
 

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 

for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejs- og jernbaneanlæg på Øerne 

Anlæg af ny Storstrømsbro mellem Falster og Masnedø 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretning den 14. og 15. september 2015 

 

Mandag den 14. september 2015 kl. 9.00, samledes 

kommissionen i Medborgerhuset, Skovvej 2, 4760 

Vordingborg for at afholde besigtigelse i anledning 

af anlæg af ny kombineret vej- og dobbeltsporet 

jernbanebro med dobbeltrettet fælles cykel- og gang-

sti over Storstrømmen mellem Falster og Masnedø 

samt tilhørende landanlæg, jf. lov nr. 737 af 1. juni 

2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning 

af den eksisterende Storstrømsbro. 

Tilstede var Kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-

priationer på Øerne, Henrik Hansen, det af Trans-

port- og Bygningsministeriet udpegede medlem af 

kommissionen, Erik Larsen samt de fra Den Fælles-

kommunale Liste for Øernes Område udpegede med-

lemmer, Henning Alfred Rasmussen og Bent Jørgen-

sen. 

Som repræsentant for Vordingborg Kommune mødte 

Knud Jørgensen. 

Som repræsentant for Guldborgsund Kommune mød-

te Jan Uhre-Nielsen. 

Endvidere mødte kommissionens ledende landin-

spektør, Dorte Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte projektleder Niels Gott-

lieb, anlægschef Erik Stoklund Larsen, fagprojektle-

der Anette Jørgensen, landinspektør Allan Bak 

Aastrup, landinspektør Michael Larsen, støjekspert 

Jakob Fryd, afvandingsingeniør Sofie Kraft, projekt-

assistent Tine O. Hovmand-Hansen, controller Mo-

nica Larsen og rådgiver (Cowi) Anders Stub Hansen. 

For Banedanmark mødte anlægschef Klaus Studstrup 

Jørgensen og landinspektør Lars Pedersen.   

Endvidere mødte konsulent Jens Jørgensen, Gartne-

riRådgivningen som sagkyndig bistand for kommis-

sionen i forbindelse med behandlingen af Gartneriet 

Masnedø A/S. 

Endelig mødte fra kommissariatet fuldmægtig Ste-

phanie Ørregaard Skou. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Oscar Lica Larsen.  

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 11. august 

2015 fra Transport- og Bygningsministeriet, hvori 

ministeriet har anmodet Kommissarius om at fore-

lægge projektet for ekspropriationskommissionen. 

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere det af Vejdi-

rektoratet udarbejdede materiale ”Besigtigelse, Mas-

nedø – Falster, Etape 93.200, Storstrømsbroen, For-

slag til tekniske bestemmelser, Anlæg af ny kombi-

neret vej- og dobbeltsporet jernbanebro med dobbelt-

rettet fælles cykel- og gangsti over Storstrømmen 

mellem Falster og Masnedø samt tilhørende landan-

læg, jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny 

Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende, juli 

2015.” 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for pro-

jektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Forudsætninger 

Strækningen er en del af vejstrækningen rute 153, der 

forløber fra Vordingborg til Rødby og en del af jern-

banestrækningen, der forløber fra Ringsted til Fe-

mern Bælt. 

Strækningen udføres i henhold til lov nr. 737 af 1. 

juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og ned-

rivning af den eksisterende Storstrømsbro. Vejdirek-

toratet har i løbet af 2013 og 2014 gennemført VVM 

undersøgelse af ny Storstrømsbro med tilhørende 

anlæg, der er resulteret i, "Storstrømsbroen, Sam-
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menfattende rapport. VVM-redegørelse, rapport 516, 

2014".  

Den nuværende Storstrømsbro vil ikke kunne holde 

til de større trafikmængder primært på jernbanen, 

som skal krydse broen, når Femern-Bælt forbindel-

sen åbner. Det er besluttet at etablere ny vej- og jern-

banebro i nyt fælles tracé over Storstrømmen. Det 

nye tracés placering er betinget af ønsket om jernba-

nedrift og med strækningshastighed på 200 km/t. og 

etableres som afløsning for den gamle Storstrømsbro. 

På både Masnedø og Falster ombygges de lokale 

vejnet i nødvendigt omfang. 

Myndighedsgodkendelser 

Ved lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny 

Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende 

Storstrømsbro (anlægsloven) har Folketinget vedta-

get det af loven omfattede anlægsprojekt under an-

vendelse af undtagelsen i VVM-direktivets artikel 1, 

stk. 4 (nu artikel 2, stk. 5) vedrørende projekter, der 

vedtages ved en national særlov. Dette indebærer, at 

anlægsprojektet er vedtaget i alle enkeltheder ved 

anlægsloven, og at loven ikke gør det nødvendigt at 

træffe andre foranstaltninger for at give bygherren, 

dvs. transportministeren, efter delegation til Vejdi-

rektoratet, ret til at gennemføre anlægsprojektet. Fol-

ketingets vedtagelse af anlægsloven udgør derved 

”tilladelsen” til etableringen af anlægsprojektet 

Det fremgår af anlægslovens §§ 7 og 8, at en række 

regler i natur- og miljølovgivningen samt museums-

loven ikke finder anvendelse på anlægsprojektet, dvs. 

at etableringen af projektet ikke udløser krav om 

tilladelse, dispensation mv., eller planlægning efter 

disse regler. 

Udførelse af arbejder, der er omfattet af anlægslo-

vens § 1, kræver således ikke dispensation eller tilla-

delse efter naturbeskyttelseslovens § 20, § 22, § 26 a, 

§ 50 og § 65, stk. 1 - 3, jf. kapitel 2, planlovens be-

stemmelser om kommune og lokalplaner samt plan-

lovens § 35, stk. 1, museumslovens kapitel 8 og 8 a, 

lov om landbrugsejendomme, samt kystbeskyttel-

seslovens kapitel 1 a -4 .  

I disse tilfælde, hvor reglerne er suspenderet, er de 

ellers kompetente myndigheder inden for disse lov-

områder frataget deres myndighedskompetence i 

forhold til anlægsprojektet. De underliggende hensyn 

som varetages i medfør at de lovregler, som er su-

spenderet skal fortsat iagttages - hvilket påhviler 

transportministeren.  

Følgende lovbestemmelser og tilladelser er relevante 

i forbindelse med besigtigelsesforretningen:  

 I henhold til bekendtgørelse om sejladssik-

kerhed ved entreprenørarbejder og andre ak-

tiviteter mv. i danske farvande skal der ind-

gives ansøgning til søfartsstyrelsen om for-

håndsgodkendelse. Vejdirektoratet har gen-

nemført detaljerede sejladsanalyser af både 

anlægs- og driftsfasen, som er afrapporteret 

og løbende drøftet med Søfartsstyrelsen. Øv-

rige aktiviteter, som skal foregå på vand, er 

ligeledes drøftet med Søfartsstyrelsen. Der 

fremsendes en samlet ansøgning om for-

håndsgodkendelse, som forventes at fore-

ligge inden ekspropriationsforretningen. 

 I henhold til artsfredningsbekendtgørelsen § 

12 skal der indgives ansøgning til Natursty-

relsen om tilladelse til indsamling og udsæt-

ning af padder og paddeæg i forbindelse med 

nedlægning af vandhul på Falster. Der vil 

være indhentet tilladelse forud for arbejdet 

med indsamling igangsættes. 

 I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 

skal der indgives ansøgning til henholdsvis 

Vordingborg og Guldborgsund Kommuner 

om tilladelse til udledning af vejvand.  For-

håndsgodkendelse er givet af Guldborgsund 

Kommune og Vordingborg Kommune i sep-

tember 2015. 

 Ved brev af 9. juli 2015 har Vejdirektoratet 

anmodet Vordingborg Kommune om en ud-

talelse om projektet, jf. vejlovens § 24 stk. 2. 

Vordingborg Kommune har på møder med 

Vejdirektoratet hhv. den 19. juni 2015 og 

den 7. september 2015 samt i mail af 14. au-

gust 2015 udtalt sig om projektet. 

 Ved brev af 9. juli 2015 har Vejdirektoratet 

anmodet Guldborgsund Kommune om en ud-

talelse om projektet, jf. vejlovens § 24 stk. 2. 

Udtalelse fra Guldborgsund Kommune er 

modtaget den 31. august 2015.  

 Der er udarbejdet foreløbige vandsynsproto-

koller jf. vandløbslovens § 64 stk. 2. Der er 

afholdt vandsynsforretninger med hhv. 

Guldborgsund og Vordingborg Kommuner 

den 8. juni 2015.  

 Der gennemføres ikke jordfordeling i forbin-

delse med projektet. Udtalelse fra Fødevare-

Erhverv (under Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri) er modtaget den 11. 

september 2015. 
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Alle de tilladelser, dispensationer og udtalelser der er 

nødvendige for ekspropriationsforretningen, og som 

ikke er modtaget inden besigtigelsesforretningen, vil 

foreligge ved ekspropriationsforretningerne. 

 

Tegningsliste 

 

Tegn.nr.   Emne     Stationering   Mål Rev. 

93200-1007 Oversigtsplan, Besigtigelse  1:25.000 - 

93200-3303 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st. 149.550 – 150.580 1:4000 - 

93200-3304 

 

93200-3305 

Oversigtsplan, Ejendomsforhold  

 

Oversigtsplan, Ejendomsforhold  

st. 154.270 – 155.600  

(7.000 – 7.525) 

st. 154.270 – 155.380 

1:4000 

 

1:4000 

- 

 

93200-2008 

 

Længdeprofil Vej 

 

st. 149.500 – 153.000 

 

1:400/1:4000 

- 

93200-2009 

93200-2016 

Længdeprofil Vej  

Længdeprofil Jernbane 

st. 153.000 – 155.500 1:400/1:4000 

1:400/1:4000 

- 

93200-2017 Længdeprofil Jernbane  1:400/1:4000 - 

93200-12002 Længdeprofil Skærende veje  1:400/1:4000 - 

 

93200-7002 

 

Normaltværsnit Hovedtracé vej/spor 

  

1:100 

- 

93200-7004 Normaltværsnit Jernbane  1:100 - 

93200-17002 

93200-3.10-3-BRD-00115 

Normaltværsnit Skærende veje 

Normaltværsnit Storstrømsbroen 

 1:100 

1:100 

- 

- 

 

Projektbeskrivelse 

Strækningen  

Storstrømsbroen og tilhørende landanlæg fra Mas-

nedø til Falster udgør den nordlige del af den ca. 60 

km lange rute 153 mellem Vordingborg og Rødby 

havn og den midterste del af den ca. 115 km lange 

banestrækning mellem Ringsted og Femern Bælt. 

Jernbanestrækningen forbindes mod nord med en ny 

dobbeltsporet jernbane til København og mod syd 

med en ny fast forbindelse over Femern Bælt. 

Delstrækningen for vejen har mod nord sit udgangs-

punkt ved den eksisterende Masnedsundbro og følger 

jernbanen parallelt over Masnedø, videre over Stor-

strømmen til Falster frem til tilslutning med eksiste-

rende rute 153 på Falster.  

Delstrækningen for jernbanen har mod nord sit ud-

gangspunkt ved nyt jernbanetracé ca. 450 m inde på 

Masnedø. Herfra forløber strækningen mod syd i lige 

linje fra Masnedsundbroen mod Storstrømmen. 

Umiddelbart før kystlinjen på Masnedø påbegyndes 

en stor venstredrejet kurve, som forløber over Stor-

strømmen til Falster frem til tilslutning med eksiste-

rende jernbane ved Gåbense Strandvej. 

Ny Storstrømsbro har sit udgangspunkt mod nord 

ved kystlinjen på Masnedø. Broens vederlagspunkt 

(overgangspunktet fra landdæmning til brokonstruk-

tion) etableres tilbagetrukket på Masnedø. Det tilba-

getrukne startpunkt sikrer frit udsyn mod vest over 

Storstrømmen fra det eksisterende Masnedøfort og 

sikrer, at mest muligt af den erosionsaktive kystklint 

kan bevares. Endvidere er vanddybden ud for kysten 

så stor, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere 

dæmning fremfor bro. Cirka på midten af broen etab-

leres to gennemsejlingsfag til skibstrafik. Gen-

nemsejlingshøjden vil være tilsvarende Farøbroen på 

26 m. Mellem de to gennemsejlingsfag etableres en 

pylon med skråstag. Pylonens højde er ca. 100 m 

over vandoverfladen. Broens vederlagspunkt på Fal-

ster etableres ude i Storstrømmen på en dæmning, ca. 

400 m fra kysten. Det vil i forbindelse med detail-

projekteringen blive drøftet med entreprenørerne, om 

der inden for anlægsbudgettet vil være mulighed for 

at forkorte dæmningen og i stedet etablere en eller 

flere bropiller.  

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 6,5 km 

omlægning af den eksisterende rute 153 mellem 

Vordingborg og Rødbyhavn fra Masnedø til Falster 

over en ny Storstrømsbro. Det behandlede jernbane-

anlæg omfatter en ca. 6 km omlægning af jernbanen 
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mellem Ringsted og Femern Bælt fra Masnedø til 

Falster over en ny Storstrømsbro. 

Stækningen er stationeret fra nord mod syd med ud-

gangspunkt i st.149.550, som er sammenfaldende 

med kilometreringen 94.941 på eksisterende rute 

153.  

Jernbanen er stationeret fra nord mod syd med ud-

gangspunkt i st. 297.606, og ligger på eksisterende 

jernbanestrækning fra Ringsted til Femern Bælt 

Anlægget på Masnedø er beliggende i Vordingborg 

Kommune og anlægget på Falster er beliggende i 

Guldborgsund Kommune. Begge kommuner ligger i 

Region Sjælland.  

Jernbanen anlægges med dobbeltspor på hele stræk-

ningen og vejen anlægges som en landevej med to 

kørespor samt dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti.  

Ny Storstrømsbro er en kombineret vej- og dobbelt-

sporet jernbanebro med dobbeltrettet fælles cykel- og 

gangsti. Længden af broen er ca. 4 km.  

På både Masnedø og Falster ombygges de lokale 

vejnet i nødvendigt omfang. 

Dimensioneringshastighed  

Vejstrækningens dimensioneringshastighed er som 

nedenstående. Der er i projektet benyttet tracerings-

elementer, som opfylder vejreglernes krav til linjefø-

ring og længdeprofil: 

1. Rute 153, fra Masnedsundbroen til st. 

149.825 på Masnedø 80 km/t, der forventes 

en skiltet hastighed på 60 km/t. 

2. Rute 153, fra st. 149.825 på Masnedø til 

rundkørslen ved Gåbensevej på Falster og 

Storstrømsvej Vest 100 km/t, der forventes 

en skiltet hastighed på 80 km/t. 

3. Serviceveje på Masnedø og Falster til den 

nye Storstrømsbro 20 km/t, der forventes en 

skiltet hastighed på 20 km/t. 

4. Resterende lokalveje på Masnedø og Falster 

50 km/t, der forventes en skiltet hastighed på 

50 km/t.   

På vejstrækninger med dimensionsgivende hastighed 

100 km/t er: 

Mindste horisontalradius 1.000 m 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk 40.000 

m 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk 25.000 

m 

Største gradient i længdeprofilet 14 ‰ 

På vejstrækninger med dimensionsgivende hastighed 

80 km/t er: 

Mindste horisontalradius 150 m 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk 15.000 

m 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk 34.500 

m 

Største gradient i længdeprofilet 17,7 ‰ 

På vejstrækninger med dimensionsgivende hastighed 

50 km/t er: 

Mindste horisontalradius 200 m 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk 1.000 m 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk 1.000 

m 

Største gradient i længdeprofilet 50 ‰ 

Planlagt hastighed for jernbane er som følgende. 

1. Passagertog 200 km/t 

2. Godstog 120 km/t 

På Jernbanestrækningen med planlagt hastighed, 200 

km/t for passagertog og 120 km/t for godstog er: 

Mindste horisontalradius på hovedstrækning 6.196 m 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk på ho-

vedstrækning 20.000 m 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk på 

hovedstrækning 14.000 m 

Største gradient i længdeprofilet på hovedstrækning 

12,5 ‰. 

Afvanding  

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 

omfang og føres under landanlæggene tilhørende ny 

Storstrømsbro. Vandsynsforretninger er - i overens-

stemmelse med vandløbslovens bestemmelser – af-

holdt inden besigtigelsesforretningen. Vandsyns-

protokoller vil blive fremlagt ved ekspropriationsfor-

retningen. 

Der, hvor ny Storstrømsbro er beliggende over søter-

ritoriet, udledes alt overfladevand fra vej og jernbane 

direkte til Storstrømmen.   
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Rute 153 samt lokale veje udføres hovedsageligt 

uden kantopsamling, således at alt overfladevand fra 

veje føres til grøfter og videre til regnvandsbassiner.  

Alt overfladevand fra jernbanen samles op via grøf-

ter, og ledes direkte ud i Storstrømmen.  

Omlagte landeveje og kommuneveje afvandes nor-

malt til grøfter, hvor vejen ligger i påfyldning, og til 

trugformede forsænkninger med dræn hvor vejen 

ligger i afgravning. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-

børsintensitet på 140 l/sek./ha. Der regnes kun med 

afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoeffici-

enten sættes her til 1,0. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger 

og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som forelig-

gende oplysninger gør det muligt. 

Vejtilslutninger 

Der etableres følgende tilslutninger: 

Rute 153 tilsluttes ved den eksisterende Masned-

sundbro i eksisterende vejtracé. På Masnedø etable-

res nyt T-kryds mellem rute 153 og Brovejen (2). 

Krydset etableres for at kunne opretholde adgang til 

øvrige veje på Masnedø. 

På Falster tilsluttes rute 153 i ny rundkørsel på Gå-

bensevej. I rundkørslen krydser Gåbensevej, Oreho-

ved Langgade og rute 153 hinanden. 

Projektet forudsætter, at mindre tværgående lokale 

veje skærer rute 153 ude af niveau.  

Sideanlæg 

På Masnedø etableres nyt sideanlæg på Brovejen (2) 

ca. 100 m fra T-krydset. Anlægget er beregnet til 

parkering af personbiler, busholdeplads for offentlig 

bustrafik, beredskab samt evt. venteplads for sær-

transporter over ny Storstrømsbro. 

På Falster etableres nyt sideanlæg mellem den nye 

del af rute 153 og jernbanen ca. 300 m øst for rund-

kørsel på Gåbensevej. Anlægget er beregnet til par-

kering af personbiler, beredskab i forbindelse med 

ulykker på broen samt evt. som venteplads for sær-

transporter, der skal over ny Storstrømsbro. Desuden 

etableres der 2 buslommer, 1 i hver side. Buslom-

merne placeres ca. 50 m fra rundkørslen. 

Tværprofil 

Hovedtracé på landanlæg består af landevej, fællessti 

og jernbane. Den samlede kronebredde for hoved-

tracé på land er varierende, da rabatten mellem jern-

bane og vej varierer. Jernbanens kronebredde er 

11,85 m og vejens kronebredde er 16,8 m, fordelt på 

følgende elementer: 

Landevej: 

 Overkørbar midteradskillelse á 0,80 m 

 To kørebaner á 4,00 m, afstribet med to køre-

spor á 3,50 m og to kantbaner á 0,5 m 

 En skillerabat mellem dobbeltrettet fællessti 

og landevej, á 1,50 m 

 En dobbeltrettet fællessti á 2,50 m 

 To yderrabatter á 2,00 m 

Dobbeltsporet ballasteret jernbane: 

 Sveller og skinner placeret i sporskærver á 

9,95 m 

 To planumsbanketter i stabilt grus á 0,95 m 

Ny Storstrømsbros kronebredde er 23,85 m dvs. af-

stand mellem ydre kantbjælker fordelt på følgende 

elementer: 

 Overkørbar midteradskillelse á 0,80 m 

 En kørebane á 4,75 m, afstribet med kørespor 

á 3,50 m, og en kantbane á 0,70 m, samt 

kantbjælke med autoværn á 0,55 m 

 En kørebane á 4,50 m, afstribet med kørespor 

á 3,50 m, og en kantbane á 0,50 m, samt au-

toværn mellem vej og sti á 0,50 m  

 En dobbeltrettet fællessti á 2,50 m 

 Direkte sporbefæstet dobbeltsporet jernbane 

á 7,80 m, med intern sporafstand på 4,25 m 

(imellem centerlinjerne) 

 2 nødfortove á 1,75 m 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 

er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og 

fremgår af afsnittet, ”Særlige bestemmelser”. Tvær-

profilerne vil principielt blive udformet i overens-

stemmelse med eksisterende forhold. 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, 

undersøges for forurening, og arealerne renses i for-

nødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og 

fjernes, og arealet retableres med rent muldjord. Are-

alet bringes i en form og tilstand, der hænger sam-

men med de omliggende arealer.  
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Afrømning af nedlagte jernbanestrækninger 

På det aflagte jernbaneareal fra nyt jernbanetracé til 

umiddelbart syd for Viaduktvej på Masnedø fjernes 

eksisterende dæmning, skinner, sveller, ballast samt 

jernbaneudstyr, og arealet reetableres med rent muld-

jord. Arealet bringes i en form og tilstand, der hæn-

ger sammen med de omliggende arealer. 

På øvrige aflagte jernbanearealer fjernes skinner, 

sveller, ballast samt jernbaneudstyr. 

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebaner er, i overensstemmelse 

med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 m eller 

4,20 m. 

Den frie højde over stier er, i overensstemmelse med 

ministeriets vejregler, fastsat til 2,80 m. 

Fritrumsprofil for jernbanen er tilsvarende den øvrige 

jernbanestrækning Ringsted - Femern, benævnt EBa 

profil i bredden og et svensk statisk lastprofil C i 

højden. 

Støjafskærmning 

Der etableres støjskærm på den vestlige side af rute 

153, fra st. 155.127 – til st.155.485.  

Belysning 

Der etableres belysning følgende steder: 

- I rundkørsler på hhv. Masnedø og Falster i 

overensstemmelse med ministeriets vejregler 

- Fælles sti på Storstrømsbro via armaturer 

placeret i håndlisten 

- Gennemsejlingsfagene belyses og der etable-

res afmærkning (lanterner mv.) af hensyn til 

skibstrafikken og sejladssikkerheden 

- Æstetisk belysning af pylon og skråstag 

Besejling 

I forbindelse med den nye Storstrømsbro ændres 

besejlingsforholdende på Storstrømmen. De endelige 

afmærkningssystemer i farvandet fastlægges i detail-

projekteringen. 

Byggelinjer 

Der pålægges byggelinjer 10 m fra vejskel langs rute 

153 og 5 m fra vejskel på øvrige offentlige veje. 

Elektrificeret baneanlæg 

Der etableres kørestrømsanlæg på jernbanestræknin-

gen.  

Samtlige naboejendomme til det elektrificerede ba-

neanlæg pålægges en servitut om eldrift. Servitutten 

pålægger restriktioner med hensyn til højde og place-

ring af bevoksning, bygninger og lignende i forhold 

til kørestrømsanlægget. 

Fri oversigt 

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-

stemmelse med vejreglerne.  

Adgangsbegrænsning 

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning 

på ejendomme langs den nye del af rute 153, samt 

serviceveje i forbindelse med ny Storstrømsbro og 

servicevej til jernbanen (tilsluttet ved Gåbense 

Strandvej). 

Færdselsrettigheder 

Der pålægges servitut om adgang over ejendomme i 

forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af 

regnvandsbassiner mv. 

Arbejdsareal mv. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs med de 

nye vej- og jernbanearealer. Disse arealer bruges til 

arbejdsareal, materialedepot m.v. og har normalt en 

bredde på op til 15 m ud over selve vej- og jernbane-

anlægget. 

Endvidere kan der eksproprieres midlertidigt til bro-

anstillingspladser, elementfabrikker, interimsveje, 

udsætning, terrænregulering, forlægning af vandløb 

og nye udløbsledninger, arkæologiske undersøgelser, 

byggepladskontorer, midlertidig beboelse og udgrav-

ninger mv. 

Der kan eksproprieres til midlertidige adgangsveje og 

arbejdsarealer i forbindelse med etablering af erstat-

ningsbiotoper og –søer, oprensning af eksisterende 

søer samt etablering af paddehegn. 

På besigtigelsesplanerne er der på Falster udlagt ca. 

dobbelt så meget arbejdsareal, som der forventes at 

skulle anvendes. Når de arkæologiske forundersøgel-

ser er afsluttet, vil det på baggrund af disse blive 

endeligt fastlagt, hvilke arealer der skal anvendes 

som arbejdsareal.  

Faunapassager 

Der etableres ikke faunapassager på strækningen. 
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Erstatningsbiotoper 

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Placering og 

udformning sker i samråd med By- og Landskabssty-

relsen, Vordingborg og Guldborgsund Kommuner og 

grundejere. Der kan pålægges servitut til beskyttelse 

af erstatningsbiotoper.  

Vildthegn 

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse af vejene, herunder 

vintervedligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, 

ombyggede og forlagte veje skal – fra starttidspunk-

tet, hvor vejene åbnes for trafik – i overensstemmelse 

med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de 

vejbestyrelser eller private ejere og brugere, til hvem 

vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Den fremtidige vedligeholdelse af jernbanen udføres 

af Banedanmark i henhold til gældende normer og 

regler. Afleveringen af jernbanen til drift gennemfø-

res i henhold til gældende regler. 

Øvrige forhold  

Udgiftsfordeling 

Strækningen, herunder den nye Storstrømsbro, andre 

bygværker, jernbaner, veje, serviceveje og stier, æn-

dring af sejlerende og besejlingsforhold, projekteres 

og anlægges af Vejdirektoratet, der også afholder 

udgifter dertil. Der aftales en nærmere udgiftsforde-

ling mellem Vejdirektoratet og Banedanmark vedrø-

rende entreprisegrænser på hhv. Masnedø og Falster. 

Den nordlige del af nyt dobbeltsporet jernbanetracé 

på Masnedø, samt ny Masnedsundbro er et projekt 

forestået af Banedanmark, og er ikke en del af pro-

jekt ny Storstrømsbro. Tilsvarende er nyt dobbeltspo-

ret jernbanetracé fra Gåbense Strandvej inkl. byg-

værk, samt strækningen videre mod syd et projekt 

forestået af Banedanmark.  

Vejbestyrelsesforhold 

1) Storstrømsbroens vejanlæg inklusive cykel- og 

gangsti, fugtisolering, belægning og dilatationsfuger 

for vej og cykelsti ejes, drives og vedligeholdes af 

Vejdirektoratet. 

2) Storstrømsbroens jernbaneanlæg inklusive skin-

ner, fugtisolering og dilatationsfuger, herunder skin-

neudtræk for jernbanedelen, kørestrøm, signalanlæg, 

nødfortove m.v., ejes, drives og vedligeholdes af 

Banedanmark. 

3) Brokonstruktionerne inklusive brorækværker og 

eventuelle vindskærme samt landfæster, dæmnings-

anlæg og serviceveje ved landfæster ejes, drives og 

vedligeholdes af Banedanmark i fællesskab med 

Vejdirektoratet. 

4) De landbaserede vejanlæg inklusive cykelstier på 

Masnedø fra landfæstet Masnedsundbroen til landfæ-

stet Storstrømsbroen ejes, drives og vedligeholdes af 

Vejdirektoratet. Øvrige lokale vej- og stianlæg på 

Masnedø ejes, drives og vedligeholdes af Vording-

borg Kommune. Spor- og vejbærende broer og kon-

struktioner ejes, drives og vedligeholdes af Ba-

nedanmark i fællesskab med Vejdirektoratet. 

5) De landbaserede vejanlæg inklusive cykelstier på 

Falster fra brofæstet til den nye rundkørsel ved Ore-

hoved Langgade, Storstrømsvej og Gåbensevej ejes, 

drives og vedligeholdes af Vejdirektoratet. Øvrige 

vej- og stianlæg på Falster ejes, drives og vedlige-

holdes af Guldborgsund Kommune. Spor- og vejbæ-

rende broer og konstruktioner ejes, drives og vedli-

geholdes af Banedanmark i fællesskab med Vejdi-

rektoratet. 

6) Den nye sejlrende til Orehoved Havn ejes, drives 

og vedligeholdes af Guldborgsund Kommune. 

7) De landbaserede jernbaneanlæg på Masnedø og 

Falster ejes, drives og vedligeholdes af Banedan-

mark. 

8) Nødvendig afmærkning af farvandet i forbindelse 

med etablering af Storstrømsbroen ejes, drives og 

vedligeholdes af Vejdirektoratet i fællesskab med 

Banedanmark. 

Banedanmarks anlæg kan efter transportministerens 

nærmere bestemmelse overdrages til A/S Femern 

Landanlæg. 

I de tilfælde, hvor ejerskab, drift og vedligehold er 

delt mellem Vejdirektoratet og Banedanmark, for-

valtes ejerskabet af Banedanmark efter samme prin-

cipper som den eksisterende Storstrømsbro. Endelig 

fastlæggelse af grænsefladerne mellem Banedanmark 

og Vejdirektoratet vedr. drifts- og vedligeholdelse 

fastlægges ved ibrugtagning af anlæggene. 

Fremmede ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Led-

ningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropriati-

onsforretningen. 

På aflagte, overdragne vejarealer og afskårne, ek-

sproprierede arealer, hvori der findes ledninger, ting-
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lyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foran-

ledning. 

132 kV kabler og luftledninger- Energinet.dk 

Der er i Storstrømmen placeret 5 søkabler, hvoraf de 

2 er til gene for anlægsarbejdet. Det er aftalt med 

Energinet.dk, at kablerne fjernes og erstattes af et nyt 

mellem Falster og Sjælland. Et enkelt kabel er til 

gene for nedrivningen af den eksisterende bro, men 

er aftalt fjernet inden nedrivningen. Fjernelsen af 

søkablerne betyder, at der skal ske ændringer på de 

eksisterende højspændingsledninger på både Mas-

nedø og Falster.  

Langs højre side af vejdæmningen st. 149.550 til 

149.750 ligger højspændingskablerne tæt på skrå-

ningsfoden. Det er aftalt med ledningsejer, at der 

ikke er behov for en flytning af disse kabler, men det 

forudsætter, at skråningsanlægget fastholdes som i 

det fremlagte projekt; dog skal grøften formentlig 

rørlægges på en delstrækning. 

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og re-

gulerede arealer med anlæg større end eller lig med 

5, samt aflagte vej-, bane- og vandløbsarealer, der 

efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges 

normalt tillagt de tilgrænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 

findes flyvehavre i overdragne aflagte vej-, bane og 

vandløbsarealer, eller i midlertidigt benyttede arealer. 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og mod-

tages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgi-

vende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. 

Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, med 

mindre andet besluttes af ekspropriationskommissio-

nen. 

Jordfordeling 

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling. 

Indledende møde: 

Repræsentanter for Vejdirektoratet gennemgik pro-

jektet.  

Det blev oplyst, at VVM-undersøgelsen og anlægs-

loven omhandler anlæg af en ny Storstrømsbro og 

nedrivning af den eksisterende bro.  

Besigtigelsesforretningen vedrører alene anlæg af ny 

Storstrømsbro med tilhørende arbejder. Nedrivning 

af den eksisterende Storstrømsbro med tilhørende 

arbejder behandles ved en senere besigtigelse. 

Der blev redegjort for de foretagne støjberegninger 

og forevist støjkort. Endvidere blev redegjort for 

Miljøstyrelsens vejledninger om grænseværdier for 

vej- og banestøj ved boliger og for den planlagte 

håndtering af den forventede støj. Såfremt de vejle-

dende grænseværdier overskrides, kan der ud fra en 

vurdering baseret på en række kriterier, der tager 

udgangspunkt i den praksis, som benyttes af Ba-

nedanmarks ”Støjprojekt”, tilbydes lyddæmpende 

facadeisolering. 

Der opstilles støjskærm ved bebyggelsen på Brovæn-

get i stationeringen 155.125 – 155.485 h.s. På Mas-

nedø opstilles ikke støjskærm, da der ikke er den 

efter vejledninger og praksis krævede boligtæthed. 

Vejdirektoratet foreslår en mindre ændring i projektet 

på Masnedø i forhold til det, der fremgår af besigti-

gelsesplanen. Ændringen vedrører den nye adgangs-

vej til Vesthavnen fra Brovejen (2), der efter drøf-

telse med Vordingborg Forsyning og Vordingborg 

Havn foreslås flyttet længere væk fra Vordingborg 

Forsynings administrationsbygninger og tættere på 

Brovejen.  

For så vidt angår dæmningen på Falstersiden oplyste 

Vejdirektoratet, at det i bemærkningerne til anlægs-

loven er anført, at denne eventuelt kan forkortes og 

erstattes med et eller flere brofag, såfremt det kan 

lade sig gøre indenfor anlægsbudgettet. På grund af 

terrænforholdene er det Vejdirektorats synspunkt, at 

det ikke giver mening at forkorte dæmningen med 

mere end ca. 160 m svarende til to brofag. I bemærk-

ningerne til loven er endvidere nævnt muligheden 

for, at der kan etableres strandenge mellem den eksi-

sterende dæmning og den projekterede nye dæmning 

og vest for den nye dæmning, såfremt der træffes 

politisk beslutning herom. 

Vejforholdene på Masnedø 

Ejeren af Masnedø Marinecenter udtrykte utilfreds-

hed med frihøjden på den projekterede underføring af 

Viaduktvej.  

Vejdirektoratet bemærkede hertil, at underføringen, i 

overensstemmelse med gældende vejregler, er pro-

jekteret med en frihøjde på 4,50 m, hvilket svarer til 

frihøjden af andre broer på statsvejnettet. Videre 

oplyste Vejdirektoratet, at det er blevet undersøgt, 

om brohøjden kan øges. Undersøgelsen viste, at dette 

vil fordyre projektet væsentligt, hvilket Vejdirekto-

ratet anser for at være økonomisk uforholdsmæssigt. 
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Ejeren af Masnedø Marinecenter spurgte endvidere 

til nødvendigheden og placeringen af den projekte-

rede rundkørsel på Brovejen (3).  

Vejdirektoratet oplyste, at rundkørslen er projekteret, 

placeret og optimeret ud fra trafiksikkerhedsmæssige 

hensyn.  

Ejeren af Masnedø Marinecenter udtrykte desuden 

bekymring med hensyn til muligheden for at komme 

ud på Brovejen fra Brovejen (2) via det projekterede 

vejkryds.  

Hertil bemærkede Vejdirektoratet, at krydset projek-

teres med helleanlæg og svingbaner og mulighed for 

etablering af signalregulering. Der vil, såfremt det 

viser sig nødvendigt, kunne opsættes midlertidig 

signalregulering i anlægsperioden.  

Endeligt bemærkede ejeren af Masnedø Marinecen-

ter, at sejlrenden ind til Masnedø Marinecenter for-

styrres i anlægsfasen af såvel projektet for den nye 

Storstrømsbro som af det kommende projekt vedrø-

rende Masnedsundbroen. 

Vejdirektoratet bekræftede dette og anførte, at mu-

ligheden for at sejle til Masnedø Marinecenter vil 

blive opretholdt i hele anlægsperioden. 

Støj 

Flere af de fremmødte stillede spørgsmål om støj. 

Der blev udtrykt bekymring for støjen i anlægsfasen 

og efter anlæggets udførelse og for projektets håndte-

ring heraf. 

Vejdirektoratet oplyste, at arbejdet tilrettelægges 

således, at støjpåvirkningen begrænses og der udar-

bejdes støjhåndteringsplaner, som forelægges for de 

relevante kommuner. 

Ejeren af ejendommen Maagevej 4, 4760 Vording-

borg spurgte, om der ydes tilskud til etablering af 

støjskærmende hegn i haven.  

Vejdirektoratet foreviste støjkort og redegjorde for 

støjen på ejendommen. Vejdirektoratet oplyste, at der 

ikke ydes tilskud til støjskærmende hegn i haven, 

men at der, såfremt visse kriterier er opfyldt, eventu-

elt kan ydes tilskud til lyddæmpende facadeisolering.  

Ejeren af ejendommen Brovænget 22, 4840 Nørre 

Alslev stillede spørgsmål om støjpåvirkningen som 

følge af det ændrede trafikmønster, herunder stignin-

gen i biltrafikken, tungere trafik på vejen, godstog på 

jernbanen og den elektrificerede jernbane. Endvidere 

stillede ejeren spørgsmål om hvilke foranstaltninger, 

der vil blive truffet for at begrænse støjen fra det 

færdige anlæg. 

Vejdirektoratet gentog, at der etableres støjskærm 

langs den forlagte Storstrømsvej (rute 153)  i statio-

neringen 155.125 – 155.485 h.s. Vejdirektoratet hen-

viste endvidere til muligheden for at yde tilskud til 

lyddæmpende facadeisolering. 

Ejeren af Orehoved Langgade 25, 4840 Nørre Alslev 

spurgte om der i beregningsgrundlaget for støj indgik 

forskellige følsomheder for støj i løbet af døgnet.  

Vejdirektoratet oplyste, at beregningen tager højde 

for, at støj opfattes mere generende på nogle tids-

punkter af døgnet end andre, f.eks. om natten. 

Dæmningen på Falstersiden  

På vegne af en række borgere fremviste ejerne af 

ejendommene Orehoved Langgade 25 og 43, samt 

ejeren af Nyvej 19, 4840 Nørre Alslev en film. I fil-

men blev der fremsat synspunkter vedrørende den 

projekterede dæmning på Falstersiden, den mulige 

etablering af strandenge på begge sider af den pro-

jekterede dæmning og om den projekterede interims-

vej fra Storstrømsvej til Orehoved Langgade.  

Om dæmningen anførtes, at denne væsentligt vil 

begrænse udsigten ud over Storstrømmen fra ejen-

dommene beliggende på særligt Orehoved Langgade, 

Ahornvej og Brovænget. Der blev udtrykt ønske om, 

at dæmningen erstattes af en forlængelse af broen 

frem til og henover Storstrømsvej. Dette med henblik 

på at bevare udsigten og undgå, at der skal etableres 

interimsvej fra Storstrømsvej til Orehoved Langgade. 

Ejeren af ejendommen Ahornvej 2A, 4840 Nørre 

Alslev tilsluttede sig denne løsning.  

Vejdirektoratet anførte hertil, at man havde under-

søgt den foreslåede løsning og havde fundet, at løs-

ningen ville fordyre projektet væsentligt. Vejdirekto-

ratet bemærkede videre, at anlægsloven for projektet 

bestemmer, at der skal etableres en dæmning, men 

der er i bemærkningerne til loven angivet en mulig-

hed for at forkorte dæmningen med et eller flere bro-

fag, såfremt dette kan lade sig gøre indenfor anlægs-

budgettet.  

Ejeren af ejendommen Nyvej 19, 4840 Nørre Alslev 

udtrykte ønske om, at den eksisterende dæmning 

fjernes, hvor den nuværende Storstrømsbro føres på 

land.  

Vejdirektoratet oplyste, at den eksisterende dæmning 

som udgangspunkt bliver liggende.  
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Eventuelle strandenge 

Der blev udtrykt bekymring for lugtgener ved en 

eventuel etablering af strandenge. Det påpegedes, at 

materialet til etableringen af disse strandenge ville 

komme fra udgravningen af en ny sejlrende. Det blev 

endvidere anført, at området er lavtliggende og udsat 

for oversvømmelser, hvilket indebærer, at det opgra-

vede materiale ikke får mulighed for at tørre, og der-

for vil fortsætte med at afgive lugt. 

Vejdirektoratet oplyste, at man har undersøgt forhol-

dene vedrørende lugtgener og har konkluderet, at 

lugtgenerne i området højst sandsynligt ikke bliver 

forøget på sigt, hvis der etableres strandenge. Ende-

ligt bemærkede Vejdirektoratet, at etableringen af 

strandenge i henhold til anlægsloven i givet fald be-

ror på en politiks beslutning herom.  

Interimsvej fra Orehoved Langgade til eksisterende 

Storstrømsvej 

Ejerne af ejendommene Orehoved Langgade 25 og 

43, 4840 Nørre Alslev stillede spørgsmål om den 

projekterede interimsvej og udtrykte bekymring for 

interimsvejens mulighed for at kunne håndtere tra-

fikken i anlægsfasen. I den forbindelse blev der 

spurgt til dimensioneringen af vejen og underførin-

gen under den nye Storstrømsvej. Endvidere bemær-

kede ejerne, at området, hvori interimsvejen er place-

ret, ofte er oversvømmet og om vinteren kan være 

påvirket af snefygning og ophobning af store sne-

mængder. Endelig udtrykte ejerne bekymring med 

hensyn til muligheden for at kunne komme til og fra 

deres ejendomme på Orehoved Langgade.  

Om dimensioneringen bemærkede Vejdirektoratet, at 

interimsvejen er planlagt med et tværsnit som den 

eksisterende Storstrømsvej, dog reduceret i underfø-

ring og vurderet egnet til at håndtere trafikken i an-

lægsfasen. Om placeringen og områdets karakter 

bemærkede Vejdirektoratet, at de som vejmyndighed 

er vant til at håndtere sådanne problemer. Det er på 

baggrund af de gennemførte undersøgelser Vejdi-

rektoratets vurdering, at det vil være muligt at kom-

me til og fra ejendommene på Orehoved Langgade 

uden større problemer og ventetider.  

Orehoved Havn  

Havnechefen for Guldborgsund Havne stillede 

spørgsmål om nødvendigheden af de midlertidige 

arbejdsarealer på oplagspladsen på havnens nordlige 

kaj. Han påpegede, at anlægsentreprenørers eventu-

elle brug af interne havneveje vil kræve nøje koordi-

nering med havnen. 

Vejdirektoratet oplyste, at det midlertidige arbejds-

areal på havnen kun skal bruges, såfremt en eller 

flere entreprenører måtte have brug for at sejle mate-

rialer til havnen til brug for anlægget. Vejdirektoratet 

gav tilsagn om, at man i givet fald vil sikre den nød-

vendige koordination med havnen. 

Havnechefen bemærkede videre, at der må oprethol-

des mulighed for at sejle til og fra havnen, blandt 

andet ved etablering af fornødne sejlrender.  

Vejdirektoratet redegjorde for projektet vedrørende 

sejlrender og tilkendegav, at det som udgangspunkt 

vil være muligt at sejle til og fra havnen i hele an-

lægsperioden.  

Besigtigelse i marken: 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 

besigtigelse i marken.  

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-

mærkninger: 

Lokalitet:  

Vejstrækningen St. 150.0 – 154.2, herunder for-

lægningen af Viaduktvej og jernbanestrækningen 

St. 297.6 – 301.8. 

Ejerne af ejendommene Maagevej 4 og 6, 4760 Vor-

dingborg udtrykte bekymring for støjen på deres 

ejendomme. 

Vejdirektoratet foreviste støjkort og gentog bemærk-

ningerne fra det indledende møde om årsagen til, at 

der ikke opsættes støjskærm på Masnedøsiden.  

Ejeren af ejendommen Viaduktvej 3, 4760 Vording-

borg henviste til tidligere drøftelser med Vejdirekto-

ratet om muligheden for at justere forløbet af Via-

duktvej, således at indgreb i beplantning på matr.nr. 

1a Masnedø, Vordingborg Jorder i vejens østlige side 

i videst muligt omfang undgås. 

Vejdirektoratet gav tilsagn om at forsøge at tilpasse 

projektet, således at indgreb i beplantningen på ejen-

dommen begrænses mest muligt. 

Ejeren af Viaduktvej 3, 4760 Vordingborg spurgte 

endvidere, om den projekterede transformerstation på 

matr. nr. 1cb Masnedø, Vordingborg Jorder kunne 

flyttes, således at indgrebet i marken kunne undgås 

eller begrænses.  

Banedanmark oplyste, at transformerstationen er 

placeret som vist på besigtigelsesplanen af hensyn til 

en hensigtsmæssig kabelføring af forsyningslednin-

ger til transformerstationen. Banedanmark gav til-
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sagn om at undersøge muligheden for at ændre place-

ringen af transformerstationen.  

Lokalitet: 

Vejstrækningen St. 149.5 – 150.0. 

Vejdirektoratet redegjorde for den på det indledende 

møde nævnte projektændring vedrørende den nye 

adgangsvej til Vesthavnen fra Brovejen (2), der efter 

drøftelse med Vordingborg Forsyning og Vording-

borg Havn foreslås flyttet længere væk fra Vording-

borg Forsynings administrationsbygninger og tættere 

på den nye Brovejen. 

Vordingborg Forsyning opfordrede til, at anlægget i 

videst muligt omfang holdes uden for Forsyningens 

ejendom.  

Vejdirektoratet gav tilsagn om at se nærmere på mu-

ligheden herfor.  

Lokalitet:  

Gartneriet Masnedø A/S, Brovejen 14, 4760 Vor-

dingborg. 

Kommissionen besigtigede gartneriet. Ejeren af gart-

neriet viste rundt og redegjorde for driften af gartne-

riet. 

Der fremlagdes brev af 7. september 2015 fra advo-

kat Jens Flensborg, Advokatfirmaet energi & miljø 

med redegørelse for ejerens synspunkter. Advokaten 

fremhævede, at anlægget medfører en fjernelse af ca. 

halvdelen af gartneriets væksthuse. Indgrebet vil 

betyde, at gartneriet ikke kan drives i anlægsperioden 

og heller ikke efterfølgende vil kunne drives renta-

belt. Det blev bl.a. anført, at der ikke er mulighed for 

at genopføre de væksthuse, der skal nedrives, et an-

det sted på grunden, da der ikke er areal hertil. Det 

blev endvidere anført, at en delekspropriation vil 

betyde, at flere af de fællesfaciliteter, der er nødven-

dige for driften af gartneriet, og som i dag befinder 

sig på østsiden af den projekterede Brovejen, skal 

genetableres på den tilbageblivende del af gartneriet 

vest for vejen, hvilket vil være forbundet med bety-

delige udgifter.  

Det gøres derfor gældende, af ejendommen med til-

hørende bygninger skal totaleksproprieres. 

Vejdirektoratet oplyste, at projektet medfører fjer-

nelse af ca. 40 % af gartneriets drivhusarealer. Det er 

Vejdirektoratets vurdering, at det vil være muligt at 

fortsætte driften af gartneriet på rentabel vis både i 

anlægsperioden og efterfølgende. Vejdirektoratet har 

derfor lagt op til, at der sker en delekspropriation. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Oscar Lica Larsen 

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 9.15, samledes 

kommissionen ved ejendommen Orehoved Lang-

gade 37B, 4840 Nørre Alslev (det tidligere Ninnas 

Køkken), for at fortsætte besigtigelsen i anledning af 

anlæg af ny kombineret vej- og dobbeltsporet jern-

banebro med dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti 

over Storstrømmen mellem Falster og Masnedø samt 

tilhørende landanlæg. 

Til stede var de samme deltagere som under besigti-

gelsen den 14. september 2015, bortset fra repræ-

sentanten for Vordingborg Kommune Knud Jørgen-

sen, konsulent Jens Jørgensen, GartneriRådgivnin-

gen, landinspektør Michael Larsen og støjekspert 

Jakob Fryd, begge Vejdirektoratet.  

Kommissionsmedlem Gunner Lorentsen, udpeget af 

Transport- og Bygningsministeriet, tiltrådte. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Oscar Lica Larsen. 

Besigtigelse i marken: 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende be-

mærkninger: 

Lokalitet:  

Vejstrækningen St. 155.0 – 155.6 og forlægningen 

af Storstømsvej (vest) St. 7.0 – 7.6 samt jernba-

nestrækningen St. 302.6 – 303.7. 

Ejerne af ejendommen Brovænget 22, 4840 Nørre 

Alslev anmodede om, at ejendommen totalekspro-

prieres. Ejerne henviste bl.a. til, at ejendommen vil 

være stærkt belastet af støj m.m. både i anlægsperio-

den og efterfølgende, som følge af nærheden til an-

lægget. Desuden vil ejendommen være usælgelig, 

mens anlægsarbejdet pågår. 

Vejdirektoratet oplyste, at ejendommen ikke berøres 

arealmæssigt af projektet. Dog berøres et fællesareal 
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for ejendommene på Brovænget, der anvendes til 

nyttehaver. Vejdirektorat oplyste videre, at der etab-

leres støjskærm mellem ejendommen og anlægget. 

Vejdirektoratet fremviste støjkort og redegjorde for 

den beregnede støjbelastning af ejendommen som 

følge af anlægget. Vejdirektoratet har efterfølgende 

korrigeret de oplysninger om støj fra henholdsvis vej 

og bane, som blev fremlagt ved besigtigelsen. Ifølge 

Vejdirektoratets korrigerede oplysninger forventes 

støjen fra vejen at blive reduceret fra i dag ca. 62 dB 

til ca. 54 dB, mens støjen fra jernbanen forventes at 

blive forøget fra i dag ca. 52 dB til ca. 60 dB. Da de 

korrigerede støjberegninger ikke overstiger Miljø-

styrelsens vejledende grænseværdier for ny bebyg-

gelse på 58 dB for vejstøj og 64 dB for jernbanestøj, 

er det Vejdirektoratets opfattelse, at tålegrænsen 

ikke er overskredet, og der derfor ikke er grundlag 

for at totalekspropriere ejendommen. 

Ejerne af ejendommen Brovænget 12, 4840 Nørre 

Alslev anmodede ligeledes om, at ejendommen to-

taleksproprieres. Ejerne henviste bl.a. til, at ejen-

dommen på grund af anlægget ikke kan belånes til 

en udvidelse af beboelsen, og at ejendommen ikke, 

på grund af gener fra anlægsarbejdet, herunder støj, 

kan sælges i anlægsperioden.  

Vejdirektoratet oplyste, at ejendommen ikke berøres 

arealmæssigt af projektet. Dog berøres et fællesareal 

for ejendommene på Brovænget, der anvendes til 

nyttehaver. Vejdirektorat oplyste videre, at der etab-

leres støjskærm mellem ejendommen og anlægget. 

Vejdirektoratet fremviste støjkort og redegjorde for 

den beregnede støjbelastning af ejendommen som 

følge af anlægget. Vejdirektoratet har efterfølgende 

korrigeret de oplysninger om støj fra henholdsvis vej 

og bane, som blev fremlagt ved besigtigelsen. Ifølge 

Vejdirektoratets korrigerede oplysninger forventes 

støjen fra vejen at blive reduceret fra i dag ca. 58 dB 

til ca. 52 dB, mens støjen fra jernbanen forventes at 

blive forøget fra i dag ca. 51 dB til ca. 59 dB. Da de 

korrigerede støjberegninger ikke overstiger Miljø-

styrelsens vejledende grænseværdier for ny bebyg-

gelse på 58 dB for vejstøj og 64 dB for jernbanestøj, 

er det Vejdirektoratets opfattelse, at tålegrænsen 

ikke er overskredet, og der derfor ikke er grundlag 

for at totalekspropriere ejendommen. 

Ejeren af matr.nr. 26 Egelev By, Nr. Vedby stillede 

spørgsmål vedrørende ændringen af banegrøften 

langs den eksisterende banedæmning til privat vand-

løb, herunder særligt den fremtidige vedligeholdelse 

af vandløbet.  

Vejdirektoratet oplyste, at vedligeholdelsen af vand-

løbet fremover påhviler bredejerne, herunder Vejdi-

rektoratet og Banedanmark, der afleder vand til 

vandløbet. 

Ejeren af ejendommen Storstrømsvej 122, 4840 

Nørre Alslev henviste til drøftelser med Vejdirekto-

ratet om muligheden for at begrænse indgrebet på 

ejendommen. Ejeren påviste desuden en eksiste-

rende egen vandboring på ejendommen.  

Vejdirektoratet gav tilsagn om at forsøge at be-

grænse indgrebet på ejendommen i videst muligt 

omfang. 

Lokalitet:  

Vejstrækningen St. 154.2 – 155.0 og jernbanes-

trækningen St. 301.8 – 302.6. 

Ejerne af ejendommene Orehoved Langgade 25 og 

43, 4840 Nørre Alslev, samt Ahornvej 2A, 4840 

Nørre Alslev gentog deres ønske fra det indledende 

møde om, at vejdæmningen forkortes. Helst så de, at 

broen føres på bropiller helt ind på kysten, men en 

forkortning af dæmningen med op til 160 m sva-

rende til yderligere to brofag, vil også kunne accep-

teres.  

Repræsentanten for Guldborgsund Kommune Jan 

Uhre-Nielsen oplyste, at Guldborgsund Kommune i 

et høringssvar vedrørende anlægslovforslaget for 

projektet har tilkendegivet, at kommunen ikke øn-

sker den projekterede dæmning.  

Vejdirektoratet henviste til oplysningen på det ind-

ledende møde om, at anlægsloven for projektet be-

stemmer, at der skal etableres en dæmning, men at 

der i bemærkningerne til loven er angivet en mulig-

hed for at forkorte dæmningen med et eller flere 

brofag, såfremt dette kan lade sig gøre indenfor an-

lægsbudgettet.  

Ejerne af ejendommene Orehoved Langgade 25 og 

43, 4840 Nørre Alslev, samt Ahornvej 2A, 4840 

Nørre Alslev udtrykte bekymring for lugtgenerne 

ved en eventuel etablering af strandenge.  

Vejdirektoratet redegjorde for undersøgelserne heraf 

og bemærkede, at det opgravede materiale til etable-

ring af strandengene på sigt ikke forventes at for-

værre lugtgenerne i området. 

Ejerne af ejendommene Orehoved Langgade 25 og 

43, samt Ahornvej 2A, 4840 Nørre Alslev gentog 

deres bekymringer fremsat på det indledende møde 

vedrørende den projekterede interimsvej. 
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Vejdirektoratet henviste til bemærkningerne på det 

indledende møde. 

Lokalitet: 

Ejendommen matr. 20b Egelev By, Nr. Vedby, 

Orehoved Langgade 39, 4840 Nørre Alslev. 

Vejdirektoratet redegjorde for, hvordan projektet 

påvirker ejendommen. Det blev oplyst, at den plan-

lagte interimsvejs forløb er igennem bygningerne på 

ejendommen. Vejdirektoratet oplyste, at ejendom-

men efter anlæggets gennemførelse vil have proble-

mer med vejadgang, støj og forsyning. Endeligt be-

mærkede Vejdirektoratet, at en forskydning af inte-

rimsvejen mod nord er blevet undersøgt og fundet at 

ville indebære en uforholdsmæssig fordyrelse af 

underføringen under den nye dæmning.  

Ved besigtigelsen redegjorde Vejdirektoratet for de 

støjmæssige konsekvenser af anlægget. Vejdirekto-

ratet har efterfølgende korrigeret de oplysninger om 

støj fra henholdsvis vej og bane, som blev fremlagt 

ved besigtigelsen. Ifølge Vejdirektoratets korrige-

rede oplysninger forventes støjen fra vejen at blive 

reduceret fra i dag ca. 59 dB til ca. 49 dB, mens 

støjen fra jernbanen forventes at blive forøget fra i 

dag ca. 49 dB til ca. 69 dB. Det kan således konsta-

teres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 

58 dB for vejstøj ikke forventes overskredet, hvor-

imod grænseværdien på 64 dB for jernbanestøj, for-

ventes at blive overskredet med ca. 5 dB. 

Vejdirektoratet indstiller på denne baggrund, at 

ejendommen totaleksproprieres. 

Repræsentanten for Guldborgsund Kommune Jan 

Uhre-Nielsen tilkendegav, at kommunen anbefaler, 

at ejendommen totaleksproprieres af hensyn til de 

fremtidige vej- og forsyningsforhold.  

Ejeren af matr.nr. 20b Egelev By, Nr. Vedby tilken-

degav, at han helst ikke ser ejendommen totalek-

sproprieret.  

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Masnedø 

Kommissionen kan tiltræde Vejdirektoratets forslag 

til ændring af projektet, vedrørende den nye ad-

gangsvej til Vesthavnen, fra Brovejen (2), hvorefter 

vejen flyttes lidt længere væk fra Vordingborg For-

synings administrationsbygninger og tættere på Bro-

vejen. 

Kommissionen har noteret sig Vejdirektoratets til-

sagn om at forsøge at tilpasse det nye forløb af Via-

duktvej, således at indgreb i beplantningen på 

matr.nr. 1a Masnedø, Vordingborg Jorder i vejens 

østlige side i videst muligt omfang undgås. Endvi-

dere har kommissionen noteret sig Vejdirektoratets 

tilsagn om at ville søge at tilpasse Brovejen (2), så-

ledes at indgreb i Vordingborg Forsynings ejendom 

begrænses mest muligt. 

Kommissionen kan i øvrigt godkende det fremlagte 

projekt for jernbane og veje på Masnedø, der findes 

at være i overensstemmelse med anlægslovens for-

udsætninger og gældende vejregler og som tager det 

nødvendige hensyn til trafiksikkerhed og trafikaf-

vikling. 

For så vidt angår Gartneriet Masnedø finder kom-

missionen på baggrund af besigtigelsen og de frem-

komne oplysninger at måtte lægge til grund, at det 

som følge af arealindgrebet ikke vil være muligt at 

fortsætte gartnerivirksomheden på ejendommen, så 

den bliver rentabel. Kommissionen finder derfor, at 

virksomheden og de arealer, som virksomheden 

ligger på, med tilhørende bygninger bør eksproprie-

res i sin helhed i overensstemmelse med ejerens 

ønske herom. 

Falster 

Dæmning  

Af bemærkningerne til anlægsloven fremgår, at bro-

ens endeunderstøtning på Falster ligger ca. 400 m fra 

land, idet der opbygges en dæmning ud fra kysten, 

der vil skabe en ny visuel barriere. Det er dog samti-

dig anført, at den endelige længde på dæmningen 

fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen og 

at det under detailprojekteringen vil blive drøftet 

med entreprenørerne, om der inden for anlægsbud-

gettet vil være mulighed for at forkorte dæmningen 

og i stedet etablere en eller flere bropiller for derved 

at mindske dæmningens barrierevirkning. Kommis-

sionen kan på baggrund af de ved besigtigelsen 

fremkomne borgertilkendegivelser tilslutte sig, at 

der ses nærmere på muligheden for at forkorte dæm-

ningen. Kommissionen kan således godkende en 

eventuel forkortning af dæmningen, i det omfang 

dette er muligt inden for det af Folketinget vedtagne 

anlægsbudget for projektet.  

Strandenge   

Bemærkningerne til anlægsloven indeholder i punkt 

3.4 en omtale af muligheden for eventuelt at foretage 

en landopfyldning mellem den eksisterende dæm-

ning og den nye dæmning med overskudsmateriale 
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fra den eksisterende dæmning samt materiale fra 

udgravningen af sejlrenden til Orehoved Havn m.v.  

I bemærkningerne er herom bl.a. anført følgende: 

”Oversiden af dæmningen kan i givet fald først fjer-

nes efter den eksisterende bro er revet ned, hvorfor 

også eventuel opfyldning af området vil have sam-

menhæng med en eventuel beslutning om at rive 

oversiden af dæmningen ned.  

Parterne til den politiske aftale vil senere i projektet 

tage stilling til, hvorvidt der skal fyldes op mellem 

de to dæmninger.” 

Kommissionen har noteret sig de indsigelser, der er 

fremkommet under besigtigelsen fra naboer til pro-

jektet, mod etablering af strandenge, begrundet i 

mulige lugtgener, samt Vejdirektoratets svar om, at 

etablering af strandenge på sigt ikke forventes at 

forværre lugtgenerne i området. Kommissionen fin-

der imidlertid på baggrund af anlægslovens forud-

sætning om en senere politisk stillingtagen til 

spørgsmålet ikke grundlag for at forholde sig nær-

mere til spørgsmålet i forbindelse med besigtigelsen 

af projektet. 

Øvrige forhold 

Kommissionen finder på baggrund af besigtigelsen 

og de af Vejdirektoratet fremlagte oplysninger ikke, 

at der er grundlag for at totalekspropriere ejendom-

mene Brovænget 12 og Brovænget 22, 4840 Nørre 

Alslev. Kommissionen lægger vægt på, at ejendom-

mene, bortset fra et fællesareal for ejendommene på 

Brovænget, der anvendes til nyttehaver, ikke er are-

almæssigt berørt af projektet, og at Miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdier for henholdsvis vej- og 

jernbanestøj ved ny bebyggelse ikke forventes over-

skredet fra det færdige anlæg. Kommissionen aner-

kender, at der kan være gener forbundet med an-

lægsarbejdet, ligesom kommissionen ikke vil afvise, 

at anlægsarbejdet i en salgssituation kan blive tillagt 

betydning af en potentiel køber, men kommissionen 

finder ikke, at de foreliggende oplysninger om an-

lægsarbejdets forventede karakter og varighed kan 

begrunde totalekspropriation af netop disse ejen-

domme, der er to ud af i alt 13 beboelsesejendomme 

med adresse på Brovænget.  

Kommissionen finder på baggrund af besigtigelsen 

og de af Vejdirektoratet fremlagte oplysninger, at 

ejendommen Orehoved Langgade 39, 4840 Nørre 

Alslev bør eksproprieres i sin helhed, da projektet 

nødvendiggør nedrivning af hovedparten af ejen-

dommens bygninger, herunder beboelsen. 

Kommissionen har noteret sig Vejdirektoratets til-

sagn om at forsøge at begrænse indgrebet på ejen-

dommen Storstrømsvej 122, 4840 Nørre Alslev i 

videst muligt omfang. 

Under forudsætning af at de tilladelser og dispensa-

tioner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige 

for anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse 

med den videre projektering af anlægget, fastsatte 

kommissionen følgende særlige bestemmelser. 

Særlige bestemmelser 

Indledning 

I nedenstående afsnit beskrives de forskellige vej- og 

jernbaneelementer i fortløbende rækkefølge i hen-

hold til vejenes stationeringer.  

Den fortløbende beskrivelse er primært beskrevet i 

relation til rute 153's stationering, som løber fra ek-

sisterende Masnedsundbro til Gåbensevej på Falster. 

Rute 153 og jernbanen forløber på en længere 

strækning i et fælles tracé. For at kunne beskrive 

anlægget fyldestgørende introduceres betegnelse: 

"JernbaneSt.", som er relateret til jernbanestatione-

ring, begge hovedstationeringer fremgår af teg-

ningsmaterialet.  

VORDINGBORG KOMMUNE 

Rute 153 (st. 149.550 – st. 150.565) 

St. 149.550 

Omlagt rute 153 tilsluttes eksisterende vej- og stitra-

cé syd for den eksisterende Masnedsundbro. Vejen 

udføres med 8,00 m asfalteret kørebane inkl. kant-

baner, en skillerabat på 1,50 m, en asfalteret dobbelt-

rettet fælles gang- og cykelsti på 2,50 m og yderra-

bat på 2,00 m. 

St. 149.740 h.s. 

Eksisterende overkørsel til Vesthavnen nedlægges   

St. 149.700 – 149.820 h.s. 

Der etableres højresvingsbane med helleanlæg 

St. 149.830 – 149.910 

Der etableres venstresvingsbane med helleanlæg for 

nordgående færdselsretning. 

St. 149.825 h.s. 

Brovejen (2), tilsluttes rute 153 i T-kryds 

St. 149.825 – 150.155  

Hele ejendommen matr.nr. 1aa, 1bø og 2bh Mas-

nedø, Vordingborg Jorder eksproprieres. 
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Brovejen (2) 

St. 1.000 – 1.240 

Brovejen (2) udføres med 7,50 m asfalteret kørebane 

inkl. kantbaner, 1,50 m skillerabat, 2,00 m cykelsti 

og 1,50 m yderrabat i begge sider. I alt en krone-

bredde på 17,50 m 

I tilslutningen mellem Brovejen (2) og rute 153 etab-

leres helleanlæg på midten af vejen, som en del af T-

krydset. 

St. 1.055 h.s. 

Der etableres ny adgangsvej til Vesthavnen med 

overkørsel til Brovejen (2). Vejen udføres med 7,50 

m asfalteret kørebane inkl. kantbaner og 1,50 m 

yderrabat i begge sider, i alt en kronebredde på 

10,50 m 

St. 1.080  

Eksisterende vejadgang til matr. nr. 1aa Masnedø, 

Vordingborg Jorder nedlægges. 

St. 1.125 v.s. 

Nyt sideanlæg. Anlægget udføres med 4,00 m asfal-

teret kørebane, og 1,50 m yderrabat. Anlægget etab-

leres med græsbefæstet midterø, i midterøen etable-

res 4 asfalterede parkeringspladser for personbiler i 

en samlet bredde af 10,00 m. Desuden etableres et 

asfalteret busstoppested for offentlig bustrafik i en 

bredde af 3,00 m. Anlægget etableres med ensrettet 

færdselsretning, og én overkørsel til indkørsel og én 

overkørsel til udkørsel.  

St. 1.180 v.s. 

Brovejen (3) tilsluttes Brovejen (2) i T-kryds 

Brovejen (3) 

St. 2.000 – 2.368 

Brovejen (3) udføres med 7,50 m asfalteret kørebane 

inkl. kantbaner, og 1,50 m yderrabat. I alt en krone-

bredde på 10,50 m 

St. 2.055 h.s. 

Der etableres ny asfalteret adgangsvej på matr. nr. 

1aa Masnedø, Vordingborg Jorder med overkørsel til 

Brovejen (3). 

St. 2.080 v.s. 

Der etableres overkørsel til afskåret areal beliggende 

mellem rute 153, Brovejen (2) og Brovejen (3). 

 

St. 2.368 

Brovejen (3) tilsluttes ny rundkørsel. 

Brovejen (2) fortsat 

St. 1.240 

Brovejen (2) tilsluttes eksisterende Brovejen. 

Rute 153 fortsat  

St. 149.945 

Rute 153 udføres med 8,80 m asfalteret kørebane 

inkl. kantbaner og midteradskillelse. I vejens højre 

side etableres skillerabat på 1,50 m mellem vejen og 

dobbeltrettet fælles gang- og cykelsti. Den dobbelt-

rettede sti udføres med 2,50 m asfalteret kørebane. I 

begge sider af vejen etableres 2,00 m yderrabat. 

Samlet kronebredde 16,80 m. 

St. 149.875 – 150.020 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin, bassinet etableres 

som aflangt grøftebassin. Fra bassinet etableres en 

ny udløbsledning under vej og jernbanedæmningen. 

Ledningen forløber videre mod øst til Masnedsund. 

St. 150.000 (Jernbane St. 297.605) v.s. 

Parallelt med rute 153 etableres nyt dobbeltsporet 

jernbanetracé, som en del af jernbanen Ringsted – 

Femern. 

St. 150.180 (Jernbane St. 297.785) 

Viaduktvejs forlængelse føres under rute 153 og 

jernbanen i nyt bygværk.  

Viaduktvej 

St. 3.000 – 3.382 

Viaduktvej tilsluttes eksisterende vejtracé for Via-

duktvej. Vejen udføres med 7,50 m asfalteret køre-

bane inkl. kantbaner og yderrabat på 1,50 m. I alt en 

kronebredde på 10,50 m   

St. 3.105 v.s   

Overkørslen til matr. nr. 2ay Masnedø, Vordingborg 

Jorder forlægges til nyt vejtracé for Viaduktvej.  

St. 3.135 v.s  

Eksisterende overkørsel til matr. nr. 2ay Masnedø, 

Vordingborg Jorder nedlægges.   

St. 3.185 

Eksisterende bygværk for Viaduktvej under eksiste-

rende jernbanedæmning nedlægges. Den eksiste-

rende jernbanedæmning fjernes fra nyt jernbanetracé 
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til umiddelbart syd for Viaduktvej. 

St. 3.205 v.s. 

Maagevejs eksisterende tilslutning til Viaduktvej 

nedlægges. 

Maagevej 

Maagevej omlægges for at opnå en vinkelret tilslut-

ning til Viaduktvej, samt for at øge afstanden til 

krydset mellem Brovejen (1) og Viaduktvej.  

Der etableres ca. 35 m forlagt Maagevej, og tilsva-

rende nedlægges ca. 35 m af eksisterende Maagevej. 

Vejen udføres med 4,50 m asfalteret kørebane inkl. 

kantbane og yderrabat på 1,00 m. I alt en krone-

bredde på 6,50 m 

Viaduktvej, fortsat  

St. 3.220 v.s. 

Eksisterende tilslutning af Maagevej til Viaduktvej 

nedlægges. 

St. 3.245 v.s. 

Eksisterende vejkrydsning af Brovejen (1) til Via-

duktvej. 

Brovejen (1)  

St. 4.000 – 4.085 

Eksisterende vejkrydsning mellem Brovejen (1) og 

Viaduktvej ombygges, med nyt helleanlæg. Vige-

pligten i krydset ændres, således at den primære 

færdselsåre er Viaduktvej. Vejen udføres med 7,50 

m asfalteret kørebane inkl. kantbaner. I højre side af 

vejen etableres 1,50 m skillerabat mellem Brovejen 

(1) og dobbeltrettet cykelsti, dobbeltrettet cykelsti 

udføres med 2,50 m asfalteret kørebane. Fra bagkant 

af den dobbeltrettede cykelsti til skråningsfod af 

landanlæg for ny dobbeltsporet jernbane terrænre-

guleres til ensartet skrånende areal fra den dobbelt-

rettede cykelsti mod jernbanegrøften. I vejens ven-

stre side etableres yderrabat på 1,50 m. I alt en kro-

nebredde på 13,00 m   

St. 4.080  

Der etableres en ny servicevej til ny Storstrømsbro 

med overkørsel til Brovejen (1). 

Servicevej, til ny Storstrømsbro 

St. 5.000 – 5.385 

Servicevejen udføres med 4,50 m grusbelagt køre-

bane. I vejens højre side etableres yderrabat mellem 

Storstrømsbroens landanlæg og servicevejen på 1,50 

m. I servicevejens venstre side etableres yderrabat 

på 1,00 m. I alt en kronebredde på 7,00 m 

St. 5.085  

Servicevejen følger skråningsfoden af Storstrøms-

broens dæmningsanlæg.  

St. 5.385 

Der etableres en vendesløjfe som afslutning på ser-

vicevejen.   

Brovejen (1), fortsat   

St. 4.085   

Ombygning af Brovejen (1) afsluttes ved tilslutning 

til eksisterende Brovejen. 

Viaduktvej, fortsat 

St. 3.300  

Der etableres nyt bygværk for underføring af Via-

duktvej. Viaduktvej føres under vej- og banedæm-

ning. Frihøjde 4,50 m og bredde på 7,50 m til køre-

bane samt bredde til yderrabatter. 

St. 3.382  

Viaduktvej afsluttes i ny rundkørsel i krydsning 

mellem Viaduktvej og Brovejen (3). Rundkørslen 

udføres med 1,50 m asfalteret cykelbane, 5,60 m 

asfalteret kørebane, 3,10 m overkørbart areal. I alt 

10,20 m befæstet kørebaneareal. Der etableres en 

midterø i rundkørslen med radius på 15,00 m. Yderst 

i rundkørslen etableres yderrabat på 1,50 m. Rund-

kørslens ydre kroneradius er 26,70 m 

Rute 153 fortsat  

St. 150.475 (Jernbane St. 298.080)   

Vederlagspunkt for ny Storstrømsbro på Masnedø 

(overgangspunkt fra landdæmning til brokonstruk-

tion) etableres. I detailprojekteringen gives der mu-

lighed for at flytte vederlagspunktet op til ca. 20 m 

mod nord eller op til 10 m mod syd. 

Den dobbeltsporede jernbane på broen udføres med 

11,30 m bredt sportracé med intern sporafstand på 

4,25 m. Kantbjælke med autoværn mellem jernbane 

og vej på er 0,55 m. Vejen bliver 12,00 m inkl. kant-

baner, skillerabat med autoværn og dobbeltrettet 

fælles gang- og cykelsti. I alt en kronebredde på 

23,85 m mellem de ydre kantbjælker. 

St. 150.530 (Jernbane St. 298.160)  

Etablering af første bærende bropille på land for den 

nye Storstrømsbro, ca. 18 m fra kystlinjen. I detail-
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projekteringen kan placeringen af bropillen blive 

flyttet som følge af ændring i brofagenes spændvide, 

samt vederlagets begyndelsespunkt. Bropillen skal 

dog etableres mindst 18 m fra kystlinjen.    

St. 150.565 (Jernbane St. 298.180)  

Storstrømsbroen krydser den eksisterende kystlinje 

på Masnedø 

FARVANDET STORSTRØMMEN 

Rute 153, fortsat st. 150.565 (Jernbane St. 

298.180) - st. 154.320 (Jernbane St. 301.920)) 

St. 150.605 (Jernbane St. 298.210) 

Første bropille på vand etableres. I detailprojekterin-

gen gives der mulighed for at ændre placeringen af 

bropillen. Bropillen skal dog minimum etableres 40 

m fra kystlinjen.  

St. 152.315 (Jernbane St. 299.920)  

Der etableres en pylon til den nye Storstrømsbro. I 

detailprojekteringen gives der mulighed for at ændre 

placeringen af pylonen +/- 50 m i længderetningen. 

GULDBORGSUND KOMMUNE 

Rute 153, fortsat st. 154.275 – st. 155.626 og st. 

7.000 – st. 7.525 

St. 154.275 (Jernbane St. 301.875) – st. 155.120 

(Jernbane St. 302.720) 

Der etableres en servicevej som del af dæmnings-

anlægget. I st. 155.010 v.s. etableres der en vende-

plads og i st. 155.110 h.s. tilsluttes servicevejen 

Orehoved Langgade. 

St. 154.320 (Jernbane St. 301.920) 

Vederlagspunkt for ny Storstrømsbro på Falster 

(overgangspunkt fra landdæmning til brokonstruk-

tion) etableres. Broens vederlagspunkt på Falster 

etableres ude i Storstrømmen på en dæmning, ca. 

400 m fra kysten. I detailprojekteringen gives der 

mulighed for at forkorte dæmningen og i stedet etab-

lere et eller flere yderligere brofag.  

Fra vederlagspunktet på Falster, til eksisterende 

kystlinje både på øst- og vestsiden af ny dæmning 

kan der eventuelt fyldes op med opgravede hav-

bundsmaterialer og/eller overskydende materialer fra 

eksisterende dæmning, og derved etableres strand-

eng på eksisterende søterritorie. 

Når Vejdirektoratet har modtaget tilbud fra de by-

dende entreprenører, vil Vejdirektoratet udarbejde 

en supplerende indstilling til Transportministeriet 

vedr. kystforholdende på Falster, herunder længden 

på ny dæmning samt etablering af strandenge, henset 

til projektets samlede økonomi.  

Rute 153 udføres med 8,80 m asfalteret kørebane 

inkl. kantbaner og midteradskillelse. I vejens højre 

side etableres skillerabat på 1,50 m mellem vej og 

dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti. Den dobbelt-

rettede fælles cykel- og gangsti udføres med 2,50 m 

asfalteret kørebane. I begge sider af vejen etableres 

2,00 m yderrabat. Samlet kronebredde 16,80 m. På 

begge sider af landanlægget etableres servicevej til 

den nye Storstrømsbro inkl. kystsikring i form af 

kampesten.   

På den vestlige side af dæmningen omlægges afvan-

dingsledninger og grøfter og der etableres ny åben 

grøft hvis der etableres strandeng. 

St. 154.720 (Jernbane St. 302.320) h.s. 

Eksisterende trampesti langs kysten tilsluttes ser-

vicevej 

St. 154.780 (Jernbane St. 302.380) v.s. 

Eksisterende trampesti langs kysten tilsluttes ser-

vicevej 

St. Ca. 154.785 – 154.920 (Jernbane St. 302.380 – 

302.515) h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin, bassinet etableres 

som aflangt grøftebassin.  

St. 154.820 – 155.010 (Jernbane St. 302.420 – 

302.620) v.s. 

Hele ejendommen matr.nr. 20b Egelev By, Nr. Ved-

by eksproprieres. 

St. 155.010 (Jernbane St. 302.608) 

Det etableres et nyt bygværk. I anlægsfasen anven-

des bygværket til underføring af en interimsvej og i 

den permanente situation skal bygværket anvendes 

til stiunderføring. Servicevej til ny Storstrømsbro 

afsluttes i begge sider med tilkobling til den under-

førte sti. Der etableres en sti fra bygværkets østlige 

side til den eksisterende dæmning. 

Det nye bygværk har en frihøjde på minimum 4,2 m 

til interimsvejen i anlægsfasen og i den permanente 

situation ændres frihøjden i bygværket til 2,8 m. 

Bygværket etableres med en bredde på ca. 9 m.  

Rute 153, fortsat 

St. 155.210 (Jernbane St. 302.806)  

Eksisterende Storstrømsvej nedlægges fra rund-
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kørslen til eksisterende Storstrømsbro. 

St. 155.300 (Jernbane St. 302.895) 

Nyt sideanlæg. Anlægget udføres med 6,00 m asfal-

teret kørebane, og 2,00 m yderrabat. Anlægget etab-

leres med græsbefæstet midterø, i midterøen etable-

res 5 asfalterede parkeringspladser for personbiler i 

en samlet bredde af 12,50 m.  

St. 155.405 (Jernbane St. 303.005) v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin  

St. 155.460 (Jernbane St. 303.075) 

Rute 153 og dobbeltsporet jernbane, separeres og 

fortsætter i hvert sit tracé. 

Ringsted-Femern banen (Jernbane St. 303.004,-

335 – 303.716) 

Jernbane St. 303.265 

Overgang mellem nyt sportracé (venstre spor) og 

midlertidig sporgren til eksisterende Storstrømsbro. 

Midlertidig sporgren til eks. Storstrømsbro 

Jernbane St. 303.285 – 302.180 

Jernbanedæmningen fra eksisterende Storstrømsbro 

til det nye dæmningsanlæg skal ombygges for at 

kunne betjene jernbanetrafikken i en del af anlægs-

fasen. I forbindelse med ombygningen bliver be-

plantningen på dæmningen fjernet. Den eksisterende 

dæmning reduceres i højde, som følgende:  

Jernbane St. 302.180 ingen højdereduktion 

Jernbane St. 303.120 reduceres dæmningen ca. 6,00 

m 

Jernbane St. 303.090 v.s. - 302.580 v.s.   

Eksisterende banegrøft udvides og ændres til privat 

vandløb.  

Ringsted-Femern banen, fortsat 

Jernbane St. 303.380 – Jernbane St. 303.716 h.s. 

Der etableres servicevej for Ringsted-Femern banen, 

servicevejen udføres i grus med kørebaneareal på 

5,00 m. Kronebredde i alt 5,00 m. I Jernbane St. 

303.380 h.s. etableres en vendeplads.  

Jernbane St. 303.716 

Servicevej tilsluttes Gåbense Strandvej med over-

kørsel. 

Jernbane St. 303.691,901  

Grænse til Ringsted-Femern banen.   

Rute 153, fortsat   

St. 155.125 – 155.485 h.s. 

Der etableres en 3 m høj støjskærm (målt i forhold 

til kørebane) på ydersiden af den dobbeltrettede 

fælles cykel- og gangsti. 

St. 155.540 

Der etableres buslommer i begge sider af vejen. De 

udføres med 3,50 m asfalteret kørebane inkl. kant-

baner. I forbindelse med buslommerne etableres 

kantsten og flisebelagt fortov. 

I vejens højre side etableres en cykelrasteplads på 5 

x 10 m. Guldborgsund Kommune vil forestå etable-

ring, drift og vedligehold af arealet. 

St. 155.585 h.s 

Et areal på 50 x 50 m er udlagt til helikopterlan-

dingsplads for redningshelikopter. Inden afholdelse 

af ekspropriationsforretningen vil det blive endeligt 

fastlagt, om det er nødvendigt med et areal til dette 

formål. 

St. 155.625   

Krydsning af Rute 153, Gåbensevej, Orehoved 

Langgade i ny rundkørsel på Gåbensevej. Rund-

kørslen udføres med 1,50 m asfalteret cykelbane, 

5,50 m asfalteret kørebane, 3,10 m overkørbart areal. 

I alt 10,10 m befæstet areal. Der etableres en midterø 

i rundkørslen med radius på 15,00 m. Yderst i rund-

kørslen etableres yderrabat på 1,50 m. Rundkørslens 

ydre kroneradius er 26,60 m. 

Orehoved Langgade / Gåbensevej  

St. 9.020 – 9.260  

Orehoved Langgade og Gåbensevej ombygges i 

eksisterende tracé.   

St. 9.020  

Tilslutning til eksisterende vej, Orehoved Langgade.  

St. 9.090  

Eksisterende rundkørsel nedlægges med ombygning 

til ovenstående beskrevne tværsnit. Eksisterende 

Storstrømsvej mod vest nedlægges, og erstattes af 

sideflyttet Rute 153.   

St. 9.205  

Orehoved Langgade afsluttes i ny rundkørsel, og 

vejen skifter navn til Gåbensevej.   
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St. 9.260  

Ombygget Gåbensevej, tilsluttes eksisterende vej-

tracé for Gåbensevej. 

Rute 153, fortsat   

St. 7.000  

Rute 153 (Storstrømsvej Vest), påbegyndes i ny 

rundkørsel på Gåbensevej. Vejen udføres med 8,00 

m asfalteret kørebane inkl. kantbaner. 2,00 m skille-

rabat mellem vej og enkeltrettet cykelsti i begge 

sider, 1,50 m asfalteret enkeltrettet cykelsti i begge 

sider, 1,50 m yderrabat i begge sider. I alt en krone-

bredde på 18,00 m.  

St. 7.000 – 7.400 v.s. 

Eksisterende markoverkørsler nedlægges 

 

St. 7.430 v.s. 

Eksisterende markoverkørsel til matr. nr. 12by og 

12l Egelev By, Nr. Vedby opretholdes, men tilpasses 

nyt vejanlæg. 

St. 7.435 v.s.  

Eksisterende overkørsel til matr. nr. 25 Egelev By, 

Nr. Vedby opretholdes, men tilpasses nyt vejanlæg. 

St. 7.485 h.s.  

Eksisterende markoverkørsel opretholdes men til-

passes nyt vejanlæg. 

St. 7.525  

Forlagt Rute 153 (Storstrømsvej Vest), tilsluttes 

eksisterende vejtracé. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 
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