
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 

31. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 10. marts 2014 

 
Mandag den 10. marts 2014 kl. 9.30 samledes 
kommissionen i Eskilstrup Hallen, Stødstrupvej 5, 
4863 Eskilstrup for at afholde en besigtigelsesforret-
ning i anledning af udskiftning af vejbærende broer 
over jernbanen mellem Orehoved og Holeby i tilslut-
ning til Femern Bælt-forbindelsen.  

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, Bent Jørgensen og 
Henning Alfred Rasmussen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen. 

Som repræsentant for Guldborgsund Kommune mød-
te Lene Hatt. 

For Guldborgsund Kommune, Trafik og veje, mødte 
Jan Uhre-Nielsen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Lars Peder-
sen, sektionschef Iben Marcus-Møller, ingeniør Jette 
Bernt Nielsen (NIRAS), ingeniør Theis Tarp Ras-
mussen (NIRAS) og kommunikationskonsulent Lis-
beth Ligaard. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 7. oktober 
2013 fra Transportministeriet, hvormed sagen er fo-
relagt for kommissionen. 

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere: 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Vejbærende broer – Femern Bælt – 
danske jernbaneanlæg – Ringsted – Holeby – 
Eskilstrup Vestergade med tilhørende over-

sigts-og besigtigelsesplaner tegn. nr. 
TSYDX_1_202000_001,  
TSYD-X_1_211020_131, 
TSYDT_3_211020_-134 og 
TSYDT_4_211020_133. 

Ved dagens møde besigtigedes brostedet for vejen 
Eskilstrup Vestergade. 

Følgende passerede:  

Banedanmark redegjorde for projektet. 

Baggrund 

Indledning 

I 2008 indgik Danmark og Tyskland en traktat om 
etablering af en fast forbindelse mellem de to lande 
over Femern Bælt. Med udgangspunkt i ovenstående 
traktat indgik regeringen sammen med Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det 
Radikale Venstre og Liberal Alliance i 2009 en tra-
fikaftale om de overordnede regler og principper for 
en grøn transportpolitik. Et af hovedformålene bag 
den grønne transportpolitik er, at den kollektive 
transport skal udgøre størstedelen af fremtidens 
vækst i trafikken. 

Lovgrundlag 

Partierne bag trafikaftalen fra 2009 vedtog samme år 
”Lov om projektering af fast forbindelse over Fe-
mern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark” 
(Lov nr. 285 af 15. april 2009), der gør det muligt for 
Banedanmark at gå i gang med de indledende under-
søgelser om, at de eksisterende jernbanestrækninger 
Vordingborg – Storstrømsbroen og Orehoved – Rød-
by Færge udbygges til dobbeltspor. Derudover skal 
jernbanestrækningen Ringsted – Rødby Færge elek-
trificeres. 
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I 2010-2011 er der gennemført en VVM-under-
søgelse for Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg 
Ringsted – Holeby ”Generelle forhold Ringsted – 
Holeby, Miljøredegørelsen, hæfte 1 og 3, oktober 
2012”. Indeholdt i denne VVM-undersøgelse var 
ombygning af 17 vejbærende broer samt etablering af 
en ny vejbærende bro på strækningen Orehoved – 
Holeby som forberedelse til elektrificering af bane-
strækningen. 

Vurdering af de miljømæssige påvirkninger i forbin-
delse med etablering af en forbindelse fra Ringsted til 
Femern blev gennemført med en offentlig høring af 
Miljøredegørelsen. Høringen er gennemført i perio-
den 11. februar - 1. maj 2011, og der blev i den for-
bindelse afholdt 6 borgermøder langs strækningen 
Ringsted – Holeby. Resultatet af høringen er beskre-
vet i Banedanmarks høringsnotat ”Femern Bælt – 
danske jernbanelandanlæg, hæfte 1-3”. Høringen har 
ikke givet anledning til væsentlige ændringer af an-
lægsprojektet. 

Der er endnu ikke vedtaget en egentlig anlægslov for 
udbygning af jernbanestrækningen fra Ringsted til 
Femern, men i 2013 blev ”Lov om elektrificering af 
jernbanen” (Lov nr. 609 af 12. juni 2013) vedtaget. 
Loven gør det muligt, når der foreligger politisk afta-
le herom, at forhøje eller udskifte vejbærende broer 
på strækningen mellem Ringsted og Rødby i forbin-
delse med elektrificering af jernbanestrækningen som 
første etape af banestrækningens udbygning. Ekspro-
priationerne til de anlæg, som beskrives i nærværen-
de forslag til tekniske bestemmelser m.v., vil derfor 
blive gennemført med hjemmel i Lov om elektrifice-
ring. 

Ringsted – Femern 

Banedanmark planlægger i årene 2014-2021 at ud-
bygge jernbanen fra Ringsted til Holeby, der leder 
togtrafikken frem til den kommende faste forbindelse 
over Femern Bælt. Udbygning af banestrækningen 
vil udgøre en styrkelse af infrastrukturen, idet stræk-
ningen forbinder Skandinavien med resten af Europa. 
Den nye bane medfører kortere rejsetider, da gods- 
og persontrafik, der i dag primært kører over Fyn og 
Jylland, får afkortet rejsen med 160 kilometer. 

En del af det samlede projekt er anlæg af et ekstra 
spor langs den eksisterende banestrækning mellem 
Vordingborg og Storstrømsbroen samt fra Orehoved 
til Holeby, hvor banen kobles på den faste forbindel-
se over Femern Bælt. Det ekstra spor vil medvirke 
til, at kapaciteten kan øges, og rejsetiderne forkortes. 
Derudover skal jernbanen mellem Ringsted og Hole-

by elektrificeres. Det indebærer, at der skal sættes 
master op til strømførende ledninger og etableres 
fordelingsstationer, der skal levere strøm til banean-
lægget. En række vejbærende broer har i dag ikke til-
strækkelig højde over sporene til, at der er plads til 
kørestrømsanlægget, ligesom nogle broer ikke er til-
strækkelig lange til at kunne føre over to jernbane-
spor. Derfor skal disse broer rives ned og erstattes af 
nye broer med større dimensioner.  

Elektrificering af banestrækningen skal være med til 
at skabe rammerne om en langt mere moderne jern-
bane, der lever op til nutidens normer om bæredygtig 
transport. Ud over de miljømæssige gevinster sikrer 
omlægningen fra diesel til el, at den daglige drift bil-
liggøres. 

Projektbeskrivelse 

Besigtigelsesmaterialet omhandler de fremrykkede 
arbejder, der af hensyn til den samlede tidsplan skal 
udføres tidligere end selve baneanlægsprojektet. De 
pågældende anlægsarbejder er de forberedende bro-
arbejder, der skal muliggøre elektrificeringen. I dag 
har en række vejbærende broer ikke tilstrækkelig 
højde over sporene til, at der er plads til kørestrøms-
anlægget, eller tilstrækkelig længde til at kunne ræk-
ke over et ekstra jernbanespor. Derfor skal en række 
vejbærende broer på strækningen udskiftes med høje-
re og længere broer, der giver plads til kørestrømsan-
lægget og er forberedt for det ekstra spor. For enkelte 
broers vedkommende vil disse også blive bredere. 

Broer 

Udbygningen af banestrækningen vil berøre 19 vej-
bærende broer på strækningen mellem Orehoved og 
Holeby. 18 broer skal nedrives og 17 genopføres, så 
de modsvarer den nye elektrificerede dobbeltsporede 
jernbane. I ét tilfælde skal en eksisterende vejbæren-
de bro nedlægges helt. Derudover skal der opføres en 
ny vejbærende bro som erstatning for en eksisterende 
jernbaneoverkørsel, der nedlægges. 

Herunder følger en oversigt over de 19 vejbærende 
broer: 

Guldborgsund Kommune: 

• Gåbensevej (bro nr. 17517)  
• Sommersang (bro nr.17518) 
• Ravnstrupvej (bro nr. 17540) 
• Tårngade (bro nr. 17542) 
• Eskilstrup Vestergade (bro nr. 17550 – ny 

bro) 
• Stubberupvej (bro nr. 17560) 
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• Østerbrogade (bro nr. 17584) 
• Hulemosevej (bro nr. 17608) 
• Nystedvej (bro nr. 17610) 
• Ved Teglskoven (bro nr. 17628) 
• Birketvej (bro nr. 17632) 
• Bregningevej (bro nr. 17634) 
• Sakskøbingvej (bro nr. 17640) 
• Lille Mussevej (bro nr. 17644) 
• Karlebyvej (bro nr. 17652) 

Lolland Kommune: 
• Errindlevvej (bro nr. 17674) 
• Sognevejen (bro nr. 17676) 
• Højbygårdvej (bro nr. 17680) 
• Ladhavevej (bro nr. 17688) 

For de 17 broer, der nedrives og genopføres, bliver 
der tale om opførelse af nye højere og længere broer. 
Det betyder, at de skærende veje skal ændres og til-
passes det omgivende terræn, hvorved blandt andet 
vejenes skråninger rykkes tættere på de omkringlig-
gende ejendomme. Ved broen ved Sommersang, der 
nedrives uden at blive genopført, henvises vejtrafik-
ken til at krydse banen ved den nærliggende bro, Gå-
bensevej, idet der anlægges en ny vej langs banen. 
Nedrivning af broen ved Sommersang vil først blive 
udført i forbindelse med de senere anlægsarbejder til 
etablering af et ekstra spor på strækningen. Ved 
Eskilstrup Vestergade i Eskilstrup, hvor der skal 
etableres en ny vejbærende bro som erstatning for 
den eksisterende jernbaneoverkørsel, skal der ek-
sproprieres arealer til det nye vejanlæg. Den eksiste-
rende jernbaneoverkørsel på stedet lukkes efterføl-
gende permanent. 

Ejer- og vedligeholdelsesforhold ved de krydsende 
kommuneveje fortsætter, som de er i dag. Det vil si-
ge, at de vejbærende broer ejes af Banedanmark. 
Vedligeholdelse af broernes primære konstruktions-
dele inklusiv fugtisolering og rækværker på broerne, 
foranstaltes og bekostes af Banedanmark. Vedlige-
holdelse af broernes sekundære konstruktionsdele, 
hvilket vil sige vejbelægninger, ramper og rækværker 
på ramper samt glatførebekæmpelse og afvanding 
mv., bekostes af vejbestyrelserne (kommunerne). 
Ved de private veje vil det ligeledes være Banedan-
mark, der står for drift og vedligeholdelse af selve 
broerne, mens vejejeren står for drift og vedligehol-
delse i samme omfang som ved kommunale veje. 

Afvanding 

Ved ændringer af det eksisterende vejnet ved de be-
rørte brosteder skal det sikres, at vandet kan blive 

ledt væk. De eksisterende afvandingssystemer tilpas-
ses derfor de nye broers dimensioner og de nye om-
kringliggende vejanlæg. 

Ledningsarbejder 

Banedanmarks anlægsarbejder i forbindelse med de 
18 vejbærende broer nødvendiggør flytning eller for-
stærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Der 
kan nogle steder blive tale om at gennemføre afvær-
geforanstaltninger for at undgå ledningsflytninger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, såsom vand, varme, afløb, naturgas, el, tele og 
fiberkabler m.m.. Samtlige ledningsarbejder skal som 
udgangspunkt være afsluttet, inden de egentlige an-
lægsarbejder påbegyndes ved det enkelte brosted. 
Der kan dog være forhold ved den enkelte ledning, 
der bevirker, at den først kan flyttes i forbindelse 
med anlægsarbejdet. 

Som udgangspunkt skal de enkelte ledningsejere selv 
forestå ledningsarbejderne, herunder erhvervelse af 
nødvendige arealer og rettigheder samt registrering af 
de nye og omlagte ledninger. 

Banedanmark udarbejder ledningsprotokolaftaler 
med de enkelte ledningsejere. En ledningsprotokol 
indeholder alle nødvendige oplysninger vedrørende 
de pågældende ledningsomlægninger, herunder nær-
mere fastlæggelse af, hvem der er ansvarlig for pro-
jektering, udførelse, betaling, tidsplan og eventuelle 
servitutpålæg m.m. Alle ledningsprotokolaftaler fore-
lægges ekspropriationskommissionen til godkendel-
se.  

Såfremt der ikke kan opnås enighed om de nødven-
dige forhold, herunder betalingsforhold, kan disse 
spørgsmål forelægges ekspropriationskommissionen. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, længde og 
tværprofil 

Linjeføring for det nye vejanlæg ved Eskilstrup Ve-
stergade fastlægges med udgangspunkt i gældende 
vejregler. For de øvrige overførte veje fastlægges lin-
jeføringen ud fra den eksisterende vejgeometri og 
gældende vejregler. 

Dimensioneringshastighed for vejtrafikken på de 
ombyggede vejoverføringer fastlægges i overens-
stemmelse med gældende vejregler. 

Tværprofilet for de vejbærende broer og dermed de 
skærende veje fastlægges med udgangspunkt i det 
eksisterende vejanlæg. Tværprofilet på de berørte 
brosteder/vejoverføringer udformes efter gældende 
vejregler. Dog vil der for Eskilstrup Vestergade være 
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tale om en ny vejoverføring, som fastlægges ud fra 
det omgivende terræn og tilstødende vejes tværprofi-
ler. 

Ombygning af veje skal godkendes af de respektive 
vejmyndigheder. 

Planforhold, natur og miljø, veje, arkitektur, kul-
turhistoriske og rekreative interesser 

Projektet gennemføres i overensstemmelse med kom-
muneplanerne i de to berørte kommuner - Guldborg-
sund og Lolland.  

Transportministerens godkendelse i henhold til elek-
trificeringslovens § 4 træder i stedet for en VVM-
tilladelse efter § 11g, stk. 4 i lov om planlægning. 
Transportministerens godkendelse efter elektrifice-
ringsloven går således forud for planlovgivningen og 
skal uden videre lægges til grund af kommunerne.  

Kulturhistoriske forhold 

Museum Lolland-Falster har tidligere vurderet, at der 
kan være væsentlige fortidsminder i forbindelse med 
de 18 bro- og vejsteder, og vil derfor udføre arkæo-
logiske forundersøgelser på de arealer, som ekspro-
prieres midlertidigt eller permanent til brug for bro-
anlægsarbejderne. 

Hvis der under udgravningerne sker fund af kulturhi-
storisk karakter, kan det medføre en forlængelse af 
den planlagte anlægsperiode og i sin yderste konse-
kvens en forsinkelse af det samlede anlæg. 

Beskyttet natur 

Såfremt der er registreret fredede fortidsminder, be-
skyttelseslinjer omkring disse eller beskyttede natur-
typer, der skal tages højde for, vil dette blive beskre-
vet for hvert enkelt brosted under afsnit 4.4. Der vil 
blive søgt om dispensation for hvert enkelt forhold 
hos de relevante myndigheder. 

Vejforhold 

I forbindelse med ændringer af de eksisterende veje 
vil Banedanmark fremsende et foreløbigt vejprojekt 
til udtalelse hos vejmyndigheden, så det kan afklares, 
om det foreslåede vejprojekt kan realiseres. Når en-
treprenøren har planlagt anlægsarbejdet endeligt, vil 
vejprojektet blive fremsendt til vejmyndighedens ud-
talelse. 

Servitutter 

Eldrift 

Samtlige naboejendomme til det elektrificerede ba-
neanlæg pålægges servitut om eldrift i forbindelse 

med ekspropriation til den samlede baneudvidelse. 
Servitutten pålægger restriktioner med hensyn til 
højde på og nærhed af bevoksning, bygninger og lig-
nende i forhold til ledningsanlæggene.  

Sikring af øvrige anlæg 

Ved vejoverføringerne kan det blive nødvendigt at 
pålægge servitut om fri oversigt i overensstemmelse 
med vejreglerne. 

Langs de eksisterende kommunale veje, hvor nabo-
ejendommene i forvejen er pålagt byggelinjer, fast-
holdes eksisterende byggelinjer uden ændringer. 

I det omfang, der etableres støttevægge i forbindelse 
med ændringerne ved det enkelte brosted, kan det 
blive nødvendigt at sikre anlægget med servitut, her-
under også bestemmelser om vejadgang til støtte-
væggene ved fremtidige tilsyn og vedligeholdelses-
arbejder. 

Det endelige behov for nye servitutpålæg vil blive 
afklaret inden ekspropriationsforretningen. 

Ekspropriation 

I henhold til lov om elektrificering af jernbanen vil 
de nødvendige arealer til fremrykkede broanlægsar-
bejder blive erhvervet ved ekspropriation efter reg-
lerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation 
vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). 

Eventuelle privatretlige servitutter, som er i konflikt 
med anlægsprojektet, vil ligeledes blive eksproprieret 
i henhold til Statsekspropriationsloven. 

Denne besigtigelsesforretning og efterfølgende ek-
spropriationsforretning omhandler alene erhvervelse 
af arealer og rettigheder til at gennemføre de frem-
rykkede arbejder. På et senere tidspunkt vil der blive 
afholdt besigtigelses- og ekspropriationsforretninger, 
hvor der skal erhverves rettigheder til selve udbyg-
ningen og til elektrificering af jernbaneanlægget på 
strækningen fra Orehoved til Holeby. 

I forbindelse med anlægsarbejderne ved de 19 vejbæ-
rende broer er det nødvendigt at erhverve permanente 
arealer som følge af, at broerne gøres længere og hø-
jere. Derudover er det nødvendigt at erhverve midler-
tidige arbejdsarealer til brug for anlægsarbejdet, til 
arbejdspladser samt til maskin- og materialeoplag. 

De midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle arbejdsarealer skal dog også anvendes i for-
bindelse med selve udbygningen af banestrækningen, 
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men dette vil fremgå af den senere ekspropriations-
forretning. 

Anlægsfasen 

Banedanmark ønsker at igangsætte de fremrykkede 
anlægsarbejder i sommeren 2014, og anlægsperioden 
for hver lokalitet forventes at være 11–18 måneder. 
Det forventes, at alle de fremrykkede arbejder er af-
sluttet i tredje kvartal af 2016.  

Vejtrafikken 

Da de eksisterende vejoverføringer for 17 af lokalite-
terne nedrives og genopføres, skal trafikken på de 
skærende veje omlægges midlertidigt. For lokalite-
ten, hvor den eksisterende bro skal nedlægges per-
manent, vil der blive anlagt en ny vej langs jernba-
nen, så vejtrafikken kan krydse banen ved den nær-
liggende bro. For den sidste lokalitet er der tale om 
opførelse af en ny vejbærende bro og nedlæggelse af 
en eksisterende jernbaneoverkørsel, og også her om-
lægges trafikken midlertidigt i anlægsperioden. Når 
den eksisterende vej lukkes permanent, vil der ske 
permanente trafikomlægninger. Der sikres såvel un-
der midlertidige omlægninger som i den permanente 
situation fornøden adgang for redningskøretøjer. 

Togtrafikken 

Togtrafikken vil blive opretholdt i hele anlægsperio-
den for de fremrykkede broanlægsarbejder. Det er 
dog nødvendigt at gennemføre enkelte kortvarige 
sporspærringer. 

Støj og vibrationer 

Kommunerne er miljømyndighed i forbindelse med 
bygge- og anlægsarbejder og fastsætter således even-
tuelle grænseværdier for støj under anlægsarbejdet 
omkring boliger og støjfølsomme områder.  

I dette tilfælde har Guldborgsund og Lolland Kom-
mune fastsat nedenstående støjgrænser: 

• hverdage i tidsrummet 7-18 og lørdage 7-14: 
70 dB(A) 

• aften i tidsrummet 18-22, lørdage 14-22 samt 
søn- og helligdage: 45 dB(A) 

• nat i tidsrummet 22-07: 40 dB(A) 

Det skal understreges, at ovenstående grænseværdier 
er gennemsnitsværdier med forskellige midlingstider 
inden for de pågældende perioder. Der kan derfor 
godt forekomme støj, der periodevis overskrider for 
eksempel 70 dB(A) mellem 7 og 18 på hverdage, så 
længe den gennemsnitlige støj ikke overskrider støj-
grænsen. 

Støj 

Det vurderes, at det for nogle af de ejendomme, der 
ligger nærmest arbejdsstederne, ikke vil være muligt 
at overholde de gennemsnitlige grænseværdier for 
støj under anlægsarbejdet. Langt størstedelen af an-
lægsarbejderne udføres inden for normal arbejdstid 
på hverdage, men det kan forudses at blive nødven-
digt at udføre enkelte støjende arbejder uden for 
normal arbejdstid. 

De primære kilder til støjbelastning un-
der anlægsarbejdet vil være: 

• Nedrivning af eksisterende broer 
• Entreprenørkørsel og materialehåndtering 

ved arbejdsveje og arbejdspladser ved de en-
kelte lokaliteter 

• Nedbringning af spuns 

Såfremt særligt støjende arbejder såsom nedrivning 
af broer og nedbringning af spuns udføres i de støj-
følsomme perioder, kan dette kun ske, hvis den på-
gældende kommune har dispenseret fra støjgrænser-
ne, og naboerne forudgående er orienteret om det. 
Anlægsarbejderne vil i alle tilfælde blive søgt udført, 
så støjbelastningen af naboerne er mindst mulig. 

Vibrationer i anlægsfasen 

I forbindelse med anlægsarbejder kan der forventes 
vibrationer i nærområdet for den enkelte bro. Den ar-
bejdsproces, der medfører størst risiko for vibrati-
onsgener, er nedbringning af spuns. Anlægsaktivite-
terne forventes ikke at give anledning til overskridel-
se af de vejledende grænser for bygningsskadelige 
vibrationer, selvom vibrationerne vil være mærkbare.  

Banedanmark vil – efter nærmere vurdering – foreta-
ge en bygningsregistrering af nærliggende ejendom-
me, inden anlægsarbejderne igangsættes. I særlige til-
fælde kan det blive aktuelt at foretage en løbende 
overvågning af nærliggende ejendomme for at undgå 
bygningsskadelige vibrationer. Der kan for eksempel 
opsættes vibrationsmålere på udvalgte bygninger, så-
ledes at grænseværdierne overholdes. 

Særlige bestemmelser vedrørende den enkelte bro 

Jernbanens kilometrering begynder i km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster. På 
strækningen fra Orehoved til Holeby har kilometre-
ringen udgangspunkt i km 126.600. I dette projekt er 
stationeringslinjen fastsat med udgangspunkt i st. 
200.062. Stationeringen stiger i retning mod Rødby. 
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Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigel-
sesplaner og er anvendt i de nedenstående særlige be-
stemmelser. 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 
som betegnelse for stationeringsside: 

bvs. = banens venstre side 

bhs. = banens højre side 

bbs. = banens begge sider 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til statio-
neringsretningen.  

Den enkelte ejendom er stationeret i forhold til det 
samlede indgrebs udstrækning på planerne. 

Eskilstrup Vestergade 

Anlægsmyndighedens forslag 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgen-
de bilag: 

 

 

Tegn. nr. Emne Mål Rev 

TSYDX_1_202000_001 Oversigtsplan 1:120.000 A 

TSYDX_1_211020_131 Besigtigelsesplan – Eskilstrup Vestergade 1:1.000 A 

TSYDT_3_211020_134 Tværsnit – Eskilstrup Vestergade 1:100 A 

TSYDT_4_211020_133 Længdesnit – Eskilstrup Vestergade 1:1.000 A 

 
Eskilstrup på Falster krydser Eskilstrup Vestergade, 
der er en tosporet kommunevej, banen i en niveau-
overkørsel sikret med automatisk bomanlæg. Den ek-
sisterende overkørsel lukkes permanent for al trafik 
på tværs af banen. Der etableres vendeplads vest for 
banen, hvor overkørslen nedlægges. 

Der etableres en ny vejbærende bro syd for den eksi-
sterende overkørsel, og i denne forbindelse etableres 
en ny vej på det til formålet tidligere eksproprierede 
areal mellem Eskilstrup Vestergade ved Kløver-
marksvej og Søndergade ved Eskilstrup Nygade.  

Den nye bro for Eskilstrup Vestergade vil få en højde 
på 7,5 meter over jernbanesporene, så den er forbe-
redt til elektrificeringen. Den samlede bredde på den 
nye bro/vej Eskilstrup Vestergade vil være ca. 9 me-
ter bestående af 2 kørespor på hver 3 meter samt for-
tov på 1,5 meter i hver side.  

Dimensioneringshastigheden og den skiltede ha-
stighed på den nye bro ved Eskilstrup Vestergade er 
fastsat til 50 km/t. Der etableres autoværn, ligesom 
der etableres dobbelte spærrelinjer henover broen 
med varslingslinjer både før og efter. På både den 
ændrede og den nye del af Eskilstrup Vestergade  

etableres der gadebelysning. Der etableres ny afvan-
ding langs den nye Eskilstrup Vestergade magen til 
det eksisterende afvandingssystem, hvilket vil sige 

med nedløbsbrønde langs kantsten. Nedløbsbrøndene 
tilsluttes det eksisterende afløbssystem. 

Den nye del af Eskilstrup Vestergade og det nye 
bygværk anlægges på det til formålet tidligere ek-
sproprierede areal. Detailudformningen af vejprojek-
tet betyder dog, at vejens skråninger m.v. vil brede 
sig ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 
nødvendigt at erhverve yderligere arealer til vejan-
lægget. For at begrænse arealerhvervelsen fra nabo-
ejendommene er det nødvendigt at etablere støtte-
vægge i skel mod følgende ejendomme øst for banen: 
matr.nr. 15u, 14an 14br og 14at Eskilstrup By, Eskil-
strup og matr.nr. 9b og 11m Eskilstrup By, Eskilstrup 
vest for banen. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-
bejdsareal rundt om det kommende bygværk og de 
tilhørende skråningsanlæg. På både den vestlige og 
østlige side af banen er der behov for mere arbejds-
areal til maskin-, jord- og materialeoplag. Arbejds-
arealerne til brug for maskin- og materialeoplag vil 
blive indhegnet, mens anlægsarbejderne foregår. 

Som følge af ændringerne på det eksisterende vejnet 
etableres der vendeplads for enden af Eskilstrup Ve-
stergade vest for banen, ved Boderupvej 2 og ved 
Søndergade 22A. Nord for Søndergade og på begge 
sider af Eskilstrup Nygade vil det eksisterende veja-
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real på matr.nr. 14aq, 14 az og 14 bd Eskilstrup By, 
Eskilstrup blive afrømmet. Der er ligeledes et mindre 
anlagt vejareal på matr.nr. 9r Eskilstrup By, Eskil-
strup, der afrømmes. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med Guldborgsund Kommune som vejmyndig-
hed. Under anlægsarbejdet lukkes Eskilstrup Vester-
gade for al trafik, og der vil blive etableret omkørsel 
via Tårngade. I anlægsperioden vil arbejdskørsel til 
og fra arbejdspladsen ske på begge sider af banen via 
det offentlige vejnet.  

Arbejdet med opførelse af den nye bro og etablering 
af de nye vejanlæg forventes at vare ca. 14 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeoplag 
etableres i landzone, og i henhold til planlovens § 35 
er Guldborgsund Kommune ansøgt om landzonetil-
ladelse. 

Forlodsovertagelse 

Lov om projektering af fast forbindelse over Femern 
Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (Lov nr. 
285 af 15/04/2009) muliggør, at ejere, der berøres 
særligt indgribende af projekteringen og har særlige 
personlige grunde, kan begære deres ejendom over-
taget, før ekspropriation er mulig.  

Beboelsesejendommen matr.nr. 11d Eskilstrup By, 
Eskilstrup, Jernbanevej 5, 4863 Eskilstrup er forlods 
overtaget af Banedanmark. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde: 

• En lodsejer spurgte til, om der etableres cy-
kelsti i forbindelse med projektet. Banedan-
mark oplyste, at der ikke vil blive etableret 
cykelsti i forbindelse med projektet. 

• Ejeren af matr.nr. 15u (gartneriet) spurgte til 
de kommende adgangsforhold til gartneriet. 
Banedanmark oplyste, at gartneriet får æn-
drede adgangsforhold til offentlig vej via ek-
sisterende privat fællesvej Rolighedsvej og 
ny privat adgangsvej over ejendommen. Eje-
ren spurgte, om den nye private adgangsvej 
asfalteres henset til de tunge lastbiler, som 
skal benytte vejen til og fra gartneriet. Ba-
nedanmark oplyste, at den nye private vej ik-
ke asfalteres, men at vejen vil blive opbygget 

således, at den kan bære tunge lastbiler, selv-
om den alene er grusbelagt.  

• Flere lodsejere bemærkede, at de fandt det 
uhensigtsmæssigt, at de fremover skal vedli-
geholde en privat fællesvej, som der vil 
komme mere og tungere trafik på i forbindel-
se med kørsel til og fra gartneriet. Banedan-
mark bemærkede, at det i henhold til reglerne 
i vejloven er de vejberettigede, som har ved-
ligeholdelsespligten af en privat fællesvej. 

• En lodsejer spurgte til risikoen for vibrati-
onsskader på bygninger i forbindelse med 
projektet, og bemærkede i den forbindelse at 
der er tale om bygninger, der for nogles ved-
kommende er funderet i 1900-tallet. Ba-
nedanmark oplyste, at der vil blive sat vibra-
tionsmålere op ved projektstart, som skal re-
gistrere, om vibrationerne holder sig inden 
for de fastsatte vibrationsgrænser. Endvidere 
vil der blive foretaget registrering af ejen-
dommenes tilstand inden projektstart. Ba-
nedanmark bemærkede videre, at eventuel 
erstatning for sætningsskader på bygninger 
afhænger af, om det kan sandsynliggøres, at 
det er vibrationerne, der er årsag til sætnings-
skaderne.  

• En lodsejer spurgte til, om støttemurene etab-
leres med spuns, og om spunsen vil skulle 
bankes i jorden. Banedanmark oplyste, at der 
for projektet er tale om en totalentreprise, 
hvilket indebærer, at det er entreprenøren, 
der bestemmer, om der skal anvendes spuns. 
Teknisk foreligger der dog mulighed for at 
etablere støttemure uden brug af spuns. 

• En lodsejer spurgte til, om det ikke er dyrere 
at etablere støttemure end at totaleksproprie-
re en hel ejendom. Banedanmark oplyste, at 
udgiften til at etablere støttemur ligger på ca. 
2.500 kr. pr. m2, hvilket er væsentligt mindre 
end den udgift, der kan påregnes til totalek-
spropriation af en hel ejendom. 

• Repræsentant for Guldborgsund Kommune 
Christian Refstrup foreslog, at vejens linjefø-
ring øst for jernbanen på strækningen forbi 
ejendommene matr.nr. 15k, 15t og 15b juste-
res, således at vejen forskydes mod nord. Det 
vil indebære, at der skal eksproprieres mere 
areal fra matr.nr. 14at, 14as og 14k, men vil 
samtidig bevirke, at ejendommene matr. nr. 
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15k og 15b ikke berøres i samme indgriben-
de omfang, som efter det foreliggende pro-
jekt. Guldborgsund Kommune fandt, at den-
ne løsning vil tilgodese indkomne ønsker fra 
beboerne og endvidere vil medføre, at vejen 
får en naturlig sammenkobling med den eksi-
sterende Søndergade. 

• En repræsentant for Eskilstrup By & Omegns 
Beboerforening foreslog i forlængelse heraf, 
at man fastholder Søndergades nuværende 
linjeføring og tilslutter den nye vej til Søn-
dergade i et T-kryds ud for matr.nr. 14aq 
(Søndergade 29). Løsningen vil bl.a. sikre, at 
farten på den nye vej holdes nede til gavn for 
trafiksikkerheden. Løsningen indebærer, at 
matr.nr. 14at og 14k formentlig må totalek-
sproprieres.  

• Banedanmark anførte, at der var tale om nye 
forslag, men at det er Banedanmarks umid-
delbare opfattelse, at det foreliggende projekt 
er det mest hensigtsmæssige både anlægs-
mæssigt og økonomisk, bl.a. henset til, at 
man med det forelagte projekt hovedsageligt 
holder sig inden for grænserne af det areal, 
der tidligere er eksproprieret til vejanlægget. 
Ejeren af matr. nr. 11g, 11n og 11o spurgte 
til de fremtidige adgangsforhold til ejen-
dommen, herunder om det vil være muligt 
for store landbrugsmaskiner på 4 meters 
bredde at komme rundt i svingene på den fo-
reslåede ny private fællesvej. Banedanmark 
oplyste, at det vil være muligt at komme 
rundt i sving med sættevogne og andre ma-
skiner i samme størrelse, og at entreprenøren 
har pligt til at sikre, at der er adgang til ejen-
dommen og dens marker i hele anlægsperio-
den.  

• Formanden for Eskilstrup Møllelaug spurgte 
til de fremtidige parkeringsforhold ved møl-
len. Han oplyste, at der drives butik fra møl-
len, og at det derfor er vigtigt, at der er et til-
strækkeligt antal parkeringspladser. Det blev 
aftalt at se nærmere på forholdene på stedet. 
En lodsejer spurgte til, om der er foretaget 
trafiktællinger, og om der foreligger nogle 
indikationer af, hvor stor en belastning der 
vil komme på den nye vej. Banedanmark op-
lyste, at der vil komme den samme mængde 

trafik på vejen, som der i dag kører på Søn-
dergade. For så vidt angår udarbejdelsen af 
trafiktællinger henviste Banedanmark til, at 
disse udarbejdes af kommunen. 

• En lodsejer foreslog, at vejen føres under 
jernbanen i stedet for over banen, således at 
byens borgere får en fremtidssikret løsning, 
som man kan være tilfredse med. Banedan-
mark oplyste, at en underføring vil fordyre 
projektet væsentligt, og ikke kan anbefales. 

• Banedanmark oplyste afslutningsvis, at pro-
jektet indebærer nogle ledningsomlægninger, 
og at det er ledningsejerne selv, der står for 
ledningsomlægningerne. 

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: 

Arealer og ejendomme vest for jernbanen i 
Eskilstrup: 

• Ejeren af matr. nr. 9r (Eskilstrup Vestergade 
8) oplyste, at hegn i forhaven er opsat for ny-
lig og opfordrede til, at det afmærkede ar-
bejdsareal indskrænkes. Banedanmark til-
kendegav, at man vil se på muligheden for at 
indskrænke arbejdsarealet i forhaven. 

• En lodsejer foreslog, at den foreslåede ven-
deplads for enden af Eskilstrup Vestergade 
ved jernbanen udelades, idet der er mulighed 
for at benytte Boderupvej, til vendeplads. 
Banedanmark tilkendegav, at man vil se 
nærmere på forslaget. 

• Ejeren af matr. nr. 11g, 11n og 11o påpege-
de, at der allerede i dag er problemer med at 
komme ud fra Boderupvej på Eskilstrup Ve-
stergade med sættevogne og store land-
brugsmaskiner, og at disse problemer gerne 
skulle løses i forbindelse med projektet. Eje-
ren spurgte endvidere til, hvad der sker i til-
fælde af, at dræn i marken ødelægges under 
udførelsen af projektet, og om rettigheder i 
forhold til den nye adgangsvej sikres. Ejeren 
tilkendegav, at han ønsker matr.nr. 11o (del 
af privat fællesvej Boderupvej) medekspro-
prieret, da han efter anlæg af den nye private 
fællesvej, der skal tjene som adgangsvej til 
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ejendommen, ikke har noget at bruge det på-
gældende areal til. Banedanmark oplyste, at 
indgrebet på matr. nr. 11g, 11n og 11o inde-
bærer, at der permanent eksproprieres areal 
til etablering af kommunevejen Eskilstrup 
Vestergade, herunder at adgangsforholdene 
fra ejendommen til offentlig vej ændres. Sto-
re køretøjer vil dog have samme mulighed 
for at komme rundt i svingene, som de har i 
dag. Banedanmark oplyste videre, at dræn vil 
blive retableret i tilfælde af, at de ødelægges. 
For så vidt angår rettigheder til den nye pri-
vate fællesvej vil disse blive tinglyst.   

• Ejeren af matr. nr. 9b (Boderupvej 2) erklæ-
rede sig indforstået med at ejendommen to-
taleksproprieres og spurgte til, hvornår ek-
spropriationen vil ske. Banedanmark oplyste, 
at ejendommen totaleksproprieres, da boligen 
på ejendommen berøres af den nye vej. Ba-
nedanmark oplyste videre, at man forventer 
en projektstart omkring ultimo 2015, men at 
tidsplanen kan ændre sig, således at der bli-
ver mulighed for at totalekspropriere ejen-
dommen i foråret 2015. Ejeren tilkendegav, 
at hun ønsker en hurtig afklaring med hen-
blik på at kunne erhverve sig en anden ejen-
dom.  

• Ejeren af matr. nr. 9ø og 11m (Boderupvej 3) 
mødte sammen med sin søn, der fremsatte 
anmodning om totalekspropriation af ejen-
dommen. Han gjorde gældende, at ejen-
dommen bliver usælgelig, da vejanlægget 
kommer meget tæt på ejendommen og på 
grund af dæmningshøjden vil tage alt sollys 
fra beboelsen. Vejen lukker fuldstændig 
ejendommen inde, og det vil fremover ikke 
være muligt at køre med traktor mellem hu-
set og støttemuren, da der her er et stort træ. 
Banedanmark fandt ikke, at der var grundlag 
for en totalekspropriation af ejendommen. 

• Ejerne af matr. nr. 11p (Boderupvej 10) op-
lyste, at de havde erhvervet ejendommen for 
at kunne have heste, og at det kommende 
projekt ødelægger denne mulighed. Projektet 
indebærer, at ejernes nuværende hestefold 
gennemskæres af den nye private fællesvej, 
og de bliver derfor nødt til at finde et andet 
areal til hestene. Ejerne foreslog, at den nye 
private fællesvej flyttes til en placering langs 
sydskellet af deres ejendom på matr.nr. 11a. 
Banedanmark oplyste, at man har forsøgt at 

udnytte det areal, som Banedanmark har i 
forvejen for dermed at begrænse arealindgre-
bet på ejendommen. 

• Ejeren af matr. nr. 11a, 11g, 11n og 11o til-
kendegav, at han godt kunne tilslutte sig for-
slaget fra ejerne af matr. nr. 11p om flytning 
af den private fællesvej, når blot det sikres, at 
vejen får en bredde på 5 m og de nødvendige 
svingradier. Banedanmark kunne ligeledes 
tilslutte sig forslaget. Der var i øvrigt enig-
hed om, at det vil være nødvendigt, at der 
eksproprieres et yderligere areal på ca. 1 m 
fra matr.nr. 9af ud for møllen for at sikre den 
nødvendige vejbredde til passage af store kø-
retøjer. 

• Formanden for Eskilstrup Møllelaug 
(matr.nr. 9fæ) redegjorde for parkeringsfor-
holdene ved møllen. Han gentog oplysningen 
fra det indledende møde om, at der drives bu-
tik fra møllen, og at det derfor er vigtigt, at 
der er et tilstrækkeligt antal parkeringsplad-
ser. Han foreslog, at Banedanmark etablerer 
befæstet parkeringsplads med asfalt eller 
grus på arealet syd for møllebygningen op til 
matr. nr. 11i til erstatning for de parkerings-
pladser, der forsvinder foran møllen. Ba-
nedanmark oplyste, at en del af det areal, 
som møllen pt. bruger som parkeringsareal 
foran møllen, har været udlagt som vejareal 
siden 1946. Banedanmark fandt ikke, at det 
var Banedanmarks opgave at etablere nye 
parkeringspladser for møllen. 

Arealer og ejendomme øst for jernbanen i 
Eskilstrup: 

• Ejeren af matr. nr. 15e (Søndergade 39) 
spurgte til udstrækningen af indgrebet i hans 
forhave. Banedanmark oplyste, at man vil se 
på muligheden for at undgå indgreb i haven, 
og hvis dette ikke er muligt, vil man forsøge 
at begrænse indgrebet mest muligt. Det 
samme gælder i forhold til matr.nr 15d (Søn-
dergade 37). 

• Ejeren af matr. nr. 15h og 15v spurgte til 
indgrebet på ejendommen, herunder om 
hækken foran ejendommen fjernes. Ba-
nedanmark oplyste, at der ikke eksproprieres 
areal fra ejendommen, men det må konstate-
res, at hækken er placeret på vejareal og ikke 
på ejerens ejendom. Banedanmark vil se 
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nærmere på nødvendigheden af at fjerne 
hækken. 

• Ejeren af matr. nr. 15b og 15t bad om, at ve-
jen forskydes mod nord for dermed at mini-
mere indgrebet i haven.  Ejeren påpegede, at 
vejen i det forelagte projekt kommer meget 
tæt på beboelsen. Ejeren bemærkede i for-
længelse heraf, at erfaringen viser, at trafik-
ken kører meget stærkt, når der er tale om en 
lige vej. På den baggrund gentog han sit for-
slag fra det indledende møde om, at den nye 
vej tilsluttes Søndergade i et T-kryds. Ba-
nedanmark tilkendegav, at man fandt, at det 
forelagte projekt er det mest hensigtsmæssi-
ge både anlægsmæssigt og økonomisk. Eje-
ren oplyste i øvrigt, at han godt kunne accep-
tere, at der eksproprieres lidt mere areal fra 
matr.nr. 15t langs skellet mod Rolighedsvej, 
hvis dette findes nødvendigt for at sikre den 
nye adgangsvej til gartneriet på matr.nr. 15u 
en tilstrækkelig bredde.  

• Ejeren af matr. nr. 14k og 14as spurgte til de 
fremtidige adgangsforhold til ejendommen. 
Han anførte, at han gerne vil bevare sin nu-
værende indkørsel til ejendommen fra den 
private fællesvej Rolighedsvej.  

• Banedanmark oplyste, at der på matr. nr. 
14at etableres støttevæg mod vejanlægget for 
at begrænse arealindgrebet på ejendommen 
mest muligt. Banedanmark er klar over, at 
vejen kommer tæt på beboelsen, men man 
har forsøgt at holde sig på det areal, der tidli-
gere er eksproprieret fra ejendommen til vej-
anlægget. Vejarealet, der i dag indgår som en 
del af ejendommens have, har siden den tid-
ligere ekspropriation være lejet af ejendom-
mens ejer. 

• Christian Refstrup, Guldborgsund Kommu-
ne, gentog kommunens forslag fra det indle-
dende møde om, at vejens linjeføring på 
strækningen forbi ejendommene matr.nr. 
15k, 15t og 15b justeres, således at vejen for-
skydes mod nord. Det vil indebære, at der 
skal eksproprieres mere areal fra matr.nr. 
14at og 14k, men vil samtidig bevirke, at 
ejendommene matr. nr. 15k og 15b ikke be-
røres i samme indgribende omfang, som efter 
det foreliggende projekt. Det er muligt, at 
den foreslåede løsning vil betyde, at matr. nr. 
14at skal totaleksproprieres, men det må man 
i givet fald se nærmere på. Banedanmark 

gentog sit synspunkt om, at det er Banedan-
marks umiddelbare opfattelse, at det forelig-
gende projekt er det mest hensigtsmæssige 
både anlægsmæssigt og økonomisk, bl.a. 
henset til, at man med det forelagte projekt 
hovedsaligt holder sig inden for grænserne af 
det areal, der tidligere er eksproprieret til 
vejanlægget.  

• Ejeren af matr. nr. 15k spurgte til omfanget 
af indgrebet på sin ejendom. Banedanmark 
oplyste, at der ikke bliver tale om indgreb i 
eksisterende hæk eller have. De indgreb i 
ejendommen, som fremgår af besigtigelses-
planen, vedrører den eksisterende private 
fællesvej Rolighedsvej samt areal, der er til-
lagt ejendommen ved ekspropriationen i 
1946, men som ikke rent fysisk er inddraget i 
haven. Ejeren fandt det urimeligt, at han 
fremover skal være med til at vedligeholde 
en privat fællesvej, som der vil komme mere 
og tungere trafik på, uden at modtage nogen 
form for kompensation herfor. 

• Ejeren af matr. nr. 15o spurgte til, om projek-
tet medfører at hæk og træer foran ejendom-
men berøres og fjernes. Banedanmark oply-
ste, at man vil forsøge at begrænse indgrebet 
på ejendommen mest muligt, herunder forsø-
ge at skåne hæk og træer i forhaven. 

• Ejeren af matr. nr. 15a og 15u (gartneriet) 
redegjorde for driften af gartneriet og de ek-
sisterende adgangsforhold til virksomheden. 
Han oplyste, at transporten af varer og pro-
dukter til og fra gartneriet udelukkende fore-
går med sættevogne. Det er derfor helt afgø-
rende for hans mulighed for at fortsætte gart-
nerivirksomheden på ejendommen, at en ny 
adgangsvej til gartneriet kan bære tunge last-
biler, og at lastbilerne kan komme rundt i 
svingene på vejen, ligesom der skal sikres 
plads til, at lastbiler og tankbiler kan vende 
på ejendommen. Ejeren fandt ikke, at det 
fremlagte projekt indeholder en tilfredsstil-
lende løsning på disse forhold. Han så helst, 
at der bliver vejadgang til ejendommen fra 
den nye vej over jernbanen, men det kan 
ifølge Banedanmark ikke lade sig gøre på 
grund af højdeforskellen mellem vejen og 
ejendommen. En løsning på vendeproblemet 
kunne måske være at nedrive dele af de eksi-
sterende drivhuse, men ejeren anså ikke løs-
ningen for ideel. Hvis der ikke kan anvises 
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en tilfredsstillende løsning på adgangsfor-
holdene og vendeproblematikken, så ejeren 
kun den mulighed, at man totaleksproprierer 
matr.nr. 15u, som gartneriet ligger på. Ejeren 
ønsker ikke matr.nr. 15a, som den private 
beboelse ligger på, eksproprieret. Ejeren op-
lyste i øvrigt, at der er placeret en vandboring 
på ejendommen tæt på vejanlægget. Ba-
nedanmark noterede sig placeringen af vand-
boringen. Banedanmark var af den opfattelse, 
at den i projektet indarbejdede nye adgangs-
vej til ejendommen har en standard, herunder 
de nødvendige kurveradier, til at sættevogne 
kan benytte vejen. Banedanmark vil se nær-
mere på mulige løsninger på vendeproblema-
tikken, der tilgodeser ejerens behov. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, Banedan-
mark har givet under besigtigelsen om at ville forsø-
ge at begrænse indgrebene på en række ejendomme 
på begge sider af jernbanen. Kommissionen vil for-
holde sig til de konkrete indgreb i de pågældende 
ejendomme ved ekspropriationsforretningen i det 
omfang Banedanmarks videre arbejde med projektet 
måtte vise, at det ikke er muligt at undgå indgreb i 
ejendommene. 

Strækningen vest for jernbanen 

Kommissionen er enig med ejeren af ejendom-
men matr.nr. 9ø og 11m (Boderupvej 3) i, at vejan-
lægget på grund af dets nærhed og dominans i for-
hold til beboelsen på ejendommen medfører en sådan 
værdiforringelse, at ejendommen bør totaleksproprie-
res.  

Kommissionen finder på baggrund af besigtigelsen 
og de fremkomne bemærkninger, at den private fæl-
lesvej Boderupvej må forlægges, så den forløber over 
matr.nr. 9fe og 11a langs vest- og syd skellene for 
matr.nr. 11p, således at den eksisterende hestefold 
nord for bebyggelsen på matr.nr. 11p kan opretholdes 
i videst mulige omfang. 

For at sikre den nødvendige vejbredde på den private 
fællesvej Eskilstrup Vestergade til passage af store 
køretøjer mellem møllebygningen på matr.nr. 9fæ og 
matr.nr. 9af eksproprieres et yderligere areal på ca. 1 
m fra matr.nr. 9af ud for møllen. 

Med forlægningen af den private fællesvej Boderup-
vej får ejeren af ejendommen matr.nr. 11a, 11g, 11n 
og 11o fremtidig adgang til det offentlige vejnet via 
denne vej og den private fællesvej Eskilstrup Vester-
gade. Da ejeren således ikke fremover skal benytte 

den del af Boderupvej (matr.nr. 11o), der er belig-
gende nord for den nye vej over jernbanen som ad-
gangsvej til sin ejendom, finder kommissionen, at 
matr.nr. 11o, i overensstemmelse med ejerens ønske 
herom, bør medeksproprieres. Matr.nr. 11o kan even-
tuelt tillægges ejendommen matr.nr. 9ø og 11m, der 
totaleksproprieres, jf. ovenfor.  

Kommissionen finder ikke grundlag for at pålægge 
Banedanmark at etablere befæstet parkeringsareal på 
matr.nr. 9fæ syd for den nuværende møllebygning, 
som ønsket af møllelauget, da der kun eksproprieres 
areal fra ejendommen i meget begrænset omfang. Det 
bemærkes i den forbindelse, at de nuværende parke-
ringspladser foran møllen for en dels vedkommende 
er placeret på vejareal, der tidligere er eksproprieret 
til en ny vej over jernbanen. 

Strækningen øst for jernbanen 

Ved besigtigelsen blev præsenteret to alternative for-
slag til ændring af linjeføringen for den nye kommu-
nevej Eskilstrup Vestergade på strækningen forbi 
ejendommene matr.nr. 15k, 15t og 15b omkring det 
sted, hvor Søndergade efter projektforslaget tilsluttes 
den nye vej i et T-kryds. Forslagene blev fremlagt af 
henholdsvis Guldborgsund Kommune og Eskilstrup 
By & Omegns Beboerforening. Der forelå ikke ved 
besigtigelsen nogen nærmere beskrivelse eller teg-
ninger af forslagene, ligesom der ikke forelå vurde-
ringer af forslagenes trafiksikkerhedsmæssige konse-
kvenser. 

Da Guldborgsund Kommune efter anlægget af den 
nye vej vil få denne overdraget som kommunevej, 
finder kommissionen, at kommunen bør have mulig-
hed for nærmere at redegøre for sine synspunkter 
omkring vejanlæggets udformning på dette sted, in-
den der træffes endelig beslutning herom. Kommis-
sionen besluttede derfor at anmode kommunen om at 
fremkomme med en nærmere beskrivelse af den øn-
skede løsning, herunder kort til illustration af løsnin-
gen samt en trafiksikkerhedsmæssig vurdering. 
Kommunens forslag vil blive forelagt Banedanmark.  

For så vidt angår matr.nr. 15a og 15u (gartneriet) be-
sluttede kommissionen at anmode Banedanmark om 
at indgå i en nærmere dialog med ejeren om adgangs-
forholdene til ejendommen og om mulige løsninger 
på vendeproblematikken på ejendommen.  

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger og beslutninger anlægsmyndighedens 
forslag for så vidt angår strækningen vest for jernba-
nen.  



10.03.2014 196 
 

For så vidt angår strækningen øst for jernbanen, vil 
kommissionen afvente Banedanmarks tilbagemelding 
vedrørende de på forretningen præsenterede alterna-
tive forslag til vejens linjeføring samt Banedanmarks 
tilbagemelding omkring adgangsforholdene og ven-
depladsproblematikken på matr.nr. 15a og 15u (gart-
neriet), inden kommissionen tager stilling til denne 
del af projektet.  

For strækningen vest for jernbanen fastsatte kommis-
sionen følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser – strækningen vest for 
jernbanen 

St. 210.855-210.992 bhs. 

Matr.nr. 9dr Eskilstrup By, Eskilstrup, Kløvermarks-
vej 19, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

St. 210.878-211.243 bhs. 

Eskilstrup Vestergade (kommunevej), litra ”a”, ”e”, 
”x” og ”y” Eskilstrup By, Eskilstrup 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

Den del af Eskilstrup Vestergade, der er beliggende 
mellem den eksisterende jernbaneoverkørsel og litra 
”a” Eskilstrup By, Eskilstrup nedklassificeres til pri-
vat fællesvej. 

St. 210.890-210.924 bhs. 

Matr.nr. 9dh Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup 
Vestergade 17, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

St. 210.929-210.941 bhs. 

Matr.nr. 9r Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Ve-
stergade 8, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Eksisterende anlagt kommunevej Eskilstrup Vester-
gade fjernes. 

St. 210.931-211.146 bbs. 

Baneareal 

Matr.nr. 29a og 33 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernba-
nevej 7, 4863 Eskilstrup 

Der udlægges areal til etablering af vendeplads for 
privat fællesvej Eskilstrup Vestergade. 

St. 210.944-210.976 bhs. 

Matr.nr. 9fæ Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup 
Vestergade 11, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Eksisterende overkørsel fra privat fællesvej Eskil-
strup Vestergade til kommunevej Eskilstrup Vester-
gade reguleres i fornødent omfang. 

Privat fællesvej Eskilstrup Vestergade reguleres i 
fornødent omfang. 

St. 210.945-210.955 bhs. 

Matr.nr. 9t Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Ve-
stergade 7, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Ejendommen er mulig modtager af restareal af 
matr.nr. 9b. 

St. 210.948-211.142 bhs. 

Matr.nr. 11a, 11g, 11n og 11o Eskilstrup By, Eskil-
strup, Nykøbingvej 85, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af 
ny 5.00 meter bred privat fællesvej over matr.nr. 11a 
som adgang for vejberettigede fra privat fællesvej 
Boderupvej til kommunevej Eskilstrup Vestergade. 

Matr.nr. 11o eksproprieres i sin helhed og søges ind-
draget under de tilgrænsende ejendomme. 

Adgangsforhold til offentlig vej ændres. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

St. 210.949-210.962 bhs. 

Matr.nr. 9an Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup 
Vestergade 5, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

St. 210.952-210.984 bhs. 
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Matr.nr. 9y Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Ve-
stergade 9, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

St. 210.962-210.970 bhs. 

Matr.nr. 9af Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Ve-
stergade 15, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af 
den private fællesvej Eskilstrup Vestergade. 

St. 210.966-210.981 bhs. 

Matr.nr. 31 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanevej 7, 
4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
vendeplads for kommunevejen Eskilstrup Vesterga-
de. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

St. 210.970-211.045 bhs. 

Matr.nr. 9fe Eskilstrup By, Eskilstrup, Eskilstrup Ve-
stergade 13, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der tillægges vejret til den private fællesvej over 
ejendommen for de ejendomme, der hidtil har benyt-
tet den sydlige del af den private fællesvej Boderup 
som adgangsvej til offentlig vej. 

St. 210.984-211.017 bhs. 

Matr.nr. 9b Eskilstrup By, Eskilstrup, Boderupvej 2, 
4863 Eskilstrup 

Ejendommen eksproprieres i sin helhed til etablering 
af kommunevej Eskilstrup Vestergade. 

Der etableres vendeplads for privat fællesvej Bode-
rupvej. 

St. 211.015-211.034 bhs. 

Matr.nr. 32 Eskilstrup By, Eskilstrup, Jernbanevej 7, 
4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Restarealet søges inddraget under tilgrænsende ejen-
domme. 

St. 211.035-211.089 bhs. 

Matr.nr. 11p Eskilstrup By, Eskilstrup, Boderupvej 
10, 4863 Eskilstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
kommunevejen Eskilstrup Vestergade. 

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af 
ny 5.00 meter bred privat fællesvej som adgang for 
vejberettigede fra privat fællesvej Boderupvej til 
kommunevej Eskilstrup Vestergade. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Ejendommens adgangsforhold til offentlig vej æn-
dres. 

St. 211.045-211.075 bhs. 

Matr.nr. 9ø og 11m Eskilstrup By, Eskilstrup, Bode-
rupvej 3 og Boderupvej 7, 4863 Eskilstrup. 

Ejendommene eksproprieres i deres helhed til etable-
ring af kommunevej Eskilstrup Vestergade. 

Herefter afsluttedes dagens forretning og protokollen 
blev underskrevet. 
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