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Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 
4700 Næstved, for at afholde en besigtigelsesforret-
ning i anledning af anlæg af Næstved Omfartsvej 
Nord.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Erik Larsen og Søren G. Nielsen. Endvidere 
mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 
område udpegede medlemmer, Johannes Studstrup 
og Jens Rasmussen. 

Som repræsentant for Næstved Kommune mødte El-
mer Jacobsen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte afdelingsleder Torben 
Richter, projektleder Niels Korsgaard, landinspektør 
Lise Lausten Frederiksen, projektassistent Tine Odr-
zywolski Hovmand-Hansen, Sofie Kraft, Charlotte 
von Scholten, Niels Krogh Kristensen, Krestina Løk-
ke, Thomas Vestergaard og Jan Ingegaard Henriksen 
(tilsyn). 

For NaturErhvervstyrelsen, Jordfordelingskontoret, 
mødte Aksel Agger Sørensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Kommissarius fremlagde brev af 24. januar 2013 fra 
Transportministeriet, hvormed projektet er forelagt 
for ekspropriationskommissionen. 

Endvidere fremlagdes ”Besigtigelsesbog. Forslag til 
tekniske bestemmelser. Anlæg af ny hovedlandevej 
nord om Næstved i henhold til lov nr. 459 af 18. maj 
2011, for strækningen st. 0.000-7.820, med tilhøren-

de besigtigelses-og oversigtsplaner, tegn. nr. 12810-
1005 dateret 15. februar 2013 og tegn. nr. 12810-
33005,12810-33005o, 12810-33006, 12810-33006o, 
12810-33007 og 12810-33007o dateret 20. februar 
2013 samt tegn. nr. 12810-11007 dateret 2. april 
2013 og tegn. nr. 12810-11008 dateret 10. april 2013. 

Desuden fremlagdes Jordfordelingsforslag, Etape 
12810, Næstved Omfartsvej Nord, st. 0.000-7.820, 
dateret 15. februar 2013, med tilhørende planer tegn. 
nr. 12810-33008a, 12810-33008b, 12810-33009a og 
12810-33009b dateret 20. februar 2013. 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet. 

Forudsætninger 

Hovedlandevejsstrækningen nord om Næstved fra 
Slagelsevej til Køgevej anlægges som en 2+1 motor-
trafikvej. Vejen skal fungere som en omfartsvej, der 
forbinder rute 22, der forløber fra Næstved til Ka-
lundborg, med rute 54, der forløber fra Næstved til 
Rønnede. Anlægget af vejen udføres i henhold til lov 
nr. 459 af 18. maj 2011. 

Det tidligere Storstrøms Amt vedtog i december 
2006 regionplantillæg nr. 6 til Storstrøms Amts regi-
onplan 2005-2017 med henblik på anlæg af en nord-
lig, østlig og sydlig omfartsvej ved Næstved. I for-
bindelse med kommunalreformen påtog staten sig 
ansvaret for den videre planlægning af den nordlige 
omfartsvej, mens Næstved Kommune påtog sig an-
svaret for den videre planlægning af den østlige og 
sydlige omfartsvej. 

Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en konsolidering 
af det foreliggende projekt. I 2010 blev der gennem-
ført en supplerende VVM undersøgelse, som er 
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sammenfattet i ”Nordlig omfartsvej ved Næstved – 
supplerende VVM-undersøgelse, rapport 365-2010”, 
og dokumenteret i den tekniske rapport ”Omfartsvej 
nord om Næstved, teknisk rapport – juni 2010”. An-
lægsloven for den nordlige omfartsvej ved Næstved, 
der tager udgangspunkt i dette forarbejde, blev ved-
taget 18. maj 2011. 

Vejdirektoratet har oplyst, at projektet er ændret på 
følgende punkter i forhold til bemærkningerne til 
lovforslaget:  

• Stien syd for Omfartsvejen udelades mellem 
Slagelsevej (st. 0.0) og Fodsporet (st. 1.1) og 
stien nord for Omfartsvejen udelades mellem 
Kalsagervej (st. 6.9) og Køgevej (st. 7.4).  

• Forlægningen af Ladbyvej (st. 0.3) ændres til 
et vestligere forløb, og dermed ændres ad-
gangsforholdene lokalt til ejendomme belig-
gende op til Ladbyvej. 

• Underføring af Kalsagervej (st. 6.5) udela-
des. Ejendomme på Kalsagervej (st. 6.5) og 
Jeshøjvej (st. 6.0) nord for Omfartsvejen vej-
betjenes i stedet med en ny vej nord for Om-
fartsvejen mellem Jeshøjvej (st. 6.0) og Ny 
Fensmarkvej (ved Fordelerringen, st. 7.0). 

• I bemærkningerne til lovforslaget er anført, 
at der skal etableres 3 faunapassager. Efter 
aftale med Næstved Kommune og Natursty-
relsen etableres yderligere 6 faunapassager 
på strækningen. 

Transportministeren har i brev af 24. januar 2013 
henvist projektet til behandling ved Ekspropriations-
kommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved eks-
propriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 20 har Natur-
styrelsen ved Roskilde Miljøcenter, principielt god-
kendt projektet i brev af 30. august 2010.  

Naturstyrelsen har i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 20 endelig godkendt projektet den 19. april 
2013. 

Næstved Kommune har den 1. marts 2013 meddelt 
dispensationer jf. naturbeskyttelsesloven og muse-
umsloven. Der udestår tilladelse efter naturbeskyttel-
seslovens § 29 om digegennembrud og sløjfning af 
diger. 

Der er den 21. december 2012 fremsendt ansøgning 
til Næstved Kommune om udledningstilladelse for 
vejvand. 

Udledningstilladelse er givet d. 30. april 2013 med 
forventet annoncering i uge 18. 

Der er den 14. januar 2013 fremsendt ansøgning til 
Naturstyrelsen om ophævelse af fredskovspligt jf. 
Skovlovens § 6. Den endelige afgørelse foreligger 
ikke, men Naturstyrelsen har i udkast til afgørelse 
den 22. april 2013 tilkendegivet, at man forventer at 
meddele tilladelse til ophævelse af fredskovspligten 
på de arealer, der skal anvendes til vejformål samt på 
arealer, der ved jordfordeling fragår Naturstyrelsen 
og tillægges private lodsejere. 

I brev af 23. januar 2013 har NaturErhvervstyrelsen 
udtalt sig jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropria-
tion vedrørende fast ejendom, § 13, stk. 2. Da Vejdi-
rektoratet udarbejder et jordfordelingsforslag som 
oplæg til Ekspropriationskommissionens kommende 
besigtigelsesforretning, har NaturErhvervstyrelsen 
ikke yderligere bemærkninger. 

Vejdirektoratet har med brev af 15. januar 2013 an-
modet Næstved Kommune om en udtalelse om pro-
jektet i henhold til vejlovens § 16. Næstved Kommu-
ne har med brev af 30. januar 2013 fremsendt en ud-
talelse om projektet. Vejdirektoratet har kommenteret 
udtalelsen fra Næstved Kommune i brev af 21. fe-
bruar 2013. 
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Tegningsliste 

Tegn.nr.  Emne     Stationering   Mål Rev. 

12810-1005 Oversigtsplan st. 0.000 – 7.820 1:25.000 - 

12810-33005 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st. 0.000 – 2.480 1:4000 - 

12810-33006 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  st. 2.270 – 5.620 1:4000 - 

12810-33007 Oversigtsplan, Ejendomsforhold st. 5.000 – 7.820 1:4000  

     
12810-33005o Oversigtsplan, ortofoto st. 0.000 – 2.480 1:4000 - 

12810-33006o Oversigtsplan, ortofoto st. 2.270 – 5.620 1:4000 - 

12810-33007o Oversigtsplan, ortofoto st. 5.000 – 7.820 1:4000  

     
12810-1003 Besigtigelse - Plan  st. 0.000 – 4.000 1:4000 - 

12810-1004 Besigtigelse - Plan  st. 4.000 – 7.820 1:4000 - 

     
12810-2003 Længdeprofil, Omfartsvej  st. 0.000 – 4.000 1:400/1:4000 - 

12810-2004 Længdeprofil, Omfartsvej  st. 4.000 – 7.820 1:400/1:4000 - 

12810-2005 Længdeprofil, Hank Nord og Hank Syd  1:400/1:4000 - 

12810-2006 Længdeprofil, Ramper ved Fordelerring   1:400/1:4000 - 

12810-12002 Længdeprofil, Forlagt Ladbyvej og Forlagt Sorøvej  1:400/1:4000 - 

12810-12003 Længdeprofil, Ringstedgade  1:400/1:4000 - 

12810-12004 Længdeprofil, Vridsløsevej, Forlagt Fensmarkvej Vest, Forlagt 
Fensmarkvej Nord og Forlagt Køgevej Vest  

 1:400/1:4000 - 

12810-12005 Længdeprofil, Hovedsti Vest   1:400/1:4000 - 

12810-12006 Længdeprofil, Hovedsti Øst   1:400/1:4000 - 

     
12810-7001 Normaltværsnit Omfartsvejen  1:100 - 

12810-7002 Normaltværsnit Ramper ved Fordelerring  1:100 - 

12810-17001 Normaltværsnit Forlagt Ladbyvej, Fodsporet, Forlagt Sorøvej 
og Forlagt Ringstedgade 

 1:100 - 

12810-17002 Normaltværsnit Hank Nord og Syd, Hovedsti Øst og Vest og 
Vridsløsevej 

 1:100 - 

12810-17003 Normaltværsnit Forlagt Fensmarkvej Vest og Forlagt 
Fensmarkvej Nord 

 1:100 - 

12810-17004 Normaltværsnit Fordelerringen og Ny Fensmarkvej  1:100 - 

12810-17005 Normaltværsnit Køgevej Vest og Køgevej Øst  1:100 - 
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Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Vejanlægget er beliggende i Næstved Kommune, 
Region Sjælland. 

Omfartsvejen anlægges som en 2+1 motortrafikvej, 
og den bliver ca. 7,5 km lang. 

Omfartsvejen forbinder Slagelsevej/Vestre Ringvej 
(Rute 22) med Køgevej (Rute 54), og bliver en del af 
hovedlandevejsnettet. 

Vejen har mod vest sit udgangspunkt i rundkørslen 
ved Hovedlandevej 122 Slagelsevej og Hovedlande-
vej 628 Vestre Ringvej vest for Herlufsholm Gods. 
Den føres herfra i et forløb nordvest om Næstved, 
hvor den krydser Susådalen på en ca. 200 m lang 
højbro ca. 14 m over dalbunden. Broen udformes 
med 2 m høje støjskærme. 

Ved Hovedlandevej 151 Ringstedgade etableres et 
tilslutningsanlæg som et hankeanlæg. Herfra føres 
Omfartsvejen nord om Næstved og afsluttes ved Ho-
vedlandevej 614 Køgevej syd for Teracom’s sende-
station. Her anlægges en Fordelerring over Omfarts-
vejen, hvor Østlige Fordelingsvej samt Køgevejs 
vestlige gren tilsluttes, og hvor Omfartsvejen tilslut-
tes med to par ramper. Der etableres en nordlig vej-
gren til Fordelerringen, hvor en eventuel fremtidig 
kommunevej til Fensmark kan tilsluttes. 

Der anlægges en dobbeltrettet sti i eget trace langs 
Omfartsvejen. 

Dimensioneringshastighed 

Omfartsvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 
100 km/t, undtagen strækningen ved Fordelerringen, 
som er dimensioneret efter 80 km/t. Det forventes en 
tilladt hastighed på henholdsvis 90 km/t og 80 km/t. 
Der er i projektet benyttet traceringselementer, som 
opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længde-
profil ved disse hastigheder. 

På strækning med dimensionerende hastighed 100 
km/t er: 

Mindste horisontalradius 700 m. 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk 25.000 
m. 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk 15.000 
m. 

Største gradient i længdeprofilet 26 ‰. 

På strækning med dimensionerende hastighed 80 
km/t er: 

Mindste horisontalradius 1.000 m. 

Mindste vertikalradius for opadgående knæk 8.000 
m. 

Mindste vertikalradius for nedadgående knæk 4.000 
m. 

Største gradient i længdeprofilet 25 ‰. 

Forlagte kommuneveje Ladbyvej og Sorøvej er di-
mensioneret til hastighed 60 km/t. 

For forlægningen af kommunevej Fensmarkvej, an-
vendes dimensioneringshastighed 80 km/t nord for 
rundkørslen og 60 km/t vest for rundkørslen. Forlagte 
kommuneveje Køgevej Vest og Østlige Fordelings-
vej dimensioneres for hastigheden 80 km/t.  

For mindre kommuneveje og private fællesveje, an-
vendes dimensionerende hastighed 50 km/t. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under Omfartsvejen. Vandsynsfor-
retning er - i overensstemmelse med vandløbslovens 
bestemmelser - afholdt inden besigtigelsen. Vand-
synsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriations-
forretningen. 

Omfartsvejen udføres hovedsagelig uden kantopsam-
ling, således at alt overfladevand ledes til traditionel-
le regnvandsbassiner eller grøftebassiner (udformes 
som udvidet grøfteprofil) via grøfter i påfyldning og 
trug med dræn i afgravning. Omlagte hovedlandeveje 
og kommuneveje afvandes normalt til grøfter i på-
fyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, 
hvor vejen ligger i afgravning. 

Fordelerringen etableres med kantopsamling, da der 
er store asfalterede flader, som skal afvandes, samt 
for at undgå erosion på skråninger. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en ned-
børsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes kun 
med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbsko-
efficienten 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. 

Beskyttelse af Natura 2000 

Højbroen over Susådalen er beliggende i EF-
habitatområde nr. 194 – Suså med Tystrup Bavelse 
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Sø og Slagmosen. I samme område skal der ske en 
forlægning af Sorøvej nord for Næstved samt to for-
lægninger af et mindre vandløb, Vasegrøften. For-
lægningerne af Vasegrøften sker ved underføring af 
den forlagte Sorøvej og ved udmundingen i Susåen. 
Forlægningerne forventes at forbedre de biologiske 
forhold inden for få år, idet der ved begge forlægnin-
gerne sker en snoning af åen. 

I anlægsloven er beskrevet, at der skal udarbejdes et 
overvågningsprogram, der skal overvåge eventuelle 
påvirkninger af Natura 2000 området og bilag IV-
arter både under og efter anlægsperioden. Overvåg-
ningen, der er igangsat, vil betyde, at der er særligt 
fokus på bevarelse af de særlige naturtyper og dyre-
arter, der findes i området og samtidig også på Vejdi-
rektoratets håndtering af anlægsarbejderne. 

Tilslutninger 

Der etableres følgende tilslutninger: 

Omfartsvejen tilsluttes i vest rundkørsel på Slagelse-
vej/Vestre Ringvej, Hovedlandevej 128/628. Mod øst 
tilsluttes Omfartsvejen Køgevej, hovedlandevej 614. 

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer om-
fartsvejen ude af niveau eller afbrydes. Ved Ring-
stedgade etableres et tilslutningsanlæg udformet som 
hankeanlæg med vestvendte hanke som forbinder 
Omfartsvejen med de nye rundkørsler i Hovedlande-
vej 151 Ringstedgade. 

Ved Fordelerringen, som etableres over Omfartsve-
jen ved Køgevej, tilsluttes foruden Omfartsvejens 4 
ramper, kommunevejene Køgevej vest, Østlig Forde-
lingsvej og et nordligt ben benævnt Ny Fensmarkvej. 

Sideanlæg 

Der etableres hverken rastepladser/rasteanlæg eller 
samkørselspladser på strækningen. 

Tværprofil 

Omfartsvejens kronebredde er 18,00/16,00 m, fordelt 
på følgende elementer: 

• Overkørbar midterrabat på 1,00 m. 

• En kørebane á 4,25 m, afstribet med et køre-
spor á 3,75 m og en kantbane á 0,50 m. 

• En kørebane á 7,75 m, afstribet med et køre-
spor á 3,50 m og et kørespor á 3,75 m og en 
kantbane á 0,50 m. 

• To yderrabatter á 2,50 m vest for højbroen. 
Resten af strækningen anlægges med 1,50 m 
brede yderrabatter. 

Hanke til Omfartsvejen ved Ringstedgade udføres 
med en kronebredde på 14,00 m, fordelt på følgende 
elementer: 

• Asfalteret kørebane á 10,00 m, afstribet med 
to kørespor á 5,00 m inkl. to kantbaner á 0,50 
m. 

• To yderrabatter á 2,00 m. 

Ramper ved Fordelerringen udføres med en krone-
bredde på 7,50 m, fordelt på følgende elementer: 

• Asfalteret kørebane á 4,50 m inkl. to kantba-
ner á 0,50 m. 

• To yderrabatter á 1,50 m. 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, 
er forhandlet med de respektive vejbestyrelser og 
fremgår af afsnit 6. Særlige bestemmelser. Tværpro-
filerne vil principielt blive udformet i overensstem-
melse med de 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 muldjord. Arealet 
bringes i en form og tilstand, der hænger sammen 
med de omliggende arealer.  

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmel-
se med gældende vejregler, fastsat til 4,50 m for Om-
fartsvejen med et sikkerhedstillæg på 0,13 m – sam-
let 4,63 m. Den frie højde er ligeledes 4,63 m for 
Ringstedgade, Sorøvej og Forlagt Fensmarkvej.  

For stier er den frie højde fastsat til 2,80 m. 

Støjafskærmning 

Der etableres støjskærm fra st. 3.000 til st. 3.200 
langs begge sider af Omfartsvejen på højbroen over 
Susådalen. Der etableres støjvold fra st. 5.640 til st. 
6.500 langs sydlig side af Omfartsvejen 

Byggelinjer 

Arealerne langs Omfartsvejen og langs øvrige nyan-
lagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje på-
lægges servitut om byggelinjer, der skal sikre færds-
lens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større 
bredde, jf. vejlovens § 34, stk. 1. 
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Byggelinjerne for nye veje fastsættes således: 

Fra Omfartsvejens midte ............................................................................................... 50 m 

Fra rampers/hankes venstre kørebanekant..................................................................... 25 m 

Fra rundkørslernes og Fordelerringens yderste kørebanekant....................................... 20 m 

Fra midten af kommunevej Ny Fensmarkvej ................................................................ 15 m 

Fra midten af Tilslutning til Gl. Skovridervej ............................................................... 15 m 

Byggelinjer langs hovedlandeveje og kommuneveje, der forlægges, beholder nuværende byggelinjeafstande: 

Fra midten af Vestre Ringvej ........................................................................................ 50 m 

Fra midten af Slagelsevej .............................................................................................. 25 m 

Fra midten af Ringstedgade........................................................................................... 25 m 

Fra midten af Køgevej (vest for Fordelerringen)........................................................... 25 m 

Fra midten af Køgevej (øst for Fordelerringen) ............................................................ 25 m 

Fra midten af Sorøvej .................................................................................................... 20 m 

Fra midten af Ladbyvej ................................................................................................. 12 m 

Fra midten af Fensmarkvej ............................................................................................ 12 m 

Fra midten af Vridsløsevej ............................................................................................ 10 m 

Fra midten af Rislevvej ................................................................................................. 10 m 

Fra yderste kørebanekant på rundkørsel ved Slagelsevej/Vestre Ringvej.....................20 m 
 

Til alle ovennævnte afstande tillægges højde- og pas-
sagetillæg, der er henholdsvis 2 gange højdeforskel-
len mellem vejmidte og jordlinje og mindst 1,00 m til 
passage, jf. vejlovens § 34, stk. 4. 

Der kan bygges ud til byggelinjen, hvis bygningens 
jordlinje ligger i højde med vejens midte. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overens-
stemmelse med vejreglerne.  

Servitutter om fri oversigt, der overflødiggøres som 
følge af vejanlægget, aflyses. 

Adgangsbegrænsning 

Der kan pålægges servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme langs den nye kommunevej Ny 
Fensmarkvej samt følgende hovedlandeveje og 
kommuneveje, der forlægges: Køgevej, Ringstedga-
de, Sorøvej og Fensmarkvej. 

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning 
på ejendomme langs Omfartsvejen. 

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejen-
domme i forbindelse med tilsyn med og vedligehol-
delse af regnvandsbassiner, faunapassager m.v. 

Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye 
vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materiale-
depot m.v. og har normalt en bredde på op til 10 m 
ud over selve vejanlægget. 

Endvidere kan der eksproprieres til broanstil-
lingspladser, interimsveje, midlertidig tilkørselsram-
pe, fyldtagning, udsætning, terrænregulering, for-
lægninger af vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske 
forundersøgelser og udgravninger m.v. 

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. 

Arbejdsarealer beskrevet i afsnit 6. Særlige bestem-
melser er foreløbige, og fastlægges endeligt ved eks-
propriationsforretningen. 
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Faunapassager 

Placering og udformning er sket i samråd med Natur-
styrelsen og Næstved Kommune, og fremgår af afsnit 
6. Særlige bestemmelser. 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der 
sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, 
herunder at faunapassagen ikke må benyttes af men-
nesker og husdyr eller af kørende trafik, at der etable-
res beplantning som ledelinjer, og at der ikke må 
etableres hegning eller andre spærringer. 

Erstatningsbiotoper 

Der etableres erstatningsbiotoper til Bilag IV padder 
ved anlæg af nye erstatningssøer og oprensning af 
eksisterende søer. Placering og udformning er sket i 
samråd med Naturstyrelsen og Næstved Kommune. 
Arealstørrelse af vandoverfladen på såvel nye søer 
som eksisterende, der oprenses er på 4-500 m², med-
mindre et andet areal specifikt er nævnt i afsnit 6. 
Særlige bestemmelser. Der kan pålægges servitut til 
beskyttelse af erstatningsbiotoper. Erstatningsbioto-
per, som allerede er fastlagt, fremgår af afsnit 6. Sær-
lige bestemmelser. 

Hegn 

Der etableres 1,80 m højt vildthegn langs dele af 
Ringstedgade, langs hankeanlægget og videre langs 
begge sider af Omfartsvejen og frem til overføring af 
Vridsløsevej, jf. afsnit 6. Særlige bestemmelser.  

Der etableres endvidere 1,80 m højt vildthegn langs 
begge sider af Omfartsvejen mellem overførslen af 
Ladbyvej og højbroen ved Susådalen, jf. afsnit 6. 
Særlige bestemmelser. Der opsættes paddehegn som 
afværgeforanstaltning til Bilag IV padder, jf. afsnit 6. 
Særlige bestemmelser. 

Der opsættes paddehegn som afværgeforanstaltning 
til Bilag IV padder, jf. afsnit 6. Særlige bestemmel-
ser.  

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-
ligeholdelse af de ved anlægget nyanlagte, ombygge-
de og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor veje-
ne åbnes for trafik - i overensstemmelse med vejlov-
givningens almindelige regler, påhvile de vejbesty-
relser eller private ejere og brugere, til hvem vejene 
afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

 

 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Alle veje og stier, som indgår i vejprojektet, projekte-
res og anlægges af Vejdirektoratet, der også afholder 
udgifterne dertil. Arealer, der ejes af Næstved Kom-
mune, stilles som anført i bemærkningerne til forsla-
get til anlægsloven vederlagsfrit til rådighed for vej-
projektet. 

Den Østlige Fordelingsvej er et kommunalt projekt, 
og er ikke en del af projektet for Omfartsvejen. Vej-
direktoratet har indgået en aftale med Næstved 
Kommune om tilslutning af Østlige Fordelingsvej til 
Fordelerringen. 

Vejbestyrelsesforhold 

Følgende vejstrækninger omklassificeres til kommu-
nevej: 

• Hovedlandevej 151 (rute 14), Næstved – 
Ringsted, mellem sydlig rundkørsel på Ring-
stedgade og afslutning af den nuværende ho-
vedlandevej 151 ved Enggårdsvej.  

• Hovedlandevej 614 (rute 54), Næstved Røn-
nede, mellem tilslutningen af den nordlige 
Omfartsvej ved Køgevej og den nuværende 
afslutning af hovedlandevej 614 umiddelbart 
øst for rundkørslen ved Køgevej/Øverup Al-
le. 

Ny Fensmarkvej i st. 7.000 overdrages efter anlæg til 
Næstved Kommune. 

Fodsporet på den gamle jernbanestrækning mellem 
Slagelse og Næstved ejes af Naturstyrelsen. Kir-
kestien der afbrydes ved Omfartsvejen tilsluttes Fod-
sporet nord for Omfartsvejen. Næstved Kommune 
forbliver vejmyndighed for Fodsporet og Kirkestien. 
Den omlagte del af Kirkestien udlægges som privat 
fællessti. 

Den dobbeltrettede sti langs Omfartsvejen og alle øv-
rige stianlæg udlægges som offentlige stier, der over-
drages til Næstved Kommune. 

De øvrige skærende og forlagte veje har uændrede 
vejmyndighedsforhold. 

Bygværket, der fører Sorøvej under Sydbanen, over-
drages til Banedanmark efter anlæg. 

Fremmede ledninger 

Der henvises til afsnit 6. Særlige bestemmelser. 
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Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Led-
ningsprotokoller vil blive fremlagt ved ekspropriati-
onsforretningen. 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne ekspro-
prierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses 
ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranled-
ning. 

Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regu-
lerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbej-
dets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt 
tillagt tilgrænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 
findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-
løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og 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 ved Ekspropriationsforretnin-
gen. 

Jordfordeling 

For den omhandlede motortrafikvejsstrækning er der 
udarbejdet forslag til jordfordeling. 

Dette er sket ved, at der for en række afskårne arealer 
m.v. er opnået bindende tilbud fra lodsejere om, at de 
vil afgive og/eller modtage disse arealer på vilkår, 
der fastsættes af Ekspropriationskommissionen. 

I jordfordelingen indgår desuden arealer fra ejen-
dommen matr.nr. 5d Øverup By, Herlufsholm, der 
tidligere er eksproprieret i sin helhed. 

Tilbuddene er afgivet for tiden indtil den 1. april 
2014. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde. 

• En lodsejer spurgte til udformningen af 
regnvandsbassinerne, herunder om de ville 
fremstå som naturlige. Vejdirektoratet oply-
ste, at der er tale om tekniske anlæg, men at 
man vil forsøge at få dem passet ind i det 
omgivende miljø. 

• En lodsejer spurgte til brugen af arbejdsareal 
og arbejdsvej, og om Vejdirektoratet vil be-
nytte Fensmarkvej eller Øverup Allé. Vejdi-

rektoratet oplyste, at Fensmarkvej vil blive 
benyttet. 

• Nogle lodsejere spurgte til de foretagne støj-
beregninger, herunder hvor støjramt ejen-
domme/haver bliver. Vejdirektoratet gen-
nemgik, hvordan støj beregnes. Der er tale 
om en beregning, da støj ikke kan måles en-
tydigt. Vejdirektoratet fremhævede, at der er 
tale om beregning af et gennemsnit af støjen i 
løbet af et døgn. Vejdirektoratet oplyste, at 
miljømyndighedernes vejledende grænse-
værdi for støj på 58 dB udendørs ved boliger 
ikke overskrides. Der er ikke praksis for at 
etablere støjvolde ud for enkeltliggende boli-
ger, selvom den vejledende grænseværdi 
overskrides. 

• I forlængelse af ovenstående spurgte en lods-
ejer til muligheden for at bruge overskuds-
jord til etablering af støjvold, herunder hvilke 
muligheder man har som lodsejer, hvis man 
vil have spørgsmålet om erstatning for støj-
gener prøvet. Vejdirektoratet oplyste, at der 
er mulighed for at rejse spørgsmålet om er-
statning for nærføringsgener fra vejanlægget, 
herunder støj. Ekspropriationskommissionen 
vil så behandle sagen og vurdere, om der er 
grundlag for at yde erstatning.  

• Direktøren for Herlufsholm Gods var overra-
sket over Vejdirektoratets forslag til place-
ring af arbejdsvej i forbindelse med arbejds-
kørsel til anstillingspladsen ved højbroen 
over Susåen. Han rejste spørgsmål ved det 
trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige i at an-
vende vejen forbi Herlufsholm Kostskole 
som arbejdsvej. Vejdirektoratet oplyste, at 
man endnu ikke er færdig med at analysere 
de forskellige muligheder, og at placeringen 
af arbejdsvejen vil ske i tæt dialog med 
Næstved Kommune. Vejdirektoratet bemær-
kede, at Tudsebjergvej/Ladbyvej vil være 
svær at benytte, da den er i dårlig stand. Di-
rektøren for Herlufsholm Gods bemærkede, 
at Gammel Skovridervej også er i dårlig 
stand og bør repareres. 

• En repræsentant for ejerne af matr.nr. 22b 
Rislev By, Rislev spurgte til muligheden for 
at flytte anstillingspladsen (broarbejspladsen) 
på matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd, Herlufs-
holm længere mod vest, således at fjernelse 
af beplantningen på arealet kan udgås. Vejdi-
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rektoratet oplyste, at placeringen af anstil-
lingspladsen er aftalt med ejeren af matr.nr. 
1k, Herlufsholm Gods og ikke kan ændres. 
Der vil blive efterladt en del af randbeplant-
ningen, således at indkig til anstillingsplad-
sen fra huset begrænses. 

• En lodsejer med adresse på Kalsagervej 
fremsatte ønske om at Kalsagervej oprethol-
des som stiforbindelse over eller under om-
fartsvejen. Ejeren henviste til anlægsloven, 
hvoraf det fremgår, at Jeshøjvej afbrydes ved 
omfartsvejen og at Kalsagervej føres under 
omfartsvejen. Vejdirektoratet oplyste, at det i 
overvejelserne har indgået, at der kun er få 
ejendomme, der vil have gavn af, at Kalsa-
gervej opretholdes og at der kan opnås en 
nettobesparelse på ca. 3,5 mio. kr. ved at af-
bryde vejen ved omfartsvejen som foreslået. 
Vejdirektoratet oplyste endvidere, at det 
fremlagte projekt for beboerne på Kalsager-
vej medfører en forøgelse af afstanden i bil 
til Næstved centrum på ca. 400 m. For gåen-
de og cyklister forøges afstanden med ca. 1,4 
km. Der henvises i øvrigt til det nedenfor 
under mødestedet Jeshøjvej 6 anførte. 

• To lodsejere med adresse på Vridsløsevej ud-
trykte utilfredshed med omfartsvejens forløb 
på strækningen mellem Ringstedgade og 
Vridsløsevej. De anførte, at omfartsvejen er 
flyttet mod nord i forhold til tidligere planer, 
og dermed tættere på deres ejendomme. De 
ønskede, at omfartsvejen flyttes mod syd til 
dens oprindelige placering og at vejen graves 
ned for dermed at forbedre støjforholdene. 
Vejdirektoratet oplyste, at vejens linjeføring 
er bestemt af bl.a. dimensioneringshastighe-
den, som nødvendiggør bestemte kurveradi-
er. Linjeføringen kan ikke flyttes uden væ-
sentlige konsekvenser for andre ejendomme, 
og det vurderes ikke muligt at sænke vejen, 
der umiddelbart øst for Vridsløsevej ligger 
ca. 2 m under terræn.  

• En lodsejer med adresse på Satellitvej be-
mærkede, at en mindre lund, der tilsynela-
dende berøres af vandløbspassagen og for-
lægningen af Fensmarkvej syd for omfarts-
vejen, er fredet. Han spurgte til, om der i for-
bindelse med projektet fjernes noget af lun-
den. Vejdirektoratet oplyste, at der fjernes 
lidt af lundens nordlige del og Næstved 
Kommune oplyste, at lunden ikke er fredet. 

• Naturstyrelsens repræsentant spurgte til, 
hvad der lå til grund for den ved præsentati-
onen af projektet viste udformning af højbro-
en over Susåen. Vejdirektoratet oplyste, at 
den endelige udformning af broen ikke er 
fastlagt bl.a. henset til, at entreprenøren skal 
have visse frihedsgrader i udførelsen af ar-
bejdet, da dette kan medføre besparelser for 
projektet.  

• Ejeren af matr.nr. 22a Rislev By, Rislev på-
pegede, at vendepladsen på den nedlagte del 
af Sorøvej ud for hans ejendom skal have en 
størrelse, så der kan vendes med store biler 
og trailers m.v. Vejdirektoratet oplyste, at 
vendepladsen bliver udformet, så dette vil 
være muligt. 

• En lodsejer spurgte til baggrunden for Vase-
grøftens snoede forløb. Vejdirektoratet oply-
ste, at udformningen af den forlagte Vase-
grøft er bestemt af Næstved Kommune som 
vandløbsmyndighed ud fra naturmæssige 
hensyn. Der blev i forlængelse heraf spurgt 
til, om der var foretaget konsekvensbereg-
ninger af, om der ville opstå problemer med 
opstuvning af vand. Vejdirektoratet oplyste, 
at man ikke har kendskab til konkrete bereg-
ninger, men at forlægningen ikke ændrer på 
størrelsen af røret, der fører Vasegrøften un-
der jernbanen. 

Efter det indledende møde foretog kommissionen i 
fornødent omfang besigtigelse af forholdene på de 
berørte ejendomme, idet de fremmødte ejere og bru-
gere havde lejlighed til at udtale sig. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder.  

Mødested: Sorøvejs underføring under Sydbanen. 
Omfartsvejens ca. st. 3.0 (Susåen) til ca. st. 3.3 
(Ringstedgade).  

• Ejerne af matr.nr. 14d, 14 bø og 22a Rislev 
By, Rislev mødte. Endvidere mødte repræ-
sentanter for Herlufsholm Gods, Næstved 
Kommune, Naturstyrelsen og NK-Spilde-
vand A/S, der bl.a. ejer matr.nr. 22c Rislev 
By, Rislev. 

• Ejeren af matr.nr. 14d gjorde opmærksom på 
placering af en tidligere grusgrav og spurgte 
til, om grusgraven berøres af projektet. Vej-
direktoratet oplyste, at grusgraven er fredet, 
og at direktoratet forsøger at holde sig væk 
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fra grusgraven, da der er tale om et beskyttet 
område. 

• Repræsentanten for NK-Spildevand A/S 
spurgte til adgangsvejen til pumpestationen 
på matr.nr. 22c, både i anlægsperioden og ef-
terfølgende, herunder om adgangsvejen kun-
ne placeres anderledes end i dag. Han påpe-
gede, at adgangsvejen er uhensigtsmæssig og 
besværlig. Vejdirektoratet tilkendegav, at di-
rektoratet vil drøfte den nærmere udformning 
af adgangsvejen med NK-Spildevand i den 
videre proces i det omfang, at projektet berø-
rer den eksisterende adgangsvej. Den eksiste-
rende adgangsvej fra Sorøvej skal eventuelt 
anvendes til arbejdskørsel og kan reetableres 
efter endt brug. En ændret placering kræver 
bl.a. en vurdering af de trafiksikkerhedsmæs-
sige konsekvenser. 

• Næstved Kommunes repræsentant gjorde på 
vegne af ejeren af matr.nr. 11g, Vridsløse 
By, Herlufsholm, som ikke mødte, opmærk-
som på, at ejeren primært ønsker erstatnings-
jord i stedet for økonomisk kompensation for 
det areal på ca. 0,9 ha, som han skal afgive i 
forbindelse med projektet. Ejeren har en for-
pagtningsaftale med Naturstyrelsen vedrø-
rende ca. 3 ha. af Naturstyrelsens ejendom. 
Ejeren vil gerne overtage dette areal. Jord-
fordelingskonsulenten oplyste, at muligheden 
for et magelæg er undersøgt i forbindelse 
med jordfordelingsforhandlingerne, og at Na-
turstyrelsen har tilkendegivet, at de ikke er 
interesseret heri.  

• Vejdirektoratet oplyste, at forlagt Vasegrøf-
ten anlægges i et slynget forløb og tilsluttes 
Susåen. Der anlægges en bro over grøften 
syd for Omfartsvejen til kvæg og maskinkør-
sel. Der blev, som ved det indledende møde, 
spurgt til grundlaget for, at Vasegrøften an-
lægges i et slynget forløb, idet der blev ud-
trykt bekymring for problemer med opstuv-
ning af vand længere mod nord.  

• Ejerne af matr.nr. 9i Vridsløse By, Herlufs-
holm og 22a Rislev By, Rislev tilkendegav, 
at de anerkender Vasegrøften som det nuvæ-
rende skel mellem deres ejendomme. 

• Ejeren af matr.nr. 14bø Rislev By, Rislev 
fandt, at projektet griber meget betydeligt ind 
i hans ejendom, idet den nuværende beplan-
tede vold, som er anlagt ud mod Sorøvej for 

at forhindre indblik og støj, stort set forsvin-
der ved indgrebet. Ejeren tilkendegav, at han 
fortsat gerne vil have en form for støjbeskyt-
telse mellem huset og vejen, men han var 
samtidig ked af at skulle miste mere af haven 
end højst nødvendigt. Vejdirektoratet udtalte, 
at den nye Sorøvej skal sænkes i forhold til 
den eksisterende, hvilket medfører, at indkig 
til haven sandsynligvis bliver mere begræn-
set, end det er i dag. Det blev aftalt, at Vejdi-
rektoratet udarbejder et skitseforslag for 
etablering af en ny vold, der tager hensyn til 
ejerens ønske om at begrænse indgrebet i ha-
ven. 

• Kommissionen besluttede at anmode Vejdi-
rektoratet om i samarbejde med Næstved 
Kommune at dokumentere, at slyngningen af 
Vasegrøften ikke giver anledning til proble-
mer med opstuvning af vand.  

Mødested: Ringstedgade 262. Omfartsvejens ca. st. 
3.3 (Ringstedgade) til ca. st. 4.3. 

• Repræsentanter for Næstved Kommune, NK-
Spildevand A/S og Naturstyrelsen mødte. 

• Det blev oplyst, at matr.nr. 9v Vridsløse By, 
Herlufsholm er registreret som tilhørende 
Næstved Kommune, men rettelig tilhører 
NK-Spildevand A/S. Ejerforholdet vil blive 
berigtiget. 

• Repræsentanten for NK-Spildevand A/S pe-
gede på behovet for fremtidig adgang til en 
brønd, der ligger i omfartsvejens tilslutnings-
anlæg. Muligheden for enten at flytte brøn-
den eller sikre vejadgang til brønden drøftes 
nærmere mellem Vejdirektoratet, kommunen 
og NK-Spildevand A/S. 

• Naturstyrelsens repræsentant udtrykte be-
kymring for omfartsvejens nærhed til en ek-
sisterende bålplads med tilhørende hytte på 
matr.nr. 6pn Vridsløse By, Herlufsholm der 
ligger på bakketoppen ud for st. 3.800. Vej-
direktoratet oplyste, at omfartsvejen graves 
ca. 2 m ned i den nuværende skråning og fø-
res videre mod øst på en dæmning. Omfarts-
vejen vil derfor på dette sted virke mindre 
dominerende, end projekttegningerne umid-
delbart giver indtryk af. Det blev aftalt, at ar-
bejdsarealet ud for bålpladsen indskrænkes 
mest muligt. Vejdirektoratet oplyste, at der 
opsættes vildthegn langs Omfartsvejen på 
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strækningen. Der opsættes endvidere hegn 
mellem arbejdsarealet og bålpladsen i an-
lægsperioden.   

• Vejdirektoratet oplyste i øvrigt, at det plan-
lagte erstatningsvandhul på matr.nr. 6pn ud 
for st. 3.800 efter aftale med Naturstyrelsen 
flyttes til en placering ud for st. 4.080, og at 
der efter ønske fra Naturstyrelsen og Næst-
ved Kommune etableres en ny stiunderføring 
i st. 3.900. Vejdirektoratet udarbejder i sam-
arbejde med Naturstyrelsen og Næstved 

Kommune et forslag til den forlagte stis til-
slutning til det øvrige stinetværk. Vejdirekto-
ratet oplyste i øvrigt, at der er et uafklaret 
forhold vedr. Næstved Kommunes planlagte 
vandløb over matr.nr. 9v Vridsløse By, Her-
lufsholm og NK-Spildevands bassin. Dette 
afklares i samarbejde mellem NK-
Spildevand, Næstved Kommune og Vejdi-
rektoratet.  

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 
 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 

 

Onsdag den 24. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen ud for ejendommen Ladbyvej 79 for at 
fortsætte den 23. april 2013 påbegyndte besigtigel-
sesforretning i anledning af anlæg af Næstved Om-
fartsvej Nord.  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Henrik Hansen, de af Transportmi-
nisteriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Erik Larsen og Søren G. Nielsen. Endvidere mødte 
de fra den fælleskommunale liste for Øernes område 
udpegede medlemmer, Johannes Studstrup og Jens 
Rasmussen. 

Som repræsentant for Næstved Kommune mødte El-
mer Jacobsen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte afdelingsleder Torben 
Richter, projektleder Niels Korsgaard, landinspektør 
Lise Lausten Frederiksen, projektassistent Tine Odr-
zywolski Hovmand-Hansen, Sofie Kraft, Charlotte 
von Scholten, Niels Krogh Kristensen, Thomas Ve-
stergaard og Jan Ingegaard Henriksen (tilsyn). 

For NaturErhvervstyrelsen, Jordfordelingskontoret, 
mødte Aksel Agger Sørensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde fortsatte behandlingen af stræk-
ningen i Næstved Kommune. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet de fremmødte 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig. 

Mødested: Ved ejendommen Ladbyvej 79. Omfarts-
vejens ca. st. 0.0 (rundkørslen ved Slagelsevej) til ca. 
st. 1.1 (Fodsporet). 

• Ejerne af matr.nr. 2a m.fl., 3a m.fl., 2m, 2b 
og 2c Ladby By, Herlufsholm samt ejeren af 
matr.nr. 10g Ll. Næstved By, Herlufsholm 
mødte. Endvidere mødte repræsentanter fra 
Beredskabsstyrelsen, Næstved Kommune og 
Herlufsholm Gods.  

• Ejeren af matr.nr. 2a m.fl. tilkendegav, at han 
ønsker ejendommen totaleksproprieret. I for-
bindelse med projektet gennemskæres to af 
ejendommens tre dyrkningsfelter af omfarts-
vejen og den forlagte Ladbyvej. Ejeren gjor-
de gældende, at indgrebet har betydelige 
konsekvenser for landbrugsdriften på ejen-
dommen. Endvidere vil etableringen af en 6 
meter høj dæmning forringe ejendommens 
værdi. Vejdirektoratet tilkendegav, at direk-
toratet ikke vil modsætte sig ejerens ønske 
om en totalekspropriation af ejendommen. 
Direktoratet oplyste endvidere, at Ladbyvejs 
ændrede placering er valgt af vejtekniske år-
sager og efter drøftelse med Næstved Kom-
mune. Der har været overvejet forskellige 
løsninger, herunder et forslag fra ejeren om 
at forlægge Ladbyvej med tilslutning til Sla-
gelsevej nord for omfartsvejen, men det 
fremlagte forslag er fundet mest hensigts-
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mæssigt. På forespørgsel fra ejeren om mu-
ligheden for at tilslutte Ladbyvej direkte i 
rundkørslen ved Slagelsevej oplyste Vejdi-
rektoratet, at en fem-benet rundkørsel på det-
te sted ikke anses for trafiksikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt. 

• Kommissionen besluttede, at ejendommen 
matr.nr. 2a m.fl. skal totaleksproprieres. 

• Ejeren af matr.nr. 10g spurgte til adgangs-
forholdene til sin ejendom. Ejeren ønsker, at 
der tages hensyn til oversigtsforholdene ved 
udkørslen fra ejendommen til Slagelsevej, 
idet den nuværende skiltning giver uhen-
sigtsmæssige oversigtsforhold. Vejdirektora-
tet oplyste, at der ikke sker ændringer i ad-
gangsforholdene til ejendommen. Projektet 
indebærer opsætning af ny skiltning, hvor-
med der vil blive taget hensyn til oversigts-
forholdene.  

• Vejdirektoratet redegjorde på spørgsmål fra 
den nye ejer af matr.nr. 2c for de fremtidige 
adgangsforhold til denne ejendom. Vejdirek-
toratet vil tage kontakt til ejeren for nærmere 
drøftelse af adgangsforholdene. 

• Repræsentanten for Beredskabsstyrelsen på-
pegede vigtigheden af, at der opretholdes ad-
gang til øvelsesområdet på matr.nr. 2n i hele 
anlægsperioden. Han foreslog desuden, at der 
etableres afskærmende beplantning mellem 
vejen og øvelsesområdet, således at trafikken 
på vejen ikke distraheres af aktiviteterne på 
øvelsesområdet og omvendt. Vejdirektoratet 
gav tilsagn om at se nærmere på muligheder-
ne og behovet for at etablere afskærmning.  

• Ejeren af matr.nr. 2b spurgte ligeledes til ad-
gangsforholdene til sin ejendom. Vejdirekto-
ratet oplyste, at forlægningen af Ladbyvej 
indebærer, at ejendommen mister sin hidtidi-
ge direkte indkørsel fra Ladbyvej, og at der 
etableres ny adgang fra den forlagte Ladby-
vej via en privat vej og en privat fællesvej på 
matr.nr. 2n Ladby By, Herlufsholm. I den 
forbindelse tillægges ejendommen arealer på 
begge sider af den private adgangsvej, ca. 
0,35 ha. Det blev aftalt, at den nye private 
adgangsvej etableres med asfalt frem til 
ejendommens nuværende skel mod matr.nr. 
2n og herfra grus frem til gårdspladsen. Eksi-
sterende hæk mod Ladbyvej ud for ejen-
dommens bygninger søges bevaret. 

• Ejeren af matr.nr. 2m spurgte til, hvor stor en 
del af hans grund, der skal anvendes til etab-
lering af ny indkørsel, samt hvor stor en del 
af den nuværende hæk og beplantning/træer i 
forhaven, der vil blive fjernet. Vejdirektora-
tet oplyste, at forlægningen af Ladbyvej in-
debærer, at ejendommen afstår ca. 0,16 ha., 
og at ejendommens nuværende indkørsel 
omlægges på grund af niveauforskel. Ejen-
dommen tillægges et areal på ca. 0,6 ha fra 
matr.nr. 2r Ladby By, Herlufsholm for at 
kompensere for det areal, der går fra til ny 
indkørsel. Ejeren fremsatte ønske om, at der 
samtidig med anlæg af den nye indkørsel 
nedlægges et trækrør til kabler, da der bl.a. 
skal etableres ny belysning langs indkørslen. 
Det blev aftalt, at Vejdirektoratet fremsender 
en projektskitse til ejeren, hvorpå han kan 
indtegne sine ønsker til placering af trækrør 
og lamper m.m. Vejdirektoratet oplyste, at 
eksisterende belysning og sensorer, der skal 
fjernes eller flyttes i forbindelse med projek-
tet, vil blive erstattet i forbindelse med den 
kommende ekspropriationsforretning. Ejeren 
ønsker selv at etablere ny belysning. 

• Ejeren af matr.nr. 2m fremsatte desuden øn-
ske om, at der etableres en mindre støjvold 
på det tillagte areal fra matr.nr. 2r langs med 
omfartsvejen. Vejdirektoratet oplyste, at der 
ikke er planer om etablering af en egentlig 
jordvold på stedet. En jordvold kræver bl.a. 
landzonetilladelse, som ejer selv skal søge 
hos kommunen, hvis ejer ønsker at etablere 
en sådan. Såfremt volden placeres indenfor 
vejbyggelinjer, kræves også dispensation fra 
disse. Vejdirektoratet vil dog undersøge mu-
ligheden for at indarbejde en terrænregule-
ring af arealet op mod omfartsvejen i projek-
tet, som muligvis kan reducere generne fra 
trafikken på vejen. Det blev aftalt, at Vejdi-
rektoratet udarbejder et forslag til terrænre-
gulering, som fremsendes til ejeren samt til 
ejeren af naboejendommen matr.nr. 3a, der 
efter jordfordelingsforslaget ligeledes skal 
modtage areal fra matr.nr. 2r op til omfarts-
vejen.  

Mødested: Indkørslen til Herlufsholm Kirkegård. 
Omfartsvejens ca. st. 1.1 (Fodsporet) til ca. st. 3.0 
(Susåen). 

• Repræsentanter for Herlufsholm Gods og 
Naturstyrelsen mødte. Endvidere mødte eje-
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ren af matr.nr. 13f m.fl.Ladby By, Herlufs-
holm. 

• Repræsentanterne for Herlufsholm Gods op-
lyste, at man under jordfordelingsforhandlin-
gerne havde lagt vægt på, at der blev tilveje-
bragt en samlet jordfordelingsløsning for 
godsets ejendomme, således at godsets sam-
lede areal i videst muligt omfang kunne op-
retholdes. Jordfordelingsforslaget tilgodeser 
dette overordnede ønske. Repræsentanterne 
anførte dog samtidig, at vejanlægget har en 
række negative konsekvenser for godset. 
Bl.a. har vejanlægget væsentlige konsekven-
ser for jagtinteresserne på ejendommene sær-
ligt i anlægsfasen. Det er godsets ønske, at 
der opsættes vildthegn på begge sider af om-
fartsvejen på strækningen forbi godsets ejen-
domme. Repræsentanterne gentog og uddy-
bede i øvrigt synspunkterne fra det indleden-
de møde omkring arbejdsvejen til anstil-
lingspladsen ved Højbroen over Susåen, idet 
de særligt fremhævede ønsket om, at man 
undlader at benytte Herlufsholm Allé og en 
længere strækning af godsets markveje til 
tung arbejdskørsel. 

• Vejdirektoratet tilkendegav, at der vil blive 
opsat vildthegn på begge sider af omfartsve-
jen på en del af strækningen mellem Ladby-
vej og Susåen. Vejdirektoratet afklarer den 
nærmere udstrækning heraf. For så vidt an-
går arbejdsvejen gentog Vejdirektoratet, at 
man ikke er færdig med at analysere de for-
skellige muligheder. Analyserne foretages i 
tæt dialog med Næstved Kommune. 

• Kommissionen har ikke grundlag for på nu-
værende tidspunkt at forholde sig til spørgs-
målet om den mest hensigtsmæssige arbejds-
vej til anstillingspladsen ved højbroen over 
Susåen, men har noteret sig de fremførte 
synspunkter samt Vejdirektoratets oplysning 
om, at de forskellige muligheder vil blive 
nærmere analyseret i tæt dialog med Næst-
ved Kommune.   

• Naturstyrelsens repræsentant anførte, at man 
principielt opfatter styrelsens ejendomme, 
der berøres af omfartsvejen, som én samlet 
ejendom. Ønsket har derfor været, at man får 
tillagt areal svarende til det, der afgives til 
vejanlægget. Særligt ønskes tillagt ca. 3 ha 
yderligere af matr.nr. 16d Ladby By, Her-

lufsholm (afskåret areal fra Herlufsholm 
Gods) omkring den forlagte Ladby Kirkesti. 
I jordfordelingsforslaget er Naturstyrelsen 
tillagt ca. 1,5 ha af matr.nr. 16d langs om-
fartsvejen. Naturstyrelsen ønsker den forlagte 
Kirkesti placeret længere væk fra omfartsve-
jen, og for at tilgodese de naturmæssige hen-
syn omkring den forlagte kirkesti, og den 
planlagte faunapassage under omfartsvejen, 
ønskes derfor tillagt et større areal. 

• Ejeren af matr.nr. 13f m.fl. Ladby By, Her-
lufsholm, der efter jordfordelingsforslaget 
skal modtage den resterende del af matr.nr. 
16d nord for omfartsvejen, gjorde opmærk-
som på, at en del af arealet er vandlidende – 
formentlig som følge af ødelagte dræn. Hvis 
den dyrkbare del af arealet reduceres ved, at 
der tillægges Naturstyrelsen yderligere areal, 
bliver arealet ikke rentabelt at drive land-
brugsmæssigt. Han fandt derfor, at man bur-
de fastholde jordfordelingsforslaget, men 
ville dog ikke modsætte sig en mindre regu-
lering af jordfordelingsgrænsen for at imøde-
komme Naturstyrelsens ønske. 

• Kommissionen finder som udgangspunkt at 
kunne tiltræde det fremlagte jordfordelings-
forslag, der efter kommissionens opfattelse 
er udtryk for en rimelig og hensigtsmæssig 
afvejning mellem de naturmæssige og land-
brugsmæssig hensyn på dette sted. Dog fin-
der kommissionen, at jordfordelingsskellet 
bør rettes ud, så det følger en lige linje mel-
lem den eksisterende kirkesti og Fodsporet. 
Arealet der tillægges Naturstyrelsen forøges 
herved med ca. 0,6 ha. Det endelige forløb af 
den forelagte Kirkesti fastlægges af Vejdi-
rektoratet i samarbejde med Naturstyrelsen. 

Mødested: Ved ejendommen Vridsløsevej 18. Om-
fartsvejens ca. st. 4.3 til ca. 5.2 (Fensmarkvej). 

• Ejerne af matr.nr. 5a m.fl., 6dm, 6cq, 8a, 
10cn og 11g m.fl.Vridsløse By, Herlufsholm 
mødte. Endvidere mødte en repræsentant for 
Naturstyrelsen. 

• Ejeren af matr.nr. 5a m.fl., anførte, at han 
forudsætter, at de afskårne arealer, han mod-
tager fra Naturstyrelsen i forbindelse med 
jordfordelingen, modtages uden fredskovs-
pligt. Naturstyrelsen oplyste, at der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke foreligger en endelig 
afgørelse om ophævelse af fredskovspligten, 
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men som sagen foreligger, burde fredskovs-
pligten på de modtagne arealer blive ophæ-
vet. 

• Ejerne af matr.nr. 10cn oplyste, at ejendom-
men er købt i 2009 med en forventning om, 
at omfartsvejen ville blive etableret i et noget 
sydligere forløb, og at der derfor ville være 
en større afstand mellem omfartsvejen og 
ejendommen end i det af Vejdirektoratet 
fremlagte forslag. Ejerne var derfor utilfredse 
med linjeføringen og frygtede de gener i 
form af støj og forringet udsigt, samt et fald i 
ejendommens værdi, som forslaget medfører. 
Med hensyn til de foretagne støjberegninger 
spurgte ejerne til, om der var taget hensyn til 
vindretningen. Vejdirektoratet oplyste, at der 
i beregningerne er taget hensyn til bl.a. vind-
forholdene, men at der er tale om beregnin-
ger, og ikke konkrete målinger. Beregninger-
ne bygger på et gennemsnit af trafikken, og 
viser således ikke ”peaks” i forhold til trafik-
ken. Til gengæld vejer f.eks. den mere gene-
rende nattetrafik tungere end trafikken i dag-
timerne. Det er korrekt, at vejen i det oprin-
delige forslag fra Storstrøms Amt havde et 
lidt sydligere forløb, men i forbindelse med 
Vejdirektoratets konsolidering af projektet er 
linjeføringen justeret. Linjeføringen er be-
stemt af bl.a. dimensioneringshastigheden, 
som nødvendiggør bestemte kurveradier og 
vejen kan ikke flyttes uden væsentlige kon-
sekvenser for andre ejendomme og for hele 
udformningen af vejprojektet. 

• Ejeren af matr.nr. 8a udtrykte ligeledes util-
fredshed med vejens nuværende linjeføring, 
som han fandt, har negative konsekvenser for 
driften af hans ejendom, og som desuden 
medfører et betydeligt værditab for ejen-

dommen som bolig. Ejeren udtrykte ønske 
om, at hastigheden på omfartsvejen blev sat 
lavere end 90 km/t., da en lavere hastigheds-
grænse ville medføre mindre støj. Vejdirek-
toratet oplyste, at dette ikke er en mulighed, 
idet de 90 km/t. er fastlagt i anlægsloven. 

• Vejdirektoratet oplyste, at det ikke er muligt 
at sænke omfartsvejen, der ud for de to ejen-
domme forløber omtrent i terræn. Vejdirek-
toratet vil dog undersøge muligheden for at 
foretage en terrænregulering ud for ejen-
dommene på 0,5-1 meter. Dette vil give ind-
tryk af, at haven ikke falder så meget, og få 
terrænet til at fremstå mere jævnt. Det blev 
aftalt, at Vejdirektoratet udarbejder skitser til 
en mulig terrænregulering, og fremsender 
skitserne til ejerne af de to ejendomme.  

• På forespørgsel fra ejeren af matr.nr. 8a op-
lyste Vejdirektoratet, at der ikke er grundlag 
for at opsætte støjskærme ud for ejendom-
men, da støjen ifølge de foretagne støjbereg-
ninger ikke overskrider Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdier ved beboelsen. Den 
vejledende grænseværdi for vejstøj ved boli-
ger er 58dB udendørs. Støjskærme skal i øv-
rigt etableres i en vis udstrækning for at have 
en støjdæmpende effekt. Ejerne blev infor-
meret om muligheden for at rejse sag om er-
statning for nærføringsgener senest 1 år efter 
at vejanlægget er fuldendt, jf. ekspropriati-
onsproceslovens § 21. Både ejere som har af-
stået areal til projektet og ejere, som ikke har 
afstået areal til projektet, kan rejse et krav 
om erstatning. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 
 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 
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Tirsdag den 30. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen ud for ejendommen Fensmarkvej 114 for 
at fortsætte den 23. april 2013 påbegyndte besigtigel-
sesforretning i anledning af anlæg af Næstved Om-
fartsvej Nord. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Henrik Hansen, de af Transportmi-
nisteriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Erik Larsen og Søren G. Nielsen. Endvidere mødte 
de fra den fælleskommunale liste for Øernes område 
udpegede medlemmer, Johannes Studstrup og Jens 
Rasmussen. 

Som repræsentant for Næstved Kommune mødte El-
mer Jacobsen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte afdelingsleder Torben 
Richter, projektleder Niels Korsgaard, landinspektør 
Lise Lausten Frederiksen, projektassistent Tine Odr-
zywolski Hovmand-Hansen, Sofie Kraft, Charlotte 
von Scholten, Casper Christensen og Peter K. Niel-
sen (tilsyn). 

For NaturErhvervstyrelsen, Jordfordelingskontoret, 
mødte Aksel Agger Sørensen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde fortsatte behandlingen af stræk-
ningen i Næstved Kommune. 

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene på de berørte ejendomme, idet de fremmødte 
ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig. 

Mødested: Ved ejendommen Fensmarkvej 114. Om-
fartsvejens ca. st. 5.2 (Fensmarkvej) til ca. st. 5.8. 

• Ejerne af matr.nr. 2a m.fl., 6ax, 6nd, 6oc, 6oi 
og 6ok Vridsløse By, Herlufsholm mødte. 
Endvidere mødte en repræsentant for Grund-
ejerforeningen Satellitvej samt en repræsen-
tant for Næstved Kommune. 

• Ejeren af matr.nr. 6ax spurgte til vejadgan-
gen fra Fensmarkvej. Vejdirektoratet oplyste, 
at den eksisterende adgangsvej til ejendom-
men vil blive tilpasset og tilsluttet den for-
lagte Fensmarkvej. Adgangsvejen etableres 
på strækningen, hvor den omlægges, med 
samme standard som den eksisterende vej, 
dvs. med asfalt. Den resterende del af ad-
gangsvejen berøres ikke. Der vil være ad-
gang til ejendommen i hele anlægsperioden. 

• Ejerne af matr.nr. 2a m.fl. fremhævede vig-
tigheden af, at der i hele anlægsperioden op-
retholdes adgang til marklodderne på begge 
sider af Fensmarkvej. Vejdirektoratet gav til-
sagn om, at dette vil blive sikret. 

• Repræsentanten for Grundejerforeningen Sa-
tellitvej foreslog, at den eksisterende jord-
vold, der afgrænser grundejerforeningens 
område mod omfartsvejen og den planlagte 
forlængelse af Øverup Allé forlænges mod 
vest frem til bakketoppen med den lille lund. 
Det vil give god mening at forlænge volden i 
forbindelse med projektet, således at det ikke 
skal gøres efterfølgende. På den måde vil 
”hullet” mellem den nuværende vold og lun-
den blive lukket. Vejdirektoratet oplyste, at 
hvis der er jordoverskud i vejprojektet i nær-
området, vil der være mulighed for naturlig 
terrænregulering eller eventuelt en vold. 
Næstved Kommune havde ingen indvindin-
ger imod terrænregulering eller at volden for-
længes. 

• Vejdirektoratet oplyste, at stiforløbet på 
strækningen forbi Trettenstykkerne og Grøf-
testykkerne udformes lidt anderledes end vist 
på de fremlagte plantegninger. Princippet i 
stiforløbet er, at den kommende cykelsti vil 
forløbe på ydersiden af den eksisterende 
jordvold, og samtidigt etableres en ny vold 
mellem cykelstien og omfartsvejen. 

• Ejeren af matr.nr. 6nd spurgte til de foretag-
ne støjberegninger, og hvordan støjen vil bli-
ve efter anlægget af omfartsvejen. Vejdirek-
toratet oplyste, at støjberegningerne viste, at 
støjen ikke vil overstige den vejledende 
grænseværdi på 58 dB ved beboelsen. 

• Vejdirektoratet oplyste, at den nye rundkør-
sel på den forlagte Fensmarkvej, hvori den 
forlængede Øverup Allé planlægges tilslut-
tet, vil ligge ca. 4 m under terræn. Næstved 
Kommune er indstillet på at se nærmere på 
muligheden for eventuelt at anvende over-
skudsjord fra forlængelsen af Øverup Allé til 
at etablere en støjvold mellem boligerne på 
Trettenstykkerne og Øverup Allé. 

• Ejeren af mat. nr. 6ok tilkendegav, at han øn-
skede erstatningssøerne på det grønne areal 
ud for hans ejendom indhegnet af hensyn til 
børn i området. Vejdirektoratet oplyste, at 
der er tale om mindre erstatningssøer, og at 
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der ikke er praksis for at indhegne sådanne 
søer. Vejdirektoratet vil dog i samarbejde 
med direktoratets miljøafdeling se nærmere 
på spørgsmålet.  

• Ejeren af matr.nr. 6ok spurgte endvidere til, 
om der vil blive indbliksgener i haven fra 
den kommende cykelsti, og om der er mulig-
hed for at ”skubbe” cykelstien uden om vol-
den, så denne ikke berøres. Vejdirektoratet 
oplyste, at det er nødvendigt at grave stien 
ind i den eksisterende vold, da der bl.a. også 
skal være plads til en faunapassage på dette 
sted. Vejdirektoratet kan ikke afvise, at der 
vil komme lidt indsigt til haven fra cykelsti-
en, men gjorde samtidig opmærksom på, at 
denne del af cykelstien primært vil blive be-
nyttet af områdets egne beboere som tilkørsel 
til hovedstien, der løber på den anden side af 
jordvolden. På forespørgsel fra ejeren oplyste 
Vejdirektoratet, at volden ikke beplantes med 
andet end græs, og at der ikke etableres be-
lysning på stien. 

Mødested: Ved ejendommen Jeshøjvej 6. Omfartsve-
jens ca. st. 5.8 til ca. st. 6.8. 

• Ejeren af matr.nr. 8a Øverup By, Herlufs-
holm mødte. Endvidere mødte en repræsen-
tant for Næstved Kommune. 

• Vejdirektoratet redegjorde for projektet på 
strækningen og oplyste, at direktoratet har 
undersøgt adgangsforholdene for beboerne 
på Jeshøjvej og Kalsagervej. På baggrund af 
de foretagne undersøgelser og vurderinger 
foreslår Vejdirektoratet i det fremlagte pro-
jekt, at både Jeshøjvej og Kalsagervej afbry-
des ved omfartsvejen. Der etableres i stedet 
en ny vej mellem Jeshøjvej og Ny Fensmark-
vej ved den nye fordelerring ved Køgevej. 
For beboerne på Kalsagervej medfører pro-
jektet en forøgelse af afstanden i bil til Næst-
ved centrum på ca. 400 m. For gående og 
cyklister, der ikke kan benytte fordelerringen 
ved Køgevej, forøges afstanden med ca. 1,4 
km. Vejdirektoratet oplyste, at det i overve-
jelserne har indgået, at der kun er få ejen-
domme, der vil have gavn af, at Kalsagervej 
opretholdes, og at der kan opnås en nettobe-
sparelse i projektet på ca. 3,5 mio. kr. ved at 
afbryde vejen ved omfartsvejen som foreslå-
et. 

• Ejeren af matr.nr. 8a tilkendegav, at han godt 
kunne acceptere omvejen i bil, men ikke om-
vejen for gående og cyklende. Han henviste 
til bemærkningerne i anlægsloven, hvoraf det 
fremgår, at ”Jeshøjvej afbrydes ved omfarts-
vejen og Kalsagervej føres under omfartsve-
jen”. Ejeren ønskede, at Kalsagervej opret-
holdes som stiforbindelse over eller under 
omfartsvejen. Alternativt pegede han på mu-
ligheden for at placere stiforbindelsen i tra-
céet for den eksisterende Jeshøjvej. 

• Vejdirektoratet anslog, at en stipassage, hvad 
enten den placeres i tracéet for den eksiste-
rende Kalsagervej eller i tracéet for den eksi-
sterende Jeshøjvej, vil få en meget begrænset 
anvendelse, da den kun vil gavne 2-3 ejen-
domme. Beboere på den nordvestlige del af 
Jeshøjvej, der skal cykle mod Næstved cen-
trum, vil som udgangspunkt benytte Fens-
markvej. En stiunderføring ved Jeshøjvej 
vurderes at koste ca. 3 mio. kr., og vil i givet 
fald skulle ses i sammenhæng med kommu-
nens udstykningsplaner for kommunens 
ejendom matr.nr. 7a syd for omfartsvejen.   

• Repræsentanten for Næstved Kommune til-
kendegav, at kommunen stiller sig neutral i 
forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der på 
dette sted skal opretholdes en passage over 
eller under omfartsvejen. Det blev samtidigt 
oplyst, at kommunen ikke har særligt behov 
for en passage på stedet, idet kommunen har 
tilstrækkeligt areal til byformål syd for om-
fartsvejen. 

• Kommissionen har noteret sig, at det i an-
lægslovforslagets bemærkninger er anført, at 
Jeshøjvej afbrydes ved omfartsvejen, og at 
Kalsagervej føres under omfartsvejen. Kom-
missionen har imidlertid også noteret sig, at 
det i bemærkningerne er anført, at ”endelig 
fastlæggelse af ændringer i det lokale vejnet 
og stisystem vil ske i detailprojekteringsfa-
sen og i forbindelse med ekspropriations-
kommissionens behandling.” På baggrund af 
Vejdirektoratets redegørelse om baggrunden 
for det fremlagte projekt, hvorefter både 
Jeshøjvej og Kalsagervej afbrydes ved om-
fartsvejen, herunder de økonomiske konse-
kvenser af ikke at opretholde Kalsagervej, og 
efter drøftelse af sagen, finder kommissionen 
at kunne godkende Vejdirektoratets projekt. 
Kommissionen anerkender den interesse, 
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som ejeren af matr.nr. 8a har i, at der opret-
holdes en direkte og sikker cykelvej mod 
Næstved centrum, men kommissionen finder 
ikke, at denne interesse kan berettige, at der 
etableres en stipassage over eller under om-
fartsvejen henset til udgiften herved og den 
samfundsmæssige nytteværdi, en sådan pas-
sage må antages at have. Kommissionen fin-
der derfor ikke grundlag for at stille krav om, 
at der etableres en stipassage af omfartsvejen 
på dette sted.  

Mødested: Ved ejendommen Køgevej 285. Omfarts-
vejens ca. st. 6.8 til ca. st. 7.8.           

• Ejeren af matr.nr. 7a m.fl. Holme-Olstrup 
By, Holme-Olstrup samt forpagteren af 
matr.nr. 4a Øverup By, Herlufsholm mødte. 
Endvidere mødte en repræsentant for ejeren 
af matr.nr. 5e m.fl. Øverup By, Herlufsholm 
( Teracom A/S) samt en repræsentant for 
Næstved Kommune, der ejer matr.nr. 4a 
Øverup By, Herlufsholm. 

• Vejdirektoratet oplyste, at der på matr.nr. 7a 
placeres et grøftebassin. Ejeren spurgte til, 
hvor stort et areal der skal anvendes til bassi-
net. Vejdirektoratet oplyste, at bassinet skal 
kunne rumme 260 kubikmeter vand og at 
arealforbruget vil være begrænset. Bassinets 
udløb bliver til Ellebæk. På forespørgsel fra 
ejeren oplyste Vejdirektoratet, at det ikke vil 
være muligt at tappe vand fra bassinet til 
markvanding, idet der er tale om vejvand, der 
kan være forurenet. Vejdirektoratet oplyste 
desuden, at adgangsforholdene til ejendom-
men kan opretholdes. 

• Vejdirektoratet oplyste, at der etableres 
regnvandsbassin på matr.nr. 5k Øverup By, 
Herlufsholm, som flyttes fra matr.nr. 5h 
smst. 

• Repræsentanten fra Teracom A/S påpegede, 
at der hele tiden skal være vejadgang til ma-
sten på selskabets ejendom. Vejdirektoratet 
oplyste, at direktoratet er opmærksom på det-
te.  

• Forpagteren af matr.nr. 4a fremkom med et 
alternativt forslag til placeringen af den nye 
indkørsel til ejendommen. Forpagteren fore-
slog, at den nye indkørsel kommer til at løbe 
parallelt med skellet mod matr.nr. 5h og fø-
res ind til ejendommens gårdsplads fra ”for-

siden” og ikke ”bagsiden”. Forskellige løs-
ningsforslag blev drøftet. Det blev aftalt, at 
Næstved Kommune udarbejder en skitse med 
forslag til placering af indkørslen med hen-
blik på drøftelse med forpagteren. Næstved 
Kommune sender herefter forslaget til Vejdi-
rektoratet, som tager stilling til og indarbej-
der forslaget i projektet.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter det forelagte projekt med de ændrin-
ger og tilføjelser, der fremgår af følgende særlige be-
stemmelser: 

Særlige bestemmelser 

NÆSTVED KOMMUNE 

Omfartsvejen (st. 0.000 – 7.820) 

St. 0.000 

Omfartsvejen tilsluttes rundkørsel i hovedlandvej 
Slagelsevej. Rundkørslens cirkulationsareal udvides 
indad med et kørespor således at midterøens diameter 
bliver 56,25 m, kørebanebredde 13,20 m og yderra-
bat 3,00 m. Slagelsevej nord for rundkørslen, udvides 
med et ekstra kørespor i retningen mod rundkørslen. 
Stitunnelen under Slagelsevej forlænges tilsvarende 
mod vest. Vestre Ringvej udvides med et ekstra kø-
respor i retning mod rundkørslen. 

St. 0.000-0.840 

Ejendommen matr.nr. 2a, 2q og 2r Ladby By, Her-
lufsholm, der gennemskæres af omfartsvejen og af 
forlagt Ladbyvej, eksproprieres i sin helhed. 

St. 0.000 v.s. 

Der etableres et grøftebassin vest for rundkørslen 
mellem Slagelsevej og Vestre Ringvej. 

St. 0.030 – 0.160 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 2r Ladby By, Herlufsholm 
anvendes til anstillingsplads og til udsætning op til 
ca. 3 m. 

St. 0.050 – 0.330 v.s. 

Del af afskåret areal af matr.nr. 2r Ladby By, Her-
lufsholm anvendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 0.070 

Cykelsti langs østsiden af Slagelsevej føres under 
Omfartsvejen. 

St. 0.200 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 
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St. 0.220 – 0.360 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 2r Ladby By, Herlufsholm 
anvendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 0.280-0.550 

50 kV højspænding luftledning krydser Omfartsve-
jen. 

St. 0.290 

Forlagt kommunevej, Ladbyvej, føres over Omfarts-
vejen. 

Forlagt Ladbyvej 

St. 0.100 – 0.560 

Forlagt Ladbyvej udføres med  5,80 m asfalteret kø-
rebane inkl. kantbaner og  1,10 m yderrabat. I alt en 
kronebredde på 8,00 m. Eksisterende Ladbyvej nord 
for Gl. Skovriddervej bliver i en længde på ca. 55 m 
privat vej for matr.nr. 2c Ladby By, Herlufsholm. 
Eksisterende Ladbyvej syd for Gl. Skovriddervej bli-
ver i en længde på ca. 35 m privat vej for matr.nr. 2a 
Ladby By, Herlufsholm. 

St. 0.100 

Forlagt Ladbyvej tilsluttes Ladbyvej. 

St. 0.150 h.s. 

Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 2i Ladby By, 
Herlufsholm. 

St. 0.290 h.s. 

Kommunevej Gl. Skovriddervej tilsluttes forlagt 
Ladbyvej. 

St. 0.330  

Omfartsvejen føres under Forlagt Ladbyvej.  

St. 0.360 

50 kV højspænding luftledning krydser Forlagt Lad-
byvej. 

St. 0.370 v.s. 

Der etableres et grøftebassin. Bassinet overdrages til 
Næstved Kommune. 

St. 0.420 – 0.500 h.s. 

Der anlægges privat fællesvej over afskåret areal af 
matr.nr. 2a, 2r og 2n Ladby By, Herlufsholm. Vejen 
udføres med 5,00 m asfalteret kørebane og 1,00 m 
yderrabatter. I alt en kronebredde på 7,00 m. Den 
private fællesvej videreføres i privat vej på matr.nr. 
2n Ladby By, Herlufsholm. Ejere af matr.nr. 2n og 

2b Ladby By, Herlufsholm tillægges vejret ad den 
private fællesvej. I den private fællesvej st. 0.210 
etableres overkørsel til ny privat vej på matr.nr. 2n 
og 2b Ladby By, Herlufsholm. Den private vej an-
lægges med 5,00 m kørebane, der er asfalteret til til-
slutning til eksisterende skel mellem matr.nr. 2n og 
matr.nr. 2b, herefter grusbelagt. Vejen anlægges med 
1,00 m yderrabat. I alt en kronebredde på 7,00 m. 

St. 0.460 – 0.520 h.s. 

Del af matr.nr. 2b Ladby By, Herlufsholm anvendes 
midlertidig til arbejdsareal. 

St. 0.470 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 0.480 h.s. 

Overkørsel til matr.nr. 2b Ladby By, Herlufsholm 
nedlægges. 

St. 0.480 b.s. 

Overkørsel til matr.nr. 2m Ladby By, Herlufsholm 
nedlægges. 

St. 0.520 v.s. 

Der etableres overkørsel og ny privatvej til matr.nr. 
2m Ladby By, Herlufsholm. Vejen udføres med 4,00 
grusbelægning og 1,00 yderrabatter, i alt en krone-
bredde på 6,00 m. 

St. 0.550 v.s. 

Overkørsel til matr.nr. 3a Ladby By, Herlufsholm re-
tableres. 

St. 0.560  

Forlagt Ladbyvej videreføres i Ladbyvej. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 0.300-3.000 b.s. 

Der opsættes vildthegn langs Omfartsvejens ydre 
skråning. 

St. 0.400 h.s. 

Der etableres en markoverkørsel fra Gl. Skovridder-
vej til det afskårne areal af matr.nr. 2a Ladby By, 
Herlufsholm. 

St. 0.380 – 0.690 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 2a Ladby By, Herlufsholm 
anvendes til udsætning op til ca. 3 m. 
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St. 0.390 – 0.420 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 2n Ladby By, Herlufsholm, 
eksproprieres. 

St. 0.550 h.s. 

Sø i skel mellem matr.nr. 1x Herlufsholm Hgd., Her-
lufsholm og matr.nr. 2a Ladby By, Herlufsholm op-
renses. 

St. 0.550 – 0.950 b.s. 

Der opsættes paddehegn. 

St. 0.600 h.s. 

Der etableres en erstatningssø på afskåret areal af 
matr.nr. 2a Ladby By, Herlufsholm. 

St. 0.600 – 0.670 v.s. 

Der etableres 2 erstatningssøer på afskåret areal af 
matr.nr. 2a Ladby By, Herlufsholm. 

St. 0.710 

Der etableres et faunarør, tørt, b=1,00 m, h=0,60 m. 

St. 0.730 – 0.890 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 2n Ladby By, Herlufsholm 
eksproprieres. 

St. 0.780 – 0.880 

10 kV højspænding luftledning krydser Omfartsve-
jen. 

St. 0.860 h.s. 

Sø på matr.nr. 1e Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
oprenses. 

St. 0.890 – 1.540 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 16d Ladby By, Herlufs-
holm eksproprieres.  

Del af arealet anvendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 0.910 – 1.060 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr.1e Herlufsholm Hgd., Her-
lufsholm eksproprieres.  

Arealet anvendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 1.120 

Den offentlige sti, Fodsporet, forlægges og føres un-
der Omfartsvejen.  

Fodsporet 

St. 0.100 – 0.320 

Stien sænkes og udføres med 2,50 m asfalteret sti og 
1,00 m yderrabat. I alt en kronebredde på 4,50 m. 

St. 0.100  

Fodsporet tilsluttes eksisterende Fodsporet. 

St. 0.140  v.s. 

Der etableres overkørsel til forlagt Kirkesti. Forlagt 
Kirkesti udføres med 2,00 m grusbelægning og 0,50 
m yderrabatter. I alt en kronebredde på 3,00 m. Den 
forlagte Kirkesti anlægges som privat fællessti fra 
Fodsporet til den eksisterende Kirkesti mod Ladby. 
Offentligheden tildeles færdselsret. 

St. 0.210 

Omfartsvejen føres over Fodsporet. 

St. 0.310 v.s. 

Kommunesti Hovedsti Vest tilsluttes. 

St. 0.320 

Forlagt sti føres videre i eksisterende sti. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 1.200 – 3.460 h.s. 

Der etableres en kommunal dobbeltrettet sti, Ho-
vedsti Vest, med 3,00 m asfalteret kørebane og 0,75 
m yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,50 m. Stien 
forløber i eget trace frem til højbroen over Susådalen. 

St. 1.250 v.s. 

Der etableres et grøftebassin. 

St. 1.300 

Der etableres en faunapassage, våd, b=4,50 m, 
h=1,00 m over banketter. 

St. 1.350 v.s 

Der etableres et grøftebassin. 

St. 1.380 b.s 

Kirkestien afbrydes og nedlægges fra den forlagte 
Kirkesti nord for omfartsvejen til Fodsporet syd for 
Omfartsvejen. 

St. 1.460 

10 kV højspænding luftledning krydser Omfartsve-
jen. 

St. 1.460 – 1.570 

10 kV højspænding luftledning krydser Omfartsve-
jen. 
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St. 1.470 – 2.270 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 13f Ladby By, Herlufsholm 
eksproprieres. 

Arealet anvendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 1.630 – 2.070 v.s. 

Del af matr.nr. 13g Ladby By, Herlufsholm, anven-
des til udsætning op til ca. 3 m. 

 St. 1.740 h.s. 

Sø på matr.nr. 1h Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
oprenses. 

 St. 1.900 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 1.930 

10 kV højspænding luftledning krydser Omfartsve-
jen. 

St. 1.950 h.s. 

Der etableres en faunapassage, tør, b=1,50 m, h= 
1,00 m. 

St. 2.070 – 2.310 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 13f Ladby By, Herlufsholm 
eksproprieres. 

St. 2.280 – 2.370 h.s. 

10 kV højspænding luftledning i berøring med Om-
fartsvejen. 

St. 2.380 – 3.040 v.s. 

Del af matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
anvendes til udsætningsområde op til 3 m. 

St. 2.440 v.s. 

Der anlægges ny privat fællesvej over matr.nr. 13f 
Ladby By, Herlufsholm. Vejen udføres med 4,00 m 
grusbelagt kørebane og 0,50 m yderrabat, i alt en 
kronebredde på 5,00 m. Den private fællesvej etable-
res fra kommunevej Tudsebjergvej, langs skellet mod 
matr.nr. 12b Ladby By, Herlufsholm til afskåret areal 
af matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd., Herlufsholm. 
Matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd., Herlufsholm tillægges 
vejret ad vejen. 

St. 2.450 – 2.700 h.s. 

Der opsættes paddehegn. 

 

 

St. 2.570 h.s. 

Sø på matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
oprenses. 

St. 2.850 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 2.870 – 3.030 

10 kV højspænding luftledning krydser Omfartsvejen 

St. 2.880 – 3.030 v.s. 

Del af matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
anvendes til anstillingsplads. 

St. 3.000 – 3.200 

Omfartsvejen ledes på en ca. 200 m lang højbro over 
Susådalen.  

Hovedsti Vest føres med over broen i broens højre 
side. Der opsættes 2 m høje støjskærme i begge vej-
sider over broen. I broens højre side opsættes skær-
men i rabatten mellem kørebane og sti. 

Ejeren af matr.nr. 1k Herlufsholm Hgd., Herlufsholm 
gives ret til at færdes under højbroen i st. 3.000 – 
3.080 og ejeren af matr.nr. 9i Vridsløse By, Herlufs-
holm gives ret til at færdes under højbroen i st. 3.080 
– 3.200. 

St. 3.070 – 3.270 h.s. 

Del af matr.nr. 9i Vridsløse By, Herlufsholm anven-
des til arbejdsareal. 

Forlagt Vasegrøften anlægges i et slynget forløb og 
tilsluttes Susåen. Der anlægges en bro til kvæg og 
maskinkørsel over Forlagt Vasegrøften.  

St. 3.110 – 3.160 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 9i Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres.  

St. 3.180 – 3.220 v.s. 

Del af matr.nr. 9i Vridsløse By, Herlufsholm anven-
des til arbejdsareal. 

St. 3.220 v.s. 

Der etableres et grøftebassin. 

St. 3.220 h.s. 

Der etableres en erstatningssø på matr.nr. 9i Vridslø-
se By, Herlufsholm. 
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St. 3.220 – 3.290 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 11g Vridsløse By, Herlufs-
holm, nord for Forlagt Sorøvej eksproprieres. Arealet 
anvendes til arbejdsareal. 

St. 3.230 – 3.320 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 11g Vridsløse By, Herlufs-
holm, syd for Forlagt Sorøvej eksproprieres. Arealet 
anvendes til arbejdsareal. 

St. 3.240 v.s. 

Der etableres et grøftebassin. 

St. 3.260 

Omfartsvejen føres over Sydbanen sammen med Ho-
vedsti Øst på en fælles bro. 

St. 3.320 

Omfartsvejen føres over Ringstedgade sammen med 
Hovedsti Øst på fælles bro. 

St. 3.330 – 3.760 h.s. 

Næstved Kommune anlægger Forlagt Vridsløse Bæk. 

St. 3.340 – 3.720 b.s. 

Der anlægges en svingbane i forbindelse med hanke-
anlægget.  

St. 3.370 – 3.550 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6pn Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. Arealet anvendes til arbejdsare-
al. 

St. 3.450 v.s. 

Der etableres en erstatningssø på matr.nr. 11e Vrids-
løse By, Herlufsholm. 

St. 3.400 – 4.670 b.s. 

Der opsættes vildthegn langs hankeanlæggets ydre 
skråninger. Hegnet videreføres langs Omfartsvejens 
ydre skråning. 

St. 3.460 – 7.000 h.s. 

Der etableres en kommunal dobbeltrettet sti, Ho-
vedsti Øst, med 3,00 m asfalteret kørebane og 0,75 m 
yderrabatter. I alt en kronebredde på 4,50 m. Ho-
vedsti Øst tilsluttes Hovedsti Vest i st. 3.460 og for-
løber i eget tracé til fælles bro med Omfartsvejen 
over Forlagt Fensmarksvej Nord i st. 5.300. Herfra 
følger Hovedsti Øst Omfartsvejens tracé frem til 
stikryds ved Fordelerringen st. 7.000. 

 

Vandløb relateret til Hovedsti Øst 

St. 0.200 – 0.420 h.s. 

Forlagt Vridsløse Bæk anlægges og bekostes af 
Næstved Kommune. 

St. 0.510  

Der etableres en vandløbspassage for Vridsløse Bæk, 
ø1000. 

St. 0.780 – 1.210 v.s. 

Der etableres et nyt kommunalt vandløb, Ny Søgård 
Bæk som anlægges og bekostes af Næstved Kommu-
ne. 

St. 1.210 

Der etableres en vandløbspassage for Ny Søgård 
Bæk, ø800. 

St. 1.210 – 1.600 h.s. 

Der etableres et nyt kommunalt vandløb, Ny Søgård 
Bæk som anlægges og bekostes af Næstved Kommu-
ne. 

St. 1.380 h.s. 

Der etableres en vandløbspassage under Vridsløsevej 
for Ny Søgård Bæk, ø800. 

St. 1.600 

Der etableres en vandløbspassage for Ny Søgård 
Bæk, ø800. 

St. 1.600 – 1.760 v.s. 

Der etableres et nyt kommunalt vandløb, Ny Søgård 
Bæk som anlægges og bekostes af Næstved Kommu-
ne. 

St. 1.760 

Der etableres en vandløbspassage for Ny Søgård 
Bæk, ø800. 

St. 1.760 – 1.970 h.s. 

Der etableres et nyt kommunalt vandløb, Ny Søgård 
Bæk som bekostes af Vejdirektoratet. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 3.500 

Der etableres et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
hankeanlæg. 

Sydlig hank tilsluttes Ringstedgade i ny 2 spors, 3-
benet rundkørsel. Rundkørslens midterø anlægges 
med diameter 18,50 m, overkørbart areal på 1,50 m 
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og kørebane 10,00 m. Der anlægges en 2,00 m bred 
cykelsti på vestsiden af rundkørslen (mod jernbanen), 
adskilt fra cirkulationsarealet med en 2,00 m bred ra-
bat. 

På rundkørslens østlige side anlægges en cykelsti 
med bredde 2,00 m, adskilt fra cirkulationsarealet 
med en 10,00 m bred rabat. 

Hovedsti Vest føres ned fra broen over Ringstedgade 
og tilsluttes rundkørslen. 

Nordlig hank tilsluttes Ringstedgade i ny 2 spors, 4-
benet rundkørsel. Rundkørslens midterø anlægges 
med diameter 18,50 m, overkørbart areal på 1,50 m 
og kørebane 10,00 m. Der anlægges en 2,00 m bred 
cykelsti på vestsiden af rundkørslen, adskilt fra cirku-
lationsarealet med en rabat af varierende bredde. På 
rundkørslens østlige side anlægges en cykelsti med 
bredde 2,00 m, adskilt fra cirkulationsarealet med en 
10,50 m bred rabat. 

Hovedsti Øst føres under Sydlig hank. 

Ringstedgade 

St. 0.150 – 0.930 

I vestlig vejside ligger en ø900 hovedvandledning. 

Ringstedgade udføres med 8,00 m asfalteret køreba-
ne inkl. kantbaner, og med 2,00 m skillerabat og 2,00 
m bred enkeltrettet sti i vejens højre og venstre side. 
Yderrabat begge sider bliver 1,00 m. I alt en krone-
bredde på 18,00 m. 

St. 0.150 – 0.580 v.s. 

Der findes en gastransmissionsledning i Ringstedga-
des trace. 

St. 0.150  

Forlagt Ringstedgade tilsluttes eksisterende Ring-
stedgade. 

St. 0.280 v.s. 

Overkørsel til matr.nr. 9p Vridsløse By, Herlufsholm 
mellem Sydbanen og Ringstedgade samt til adgangs-
vej til matr.nr. 9i Vridsløse By Herlufsholm, vest for 
jernbanen retableres. 

St. 0.290 h.s. 

Overkørsel til matr.nr. 9v Vridsløse By, Herlufsholm 
retableres. 

St. 0.290 – 0.840 v.s. 

Der opsættes vildthegn langs vejskråninger, som til-
sluttes hegn langs forlagt Sorøvej. 

St. 0.290 – 0.400 h.s. 

Der opsættes vildthegn langs vejskråning, som til-
sluttes vildthegn langs ydre skråning hank syd. 

St. 0.350 – 0.420 h.s. 

Del af matr.nr. 9v Vridsløse By, Herlufsholm anven-
des til arbejdsareal. 

St. 0.440  

Ringstedgade tilsluttes ny rundkørsel. 

St. 0.550 

Omfartsvejen føres over Ringstedgade sammen med 
Hovedsti Øst på en fælles bro. 

St. 0.600 v.s. 

Der etableres en overkørsel til regnvandsbassin og 
matr.nr. 9q Vridsløse By, Herlufsholm. 

St. 0.600 – 0.660 v.s. 

Del af matr.nr. 9q Vridsløse By, Herlufsholm anven-
des til arbejdsareal. 

St. 0.630 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 0.650 

10 kV højspænding luftledning krydser Ringstedga-
de. 

St. 0.670 

Ringstedgade tilsluttes ny rundkørsel. 

Forlagt Sorøvej 

St. 0.020 – 0.440 

Vejen udføres med 7,00 m asfalteret kørebane inkl. 
kantbaner. Der anlægges 2,00 m asfalteret sti i vejens 
venstre og højre side. Varierende skillerabat (0,00 m 
– 1,15 m) og 0,50 m yderrabatter. Samlet kronebred-
de varierer mellem 12,00 m og 13,15 m. 

St. 0.020 

Forlagt Sorøvej tilsluttes Sorøvej. 

St. 0.020 – 0.190 

En gastransmissionsledning ligger i Sorøvejs venstre 
side. 

St. 0.080 v.s. 

Tilslutning af kommunevej Rislevvej retableres. 
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St. 0.100 h.s. 

Overkørsel til matr.nr. 14e Rislev By, Rislev retable-
res. 

St. 0.190 h.s. 

Overkørsel til Sorøvej etableres. Sorøvej afbrydes 
vest for Sydbanen, hvor der etableres en vendeplads, 
der kan anvendes af større køretøjer med trailer. So-
røvej fra st. 0.190 til vendepladsen nedklassificeres 
til privat fællesvej og ejes af Næstved Kommune. 
Ejerne af matr.nr. 9i Vridsløse By, Herlufsholm og 
matr.nr. 22a, 22b og 22c Rislev By, Rislev tillægges 
vejret ad vejen. Overkørsel til matr.nr. 9i Vridsløse 
By, Herlufsholm, retableres ved vendepladsen. 

St. 0.270 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. For afvanding af 
dybdepunktet ved Sorøvej etableres der en pumpesta-
tion. Regnvandsbassinet samt pumpestation overdra-
ges til Næstved Kommune. 

St. 0.320 

Forlagt Sorøvej føres under Sydbanen. 

St. 0.340 – 0.450 b.s. 

Der opsættes vildthegn langs vejskråninger, som til-
sluttes hegn langs Ringstedgade. 

St. 0.350 v.s. 

Der etableres en overkørsel til privat fællesvej på 
matr.nr. 11g Vridsløse By, Herlufsholm. 

St. 0.350 – 0.400 b.s. 

Offentligt vandløb Vasegrøften forlægges fra nord, 
således at vandløbet får et slynget forløb frem til 
krydsning med Forlagt Sorøvej i st. 0.400. Her an-
lægges en faunapassage med banketter. B=10,00 m, 
h=1,00 m over banketter. Vasegrøften ledes herfra i 
et slynget forløb til eksisterende krydsning (rør) un-
der Sydbanen. 

St. 0.440 

Forlagt Sorøvej tilsluttes ny rundkørsel i Ringstedga-
de. 

Ringstedgade fortsat 

St. 0.720 – 0.840 h.s. 

Der opsættes vildthegn langs vejskråning, som til-
sluttes vildthegn langs ydre skråning på den nordlige 
hank. 

 

St. 0.890 v.s  

Overkørsel til matr.nr. 11g Vridsløse By, Herlufs-
holm retableres. 

St. 0.930  

Ringstedgade videreføres i eksisterende Ringstedga-
de. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 3.550 – 3.730 v.s. 

Del af matr.nr. 6pn Vridsløse By, Herlufsholm an-
vendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 3.600 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 3.640 – 3.900 h.s. 

Del af matr.nr. 6pn Vridsløse By, Herlufsholm an-
vendes til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 3.800 – 3.940 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 10a Vridsløse By Herlufs-
holm, eksproprieres. 

St. 3.830 

En gastransmissionsledning krydser Omfartsvejen. 

St. 3.880 h.s. 

Der anlægges en kommunal sti mellem Hovedsti Øst 
og Holsted Allé. 

St. 3.900 

Lokal sti i st. 3.800 ved Øllebjerg omlægges og føres 
under Omfartsvejen i st. 3.900. Stien anlægges med 
3,00 m grusbelægning og 0,75 m yderrabatter. I alt 
en kronebredde på 4,50 m. Stien tilsluttes lokal sti 
mod nord og Hovedsti Øst mod syd. 

St. 3.980 – 4.050 h.s. 

Næstved Kommune anlægger Forlagt Vridsløse Bæk. 

St. 4.000 h.s. 

Der etableres et grøftebassin. 

St. 4.050 v.s. 

Vridsløse Bæk forlægges i mindre omfang. 

St. 4.050 

Der etableres en faunapassage, våd, b=4,50 m, 
h=1,00 m over banketter. 
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St. 4.050 h.s. 

Vridsløse Bæk forlægges frem til tilslutningspunktet 
for Ny Søgård Bæk. 

St. 4.080 v.s. 

Der etableres en erstatningssø på matr.nr. 6pn Vrids-
løse By, Herlufsholm. 

St. 4.100 h.s. 

Der etableres et grøftebassin. 

St. 4.340 – 4.440 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6pn Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 4.390 – 4.460 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 8a Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 4.450 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 4.510 – 4.660 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6pn Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 4.530 – 4.660 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 7g Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 4.670 

Kommunevej Vridsløsevej føres over Omfartsvejen. 

Vridsløsevej 

St. 0.050 – 0.380 

Vridsløsevej udføres med 4,50 m asfalteret kørebane 
inkl. kantbaner og 1,00 m yderrabatter. I alt en kro-
nebredde på 6,50 m. 

St. 0.050  

Vridsløsevej tilsluttes eksisterende Vridsløsevej. 

St. 0.090 

Vridsløsevej passerer ny vandløbspassage for Ny Sø-
gaard Bæk, ø800. 

St. 0.120 

Hovedsti Øst krydser Vridsløsevej i niveau. 

St. 0.190 h.s. 

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 6po Vrids-
løse By, Herlufsholm. 

St. 0.190 v.s. 

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 6pn Vrids-
løse By, Herlufsholm. 

St. 0.230 

Omfartsvejen føres under Vridsløsevej. 

St. 0.290 h.s. 

Ligvejen mellem Vridsløsevej og Fensmarkvej ned-
lægges. 

St. 0.380 

Vridsløsevej videreføres i eksisterende Vridsløsevej. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 4.680 – 4.750 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6po Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 4.770 – 5.180 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6po Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 5.160 b.s. 

Fensmarkvej afbrydes og nedlægges mellem Forlagt 
Fensmarkvej Vest og Forlagt Fensmarkvej Nord. 

St. 5.090 – 5.210 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6a Øverup By, Herlufsholm 
eksproprieres. Arealet anvendes til udsætning op til 
ca. 3 m. 

St. 5.180 – 5.280 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 6a Øverup By, Herlufsholm 
eksproprieres. Arealet anvendes til anstillingsplads 
og til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 5.320  

Forlagt Fensmarkvej Nord føres under Omfartsvejen. 
Der anlægges en fælles bro for Omfartsvejen og Ho-
vedsti Øst. 

Forlagt Fensmarkvej Nord 

St. 0.030 – 0.530 (nord for rundkørsel) 

Forlagt Fensmarkvej Nord anlægges med 7,00 m as-
falteret kørebane inkl. kantbaner. I venstre side an-
lægges en 3,00 m bred dobbeltrettet cykelsti adskilt 
fra kørebanen med en 3,00 m bred skillerabat. Yder-
rabat v.s. bliver 0,50 m bred. Yderrabat h.s. bliver 
1,00 m bred. I alt en kronebredde på 14,50 m. 
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St. 0.030  

Forlagt Fensmarkvej Nord tilsluttes Fensmarkvej. 

St. 0.240 h.s. 

Der etableres ny markoverkørsel til matr.nr. 2a 
Vridsløse By, Herlufsholm. 

St. 0.240 v.s. 

Overkørsel og privat fællesvej over matr.nr. 2f Vrids-
løse By, Herlufsholm retableres. Vejen udføres med 
2,70 m asfalteret kørebane og 1,00 m yderrabatter. I 
alt en kronebredde på 4,70 m over en længde på 90 
m.  

St. 0.240 – 0.420 h.s. 

Del af matr.nr. 5d Øverup By Herlufsholm anvendes 
til anstillingsplads og udsætning med op til ca. 3 m. 

St. 0.440 

Omfartsvejen føres over Forlagt Fensmarkvej Nord 
sammen med Hovedsti Øst på en fælles bro. 

St. 0.530 

Der etableres en 3-benet rundkørsel. Midterøens di-
ameter er 19,40 m. Der er 4,10 m overkørbart areal, 
6,40 m cirkulationsareal i sydlig og østlig side, en 
3,00 m bred skillerabat samt en 3,00 m bred dobbelt-
rettet cykelsti. Yderrabat anlægges her med en bred-
de på 0,50 m. I nordvestlig side anlægges en yderra-
bat med bredde 1,00 m. 

Rundkørslen er forberedt for et sydligt ben, da Næst-
ved Kommune har planer om en fremtidig forlængel-
se af Øverup Allé. 

Mod øst etableres en stitilslutning til Hovedsti Øst. 
Mod vest tilsluttes Forlagt Fensmarkvej Vest. 

Forlagt Fensmarkvej Vest 

St. 0.030 – 0.490 (vest for rundkørsel) 

Forlagt Fensmarkvej Vest anlægges med 7,00 m as-
falteret kørebane inkl. kantbaner. I højre side af vejen 
anlægges en 3,00 m bred dobbeltrettet cykelsti ad-
skilt fra kørebanen med en 2,50 m bred skillerabat. 
Yderrabat h.s. bliver 1,50 m bred. Yderrabat v.s. bli-
ver 1,00 m. Den samlede kronebredde bliver 15,00 
m. 

0.030 

Forlagt Fensmarkvej Vest tilsluttes Fensmarkvej. 

 

 

St. 0.200 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. Bassinet overdra-
ges til Næstved Kommune. 

St. 0.250 

Der anlægges en støttehelle i Forlagt Fensmarkvej 
Vest. 

St. 0.250 v.s. 

Der etableres tilslutning af sti til Hovedsti Øst. 

St. 0.250 h.s. 

Der etableres en kommunal sti fra den dobbeltrettede 
cykelsti til lokal sti syd for Fensmarkvej. Stien an-
lægges med 3,00 m bred grusbelagt kørebane og 0,75 
m yderrabat. Samlet kronebredde 4,50 m.  

St. 0.490 

Forlagt Fensmarkvej Vest tilsluttes rundkørsel. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 5.340 – 5.350 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 5d Vridsløse By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 5.360 – 5.620 h.s. 

Der etableres en sti mellem rundkørsel i Forlagt 
Fensmarkvej og Hovedsti Øst. Stien anlægges med 
3,00 m asfalteret kørebane og med 0,75 m bred rabat. 
I alt en kronebredde 4, 50 m. 

St. 5.400 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 5.620 – 5.780 h.s. 

Der etableres en kommunal sti mellem Hovedsti Øst 
og den private fællesvej Grøftestykkerne. Stien an-
lægges med 2,10 m asfalteret kørebane og med 0,75 
m bred rabat. I alt en kronebredde 3,60 m. 

St. 5.640 – 6.500 h.s. 

Der etableres en støjvold med højde ca. 3,5 m over 
Omfartsvejens niveau. Hovedsti Øst anlægges på et 
plateau i voldens nordlige side således at boligområ-
det syd for volden skærmes mod indsyn fra stien. 

St. 5.650 – 5.880 b.s. 

Der opsættes paddehegn. 

St. 5.780 v.s. 

Sø på matr.nr. 6a Vridsløse By, Herlufsholm og 
matr.nr. 7a Øverup By, Herlufsholm oprenses. 
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St. 5.780 h.s. 

Der etableres 2 erstatningssøer på matr.nr. 6a Vrids-
løse By, Herlufsholm på hhv. 250 m² og 150 m². 

St. 5.790 

Der etableres en faunapassage, tør, b=1,50 m, h=1,00 
m. 

St. 6.050 b.s. 

Kommunevej Jeshøjvej afbrydes. Der etableres en 
vendeplads på højre side af Omfartsvejen. 

Ny vej Jeshøjvej - Ny Fensmarkvej 

St. 0.000 – 1.075 

Vejen anlægges som privat fællesvej over matr.nr. 
5a, 5f, 8b og 7a Øverup By, Herlufsholm fra Jeshøj-
vej til Ny Fensmarkvej. Vejen udføres med en 3,50 
m bred asfalteret kørebane og 1,00 m bred rabat i 
hver vejside. I alt en kronebredde på 5,50 m.  

Ejerne af matr.nr. 5a, 7a, 8a, 8b, 9, 10 og 13 Øverup 
By, Herlufsholm tillægges vejret ad vejen. 

St. 0.000 

Ny vej tilsluttes Jeshøjvej. 

St. 0.000 

Ejeren af matr.nr. 13 Øverup By, Herlufsholm til-
lægges vejret til Jeshøjvej over matr.nr. 9 Øverup By, 
Herlufsholm langs skellet til matr.nr. 10 Øverup By, 
Herlufsholm. 

St. 0.220 h.s. 

Der etableres markoverkørsel til matr.nr. 7a Øverup 
By, Herlufsholm.  

St. 0.220 b.s. 

Ikke anlagt privat fællesvej afbrydes og nedlægges.  

St. 0.490 v.s 

Der etableres en overkørsel til privat fællesvej Kal-
sagervej over matr.nr. 8b Øverup By, Herlufsholm. 
Ejeren af matr.nr. 8a Øverup By, Herlufsholm tillæg-
ges vejret til den private fællesvej Kalsagervej. 

St. 0.550 – 0.970 h.s. 

Der anlægges en lysvold med højde ca. 1,50 m. 

St. 1.075 

Vejen tilsluttes Ny Fensmarkvej. 

 

Omfartsvejen fortsat 

St. 6.460 – 6.580 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 8b Øverup By, Herlufs-
holm eksproprieres. 

St. 6.480 b.s. 

Kalsagervej afbrydes og nedlægges mellem Ny vej 
Jeshøjvej-Ny Fensmarkvej og Jeshøjvej. 

St. 6.480 v.s. 

Sø på matr.nr 8b Øverup By, Herlufsholm oprenses. 

St. 6.500 – 7.060 

132 kV luftledning krydser Omfartsvejen. 

St. 6.540 v.s. 

Nordvestlig tilkørselsrampe tilsluttes ydre kørespor i 
vestlig retning.   

St. 6.550 v.s. 

Sø på matr.nr 8b Øverup By, Herlufsholm oprenses. 

St. 6.560 h.s. 

Sydvestlig frakørselsrampe tilsluttes Omfartsvejen. 

Omfartsvejen videreføres i østlig retning med 2 køre-
spor og midterrabat, samlet bredde 9,00 m inkl. kant-
baner. 

St. 6.570 

En gastransmissionsledning krydser Omfartsvejen. 

St. 6.660 – 6.690 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 5f Øverup By, Herlufsholm 
eksproprieres. 

St. 6.690 – 6.970 v.s. 

Del af matr.nr. 5a Øverup By, Herlufsholm anvendes 
til udsætning op til ca. 3 m. 

St. 6.790 – 6.930 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 5a Øverup By, Herlufsholm 
eksproprieres. 

St. 6.950 – 7.060 

Der anlægges et fuldt tilslutningsanlæg udformet som 
en Fordelerring over Omfartsvejen. 

Fordelerring 

St. 0.000 – 0.380 

Fordelerringen anlægges med til- og frakørselsram-
per mod vest og øst til Omfartsvejen. Den udformes 
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med asfalteret 2 spors kørebane, 9,00 m bred, yder-
rabat h.s. 2,00 m bred inkl. kantsten og v.s. 4,00 m 
rabat inkl. kantsten. I alt en kronebredde på 15,00 m. 
Ydre kørebaneradius bliver 60,00 m. 

Ramperne anlægges med asfalteret kørebane 4,50 m 
og 1,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 7,50 
m. 

St. 0.040 

Nordligt ben tilsluttes Fordelerringen. 

Nordligt ben/Ny Fensmarkvej 

St. 0.010 – 0.080 

Vejen anlægges som en 70 m lang kommunevej. Ve-
jen udføres med en 7,00 m bred asfalteret kørebane 
og 2,00 m yderrabat. Samlet kronebredde 11,00 m. 

St. 0.020 h.s. 

Der etableres et grøftebassin. Bassinet overdrages til 
Næstved Kommune. 

St. 0.050 h.s. 

Der etableres overkørsel til ny privat fællesvej over 
matr.nr. 5a Øverup By, Herlufsholm til sendemast. 
Ejeren af matr.nr. 5e Øverup By, Herlufsholm tillæg-
ges vejret ad vejen.  

Vejen anlægges med 5,00 m asfalteret kørebane og 
1,50 m yderrabatter. I alt en kronebredde på 8,00 m. 
Vejen bliver 220 m lang. 

St. 0.080 v.s. 

Ny privat fællesvej til Jeshøjvej tilsluttes. 

Fordelerring fortsat 

St. 0.080 

Nordvestlig tilkørselsrampe tilsluttes Fordelerringen. 

St. 0.120 

Omfartsvejen føres under Fordelerringen. 

St. 0.160 

Sydvestlig frakørselsrampe tilsluttes Fordelerringen. 

St. 0.190 

Forlagt Køgevej Vest tilsluttes Fordelerringen. 

Forlagt Køgevej Vest 

St. 0.090 – 0.370 

Kommunevej Forlagt Køgevej Vest udføres med as-
falteret kørebane med bredde mellem 8,00 m og 
10,30 m. I begge vejsider anlægges enkeltrettede sti-

er med bredde 2,10 m, adskilt fra kørebanen med 2,0 
m brede skillerabatter. Yderrabatter anlægges med 
bredde på 0,75 m. Samlet kronebredde varierer mel-
lem 11,00 m og 19,80 m. 

St. 0.090  

Forlagt Køgevej Vest tilsluttes Køgevej. 

St. 0.090 – 0.150 

Forlagt Køgevej Vest anlægges med svingbane og 
midterhelle i samlet bredde 10,30 m. 

St. 0.150 h.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 0.150 – 0.340 

Stier fremføres i eget trace og tilsluttes Hovedsti Øst. 

St. 0.330  

Hovedsti Øst føres under Forlagt Køgevej Vest. 

St. 0.370  

Forlagt Køgevej Vest tilsluttes Fordelerringen. 

Fordelerring fortsat 

St. 0.250 

Ny kommunevej Østlig Fordelingsvej tilsluttes For-
delerringen. 

Østlig Fordelingsvej er et kommunalt vejprojekt. 
Vejdirektoratet anlægger efter aftale med Næstved 
Kommune den nordligste del af den Østlige Forde-
lingsvej. 

St. 0.280 

Sydøstlig tilkørselsrampe tilsluttes Fordelerringen. 

St. 0.330 

Omfartsvejen føres under Fordelerringen. 

St. 0.370 

Nordøstlig frakørselsrampe tilsluttes Fordelerringen. 

Omfartsvejen fortsat 

St. 7.000 h.s 

Der etableres et kommunalt stikryds, hvor Hovedsti 
Øst, sti langs Køgevej Vest, sti langs Østlige Forde-
lingsvej samt sti langs Køgevej Øst mødes. 

St. 7.000 – 7.660 h.s. 

Der anlægges en sti mellem stikryds syd for Forde-
lerringen og enkeltrettet sti på hovedlandevej Køge-
vej Øst/Landevejen. 
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Frem til stiunderføringen i st. 7.440 anlægges stien 
som dobbeltrettet sti med 3,00 m asfalteret kørebane 
og 0,75 m yderrabat, i alt en kronebredde på 4,50 m. 
Mellem st. 7.440 og tilslutning af eksisterende sti st. 
7.650 fremføres stien som enkeltrettet sti, og køreba-
nen indsnævres til 2,10 m - i alt en kronebredde på 
3,60 m. 

St. 7.030 – 7.260 v.s. 

Del af matr.nr. 5a Øverup By, Øverup anvendes til 
anstillingsplads og udsætning op til ca. 3 m. 

St. 7.050 – 7.260 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 5h Øverup By, Herlufs-
holm eksproprieres og tillægges matr.nr. 4a Øverup 
by, Herlufsholm efter aftale med Næstved Kommu-
ne. 

St. 7.070 – 7.220 h.s. 

Der anlægges en ny privat vej fra Øverupvej til 
matr.nr. 4a Øverup By, Herlufsholm. Vejen anlægges 
med 3,50 m grusbelagt kørebane og 1,00m brede 
yderrabatter. I alt en kronebredde på 5,50 m. 

St. 7.260 – 7.280 v.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 5g Øverup By, Herlufs-
holm eksproprieres og anvendes til udsætning op til 
ca. 3 m. 

St. 7.270 v.s. 

Overkørsel til privat fællesvej over matr.nr. 5a Øve-
rup By, Herlufsholm nedlægges.  

St. 7.270 h.s. 

Overkørsel til privat vej over matr.nr. 5b Øverup By, 
Herlufsholm nedlægges. 

St. 7.270 – 7.530 h.s. 

Afskåret areal af matr.nr. 5i Øverup By, Herlufsholm 
eksproprieres og tillægges matr.nr. 4a Øverup by, 
Herlufsholm efter aftale med Næstved Kommune. 

St. 7.280 – 7.320 v.s. 

Hele ejendommen matr.nr. 5d Øverup By, Herlufs-
holm er eksproprieret tidligere. Bygningerne nedri-
ves. 

St. 7.280 – 7.560 v.s. 

Der anlægges en sti på strækningen. Stien anlægges 
med 2,10 m asfalteret kørebane og 0,75 m brede 
yderrabatter, I alt en kronebredde på 3,60 m frem til 
stiunderføring st. 7.440.  

Herfra videreføres stien langs Køgevejs nordlige side 
som enkeltrettet sti med asfalteret bredde 2,50 m og 
0,75 m brede yderrabatter, i alt en kronebredde på 
4,00 m. Stien videreføres i eksisterende sti langs Kø-
gevej. 

Fra st. 7.280 til stiunderføringen st. 7.440 anlægges 
stien som en kommunal sti. Fra st. 7.440 til st. 7.560 
anlægges stien som en del af hovedlandevejsnettet. 

St. 7.300 

Midterrabat afsluttes. Omfartsvejen indsnævres til 
7,00 m. 

St. 7.440  

Der etableres en stiunderføring. 

St. 7.460 v.s. 

Nordøstlig frakørselsrampe tilsluttes Omfartsvejen. 

St. 7.550 v.s. 

Overkørsel til matr.nr. 7b Holme-Olstrup By, Holme 
Olstrup retableres. 

St. 7.630 h.s. 

Sydøstlig tilkørselsrampe tilsluttes Omfartsvejen. 

St. 7.650  

Omfartsvejen videreføres i Køgevej. 

St. 7.750 h.s. 

Der etableres et grøftebassin. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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