
  

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionerne 

vedrørende jernbaneanlæg og vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne 

32. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 9., 10., 11. og 17. april 2013 

Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Syd Etape 2 

samt om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen. 

 

 

Tirsdag den 9. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 
4600 Køge for at afholde en fælles besigtigelsesfor-
retning i anledning af anlæg af ny bane København-
Ringsted, Sektion Syd, etape 2 og om- og nybygning 
af tilslutningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen, Sol-
rød Syd og Egedesvej. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer Bjarke Abel og Tony Chri-
strup. 

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet. 

Som repræsentant for Solrød Kommune mødte Bir-
gitte Blaabjerg Olsen sammen med Lars Würtz. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Katri-
ne Bach Pedersen sammen med Jens Christian Kaas 
og Kirsten Truberg Jensen. 

Endelig mødte den ledende landinspektør for jernba-
neanlægget, landinspektør Søren Kjerside Hansen, 
og den ledende landinspektør for motorvejsanlægget, 
landinspektør Dorte Ellegaard.  

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektchef Kasper Ulslev, landinspektør 
Klavs Petersen, konsulent Henrik Møller, konsulent 
Ib Jensen, landinspektør Brian Mejlvang Jensen, 
byggeleder Jens Møller Vestergaard og byggeleder 
Richart Søren Ole Brixen samt konsulent Anders 
Høgdal Larsen.  

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten H. 
Lund, projektleder Preben Pedersen, landinspektør 
Jacob Pryds Winkel og landinspektør Anna Sand-
mann Pedersen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals og fuld-
mægtig Iben Held Jensen. 

Kommissarius fremlagde breve af 2. april 2012, 22. 
januar 2013 og 19. marts 2013 fra Transportministe-
riet, hvormed sagerne er forelagt for kommissionen. 

Den nye bane København - Ringsted 

Kommissarius fremlagde ”Besigtigelsesbog. Den nye 
bane København – Ringsted. Sektion Syd Etape 2, 
St. 27.400 – 33.800. EKS_12_SAE_SOK_ 
REP_0001, vers. 02.00 med tilhørende oversigt- og 
besigtigelsesplaner, tegn.nr. TARTR_3_S_S1 af 
06.09.2011, TEKSX_1_027400_051, revision 01.00 
af 13.02.2013, TEKSX_1_027400_316, revision 
03.00 af 03.04.2013, TEKSX_1_030000_317, revisi-
on 02.00 af 03.04.2013, TEKSX_1_031200_319, 
revision 02.00 af 03.04.2013. 

Om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen 

Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigelses-
bog. Om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen, Solrød Syd og Egedesvej. Motor-
vejens stationering 132.200-135.250 med tilhørende 
oversigt- og besigtigelsesplaner, tegn.nr. 1052-33047 
dateret 11. februar 2013 og 1052-33048 dateret 15. 
marts 2013. 

Følgende passerede: 

Banedanmark og Vejdirektoratet forelagde projekter-
ne.  

Baggrund 

Et velfungerende transportnet med høj fremkomme-
lighed er afgørende for, at det danske samfund kan 
fungere optimalt. 

Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkur-
rencen på markederne kan fungere, fordi der er mu-
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lighed for, at mange virksomheder kan udbyde deres 
varer overalt i Danmark og udlandet.  

Et velfungerende transportnet gør det også muligt for 
personer at arbejde langt fra, hvor de bor, hvilket 
skaber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager 
transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, 
fordi virksomheder kan lokalisere sig langt fra de 
markeder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en 
koncentration af virksomheder med specialisering af 
kompetencer, der kan bidrage til højere produktivitet. 

Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De 
tidsbesparelser, det indebærer, har en værdi i sig selv. 

Den økonomiske vækst, den øgede internationale 
samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen 
på boligmarkedet og nye transportmuligheder har 
imidlertid medført øgede trafikmængder, hvilket har 
forringet fremkommeligheden på transportnettet. 

For at imødekomme ovenstående udfordring og de 
overordnede målsætninger om en grønnere transport 
og mindre CO2-udledning indgik VK-regeringen 
sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Li-
beral Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen ”En 
grøn transportpolitik”. 

To af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn 
transportpolitik er, at  

• den kollektive transport skal løfte det meste 
af fremtidens vækst i trafikken. Jernbanen 
skal være pålidelig, sikker og topmoderne. 

• vejtrafikken skal udbygges dér, hvor behovet 
er størst, dvs. dér, hvor der i dag er de største 
trængselsproblemer, men også dér, hvor den 
fremtidige trafikvækst som følge af erhvervs- 
og samfundsudviklingen vil kræve en ud-
bygning af infrastrukturen. 

Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig 
senere i 2009 i transportaftalerne ”En jernbane i 
vækst” og ”Bedre veje mv.”. 

To af de konkrete projekter, som de ovenstående 
transportaftaler indeholder, er etableringen af Den 
nye bane København-Ringsted og udbygningen af 
Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød 
Syd. 

Fælles besigtigelse 

På en del af strækningen er linjeføringen for den nye 
bane København-Ringsted og udbygningen af Køge 
Bugt Motorvejen stort set parallelle og tilnærmelses-
vis tilgrænsende. 

Af bemærkningerne til anlægsloven for udbygningen 
af Køge Bugt Motorvejen fremgår det, at: 

”I det omfang anlægsperioden for jernbanen mellem 
København og Ringsted og motorvejsudbygningen 
kommer til at ske samtidig eller tidsmæssigt tæt på 
hinanden, tilstræbes det at koordinere ekspropriati-
onsprocessen for så vidt angår mellemliggende area-
ler mellem banen og motorvejen”. 

Dette er baggrunden for, at der på en del af stræknin-
gen afholdes fælles besigtigelsesforretning. 

Den nye bane København-Ringsted 

 

Figur 1. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé. 
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Den eksisterende jernbane mellem København og 
Ringsted udgør en central del af det danske jernbane-
net og benyttes både i forbindelse med afviklingen af 
pendler- og fjerntrafik samt størstedelen af al gods-
transport. Banekapaciteten på strækningen er næsten 
fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der kun er få mu-
ligheder for at øge fremkommeligheden på den eksi-
sterende jernbane. 

Med en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra Kø-
benhavn til Ringsted over Køge sker der en udvidelse 
af banekapaciteten på strækningen. Denne kapaci-
tetsudvidelse muliggør attraktive togforbindelser og 
forbedrede tilbud til både passagerer og godstrans-
portkunder.  

Den nye bane København-Ringsted understøtter der-
igennem det overordnede princip fra den trafikpoliti-
ske aftale ”En grøn transportpolitik” om, at den kol-
lektive transport skal løfte det meste af fremtidens 
vækst i trafikken. 

Trafikale forbedringer og muligheder 

Formålet med Den nye bane København-Ringsted er 
at udvide kapaciteten for jernbanetrafikken på stræk-
ningen mellem København og Ringsted, som i dag 
udgør en flaskehals på jernbanenettet. Samlet forven-
tes det, at banen vil betjene otte-ni persontog og to 
godstog pr. time i hver retning. 

Hastigheden på Den nye bane København-Ringsted 
vil blive op til 250 km/t for persontog, men jernbanen 
anlægges således, at maksimalhastigheden nogle 
steder bliver mindre. 

Den forøgede kapacitet og hastighed muliggør flere 
afgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Det-
te vil bidrage til at øge den overordnede fremkomme-
lighed på transportnettet og gøre toget til et mere 
attraktivt transportalternativ end tidligere. 

I alt forventes det, at den forbedrede fremkommelig-
hed på strækningen, i forhold til 0-alternativet, vil 
medføre en stigning på ca. 13 procent på rejserne 
over Storebælt og en stigning i den sjællandske regi-
onaltrafik på ca. fire procent. 

0-alternativet beskriver trafikbetjeningen uden andre 
investeringer i transportnettet end dem, der allerede 
er besluttet. 

Den nye bane København-Ringsted er desuden en 
forudsætning for at realisere Timemodellen. 

Timemodellen er en politisk vedtaget plan, der inde-
holder en overordnet målsætning om en rejsetid på én 
time på strækningerne København-Odense, Odense-

Aarhus, Aarhus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg 
samt Odense-Herning. 

Endelig er Den nye bane København-Ringsted af 
international betydning, idet den - sammen med en 
fast Femern Bælt forbindelse - forbedrer fremkom-
meligheden på det transeuropæiske jernbanenet mel-
lem Skandinavien og Central- og Østeuropa. 

VVM-redegørelse 

De miljømæssige påvirkninger fra Den nye bane 
København-Ringsted er afrapporteret i en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

På baggrund af projekteringsloven fra marts 2007 
gennemførte Trafikstyrelsen en VVM-undersøgelse 
og en indledende projektering af to mulige løsninger 
for en forbedring af banekapaciteten mellem Køben-
havn og Ringsted.  

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende hæfter:  

Hæfte 1 – Samlet miljøredegørelse 

Hæfte 2 – Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen 

Hæfte 3, 4 og 5 – Miljøredegørelse for geografiske 
delområder af Nybygningsløsningen 

Hæfte 6 – Støj og vibrationer for begge løsninger 

VVM-redegørelsens hæfte 2 vedrørende 5. 
sporsløsningen er ikke længere aktuelt, eftersom det i 
maj 2010 blev vedtaget at arbejde videre med Ny-
bygningsløsningen. 

VVM-redegørelsen findes på følgende internetadres-
se: 

www.bane.dk � Banearbejde � Sjælland � Køben-
havn-Ringsted � Miljøredegørelse 

På grundlag af VVM-redegørelsen var Den nye bane 
København-Ringsted til offentlig høring i 2008. Der 
blev afholdt 12 borgermøder, hvor der i alt indkom 
ca. 260 skriftlige høringssvar, som er refereret og 
behandlet af Trafikstyrelsen i et høringsnotat fra april 
2009. 

Lovgrundlag 

Den forberedende projektering af Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted blev gennemført i henhold til flere 
projekteringslove, hvoraf den første er fra den 20. 
maj 1997, og den seneste, Lov nr. 244 om projekte-
ring af jernbaneanlæg København-Ringsted, er fra 
den 21. marts 2007. 
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I henhold til projekteringslovene er der siden 2001 
gennemført forlods overtagelse af et antal boliger og 
erhvervsejendomme, der ligger i projekteringszoner-
ne. 

Den nye bane København-Ringsted anlægges i hen-
hold til Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestræk-
ning København-Ringsted over Køge. Anlægsloven 
blev vedtaget den 26. maj 2010. 

Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at 
anlægge en dobbeltsporet jernbane fra København til 
Ringsted over Køge samt dertil hørende anlæg. 

Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportmini-
steren til at ekspropriere de arealer, der er nødvendi-
ge for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at 
pålægge ejendomme beliggende langs anlægget ser-
vitut om eldrift. 

I henhold til § 2 i anlægsloven varetages beskyttel-
seshensyn efter naturbeskyttelsesloven samt beva-
ringshensyn efter museumsloven alene af Transport-
ministeren. 

Transportministeren har herved mulighed for at fore-
tage en vurdering af henholdsvis de beskyttelses-
mæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de 
bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven i for-
hold til den konkrete udformning af jernbaneanlæg-
get. 

Herudover kan Transportministeren, ifølge anlægslo-
vens § 3, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj under an-
lægsperioden ikke finder anvendelse i de tilfælde, 
hvor efterlevelse af støjkravet vil indebære en væ-
sentlig fordyrelse eller forsinkelse af anlægget. 

Ovenstående bemyndigelser er videregivet til Bane-
danmark ved delegation ved bekendtgørelse nr. 1265 
af 5. november 2010 om Banedanmarks opgaver og 
beføjelser. 

Myndighedsforhold 

Myndighedsforhold omkring Miljøbeskyttelsesloven, 
Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vejlove-
ne afhandles med Solrød og Køge Kommuner samt 
Vejdirektoratet. Desuden drøftes placering af erstat-
ningsskov med Naturstyrelsen.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark har igennem en række tiltag orienteret 
offentligheden og lodsejere om anlægsprojektet på 
hele strækningen København – Ringsted. 

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte 
Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere 

indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeførin-
gen.  

Banedanmark har udsendt breve til de lodsejere, som 
berøres af f.eks. opmålingsarbejde, jordbundsprøver, 
pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forundersø-
gelser og ekspropriationer. 

I januar og februar 2011 blev der afholdt seks åbent 
hus arrangementer i byer mv. langs den kommende 
nye banestrækning. 

Siden januar 2011 er der blevet udgivet en række 
pjecer om Den nye bane København-Ringsted, f.eks. 
om ekspropriation, arkæologi og projektets status. 
Pjecerne er blevet distribueret til lodsejere, der har 
været berørt af de indledende arbejder. Herudover er 
pjercerne fremlagt på biblioteker og borgerservice-
centre. 

I 2011 begyndte Banedanmark at afholde personlige 
møder med de lodsejere, som berøres direkte af pro-
jektet. 

Inden besigtigelsesforretningen er der afholdt et ori-
enteringsmøde for lodsejerne om projektet og eks-
propriationsprocessen. De berørte lodsejere er kon-
taktet direkte via mail eller brev. Derudover holder 
Banedanmark løbende dialoggruppemøder med ud-
valgte personer vedr. særligt berørte områder langs 
Den nye bane København-Ringsted. 

Sektionsopdelt besigtigelse  

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne 
har godkendt, at Banedanmark - grundet anlægspro-
jektets omfang - opdeler besigtigelsen af den samlede 
strækning i et antal sektioner. Dette materiale omfat-
ter Sektion Syd Etape 2. 

Banedanmark har i marts 2012 afholdt besigtigelses-
forretning for Sektion Syd Etape 1, som omfatter 
Greve og Solrød Kommuner, i maj 2012 for Sektion 
Nord Etape 1, som omfatter Hvidovre og Brøndby 
Kommuner, i august 2012 for Sektion Nord Etape 2, 
som omfatter Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj og 
Greve Kommuner og i september 2012 for Sektion 
By, som omfatter Københavns, Hvidovre og Brøndby 
Kommuner. 

Igangsætning af anlægsarbejderne 

På Sektion Syd Etape 2 forventes det, at vejomlæg-
ninger og konstruktionsarbejder påbegyndes i 2014, 
heraf vil enkelte udvalgte arbejder blive udført i sam-
arbejde med Vejdirektoratet. 

Den fysiske nærhed mellem de to linjeføringer (mo-
torvejen og jernbanen) og den tidsmæssige nærhed 
mellem de to anlægsprojekters gennemførelse med-
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fører, at der foregår en intensiv koordinering mellem 
de to anlægsmyndigheder.  

En del af de to anlægsperioder vil være sammenfal-
dende, og det er derfor nødvendigt, at der foregår en 
fortløbende dialog om tidspunkterne for arealanven-
delsen af de respektive arbejdsarealer og koordine-
ring af den fysiske afgrænsning deraf. 

Som eksempel på anlægsmyndighedernes samarbejde 
kan det nævnes, at der er indgået aftale om, at Vejdi-

rektoratet anlægger underføringen for den nye banes 
krydsning af Egedesvej samt de tilstødende vejarbej-
der. 

Banedanmarks jordarbejder forventes påbegyndt i 
2014, mens selve etableringen af jernbanesporene og 
kørestrømsanlægget forventes påbegyndt i 2017. 
Hele banen vil være klar til ibrugtagning i december 
2018. 

 

Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_027400_051 Rev 01.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_027400_316 Rev 03.00 

3 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_030000_317 Rev 02.00 

4 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_031200_319 Rev 02.00 

5 Bilag 1. Normaltværsnit TARTR_3_S_S1 Rev A 

 

Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse 

Det overordnede formål med Den nye bane Køben-
havn-Ringsted er at udvide kapaciteten for jernbane-
trafikken på strækningen mellem København og 
Ringsted.  

Banen tilsluttes det eksisterende jernbanenet vest for 
Ny Ellebjerg Station på strækningen Københavns 
Godsbanegård-Vigerslev og øst for Ringsted på 
strækningen Roskilde-Ringsted. 

Den nye bane København-Ringsted bliver dobbelt-
sporet og elektriciferet. Trafikken med persontog vil 
blive afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, 
hvorved den nye bane bliver den første højhastig-
hedsbane i Danmark. 

På strækningen anlægges en ny station ved Køge 
Nord.  

Den nye bane København-Ringsted bliver en del af 
det transeuropæiske jernbanenet og vil overholde 
alle relevante EU-normer. 

Stationering 

Banens stationeringslinje har udgangspunkt (st. 
00.100) i ca. km 2,85 på strækningen Københavns 
Godsbanegård-Vigerslev. Stationeringen stiger i 
retning mod Ringsted. 

Stationeringslinjen ligger i banens højre spormidte. 

Stationeringslinjen og stationeringer er vist på både 
oversigts- og besigtigelsesplanerne. 

Denne protokol omfatter Sektion Syd Etape 2, som 
starter ved Roskildevej, st. 27.400, og slutter i st. 
33.800. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurveforløb 
og længdeprofil 

Banen dimensioneres på Sektion Syd Etape 2 til 
kørsel med persontog ved hastigheder op til 250 
km/t, hvilket medfører, at følgende minimumsradier 
skal overholdes for at opretholde en vis komfort i 
togene ved den ønskede fart: 

• Mindste horisontalradius er 3.000 m  
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• Mindste vertikalradius er 22.000 m 

Undtaget er strækningen fra st. 29.000 til st. 33.700, 
der dimensioneres til hastigheder op til 230 km/t, 
hvilket medfører, at følgende minimumsradier skal 
overholdes for at opretholde en vis komfort i togene 
ved den ønskede fart: 

• Mindste horisontalradius er 2.500 m  

• Mindste vertikalradius er 19.000 m 

For at optimere togenes acceleration og passager-
komfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger 
på banen under 12,5 promille. Der etableres spor-
skifter i st. 29.000, st. 29.635, st. 29.640, st. 29.670, 
st. 29.870, st. 30.440 og st. 33.800. 

Køge Nord Station 

Mellem st. 29.987 og st. 30.987 etableres der to 400 
meter lange ø-perroner til den nye Køge Nord Stati-
on, bredden varierer mellem 8 og 12 meter. Herud-
over etableres der to sideliggende 180 meter lange 
perroner ved den eksisterende S-bane, peronnerne 
forventes placeret i Km 34.040-Km 34.220 (Km. er 
angivet i forhold til s-banens stationering). Perro-
nerne ved s-banen forventes at være ca. 5 meter 
bredde. Ved fjernbanens perroner etableres der fire-
fem teknikhytter i tilknytning til forpladsen. 

Stationen forbindes via en gangbro over Køge Bugt 
Motorvejen med S-banen, hvor der også anlægges 
perroner og mindre forpladsarealer.  

Stationen bliver et knudepunkt for trafik til og fra 
Køge Bugt Motorvejen og de nære stationsområder, 
som indgår i Køge Kommunes langsigtede udvik-
lingsplaner for boliger og erhverv, hvor der forven-
tes ca. 2.100 nye beboere og 6.000-7.000 nye ar-
bejdspladser. 

I forbindelse med stationen er der mulighed for at 
anlægge f.eks. busterminal, parkering til afsætning 
og afhentning af passagerer og parker-og-rejs-anlæg 
både vest for den nye jernbane og i området mellem 
S-banen og Køge Bugt Motorvejen, herunder til-
slutningsveje til motorvejen. Der vil være plads til 
maksimalt 2700 parkeringspladser nær stationen. 
Busterminal og parkeringsanlæg er ikke omfattet af 
bevillingen til Den nye bane København-Ringsted, 
men er i projektet foreslået som en mulighed, der 
kan indgå i det kommunale planarbejde. Derfor er 
det aftalt med Køge Kommune og DSB, at der eks-
proprieres arealer til det, der på nuværende tids-
punkt vurderes at være et fuldt udbygget parker-og-
rejs-anlæg og udgiften hertil vil blive reguleret i de 
kommende tekniske aftaler med DSB og Køge 
Kommune. 

DSB og Køge Kommune ønsker at etablere 900 
parkeringspladser inden stationen tages i brug, hvor 
fordelingen vil være 300 p-pladser ved S-banen og 
600 p-pladser ved fjernbanen. 

Ved den nye Køge Nord Station inddrages der mid-
lertidigt et areal til svelledepot. 

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Normaltværsnit 

Principskitse på banens normaltværprofil på Sektion Syd Etape 2 er vist på figur 3. 

 

Banens normaltværprofil på Sektion Syd Etape 2, ej målfast. 
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Skråninger er dimensioneret under hensyntagen til 
lokale jordbunds- og afvandingsforhold. Skråninger 
er som minimum projekteret med anlæg 1,5, hvilket 
betyder at en én meter høj skråning bliver 1,5 m bred. 

Fritrumsprofil 

Banens fritrumsprofil angiver, hvor langt faste gen-
stande skal ligge fra sporet. 

Som udgangspunkt anvendes der to typer 
fritrumsprofiler på Den nye bane København-
Ringsted: EBA-profilet, som er gældende i tunneler 
og under broer, og EA-profilet, som er gældende på 
strækninger uden for tunneler og broer. EA-profilet 
fremgår af figur 4. 

 
Figur 2, EA-fritrumsprofiletProfilerne er gyldige til og 
med 200 km/t, men forventes også at blive godkendt til 
250 km/t. 

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt 15 
veje og stier og én bane på denne strækning. Derud-
over omlægges én sti på Sektion Syd Etape 2 som 
følge af Den nye bane København-Ringsted. 

Udover lukningerne af veje og stier, som er beskrevet 
i skemaerne herunder, vil der forekomme restriktio-
ner i form af indsnævringer, hastighedsnedsættelser 
mv. i anlægsperioden. 

Som en del af anlægslogistikken vil der blive gjort 
tiltag for at sikre den fortsatte trafikafvikling for både 
kørende og gående trafik i anlægsperioden. 

Ved bygning af broer og tunneler skal der i umiddel-
bar nærhed af bygværkerne eksproprieres arealer til 
midlertidige arbejdspladser. 

Tværprofilet på de skærende veje og stier, der om-
bygges, udformes principielt som den nuværende 
tværprofilsgeometri. 

Grundet den fysiske nærhed til Køge Bugt Motorve-
jen og krydsning med denne, er forhold, som fx. pla-
cering af regnvandsbassiner, blevet drøftet med Vej-
direktoratet. 

Jord- og konstruktionsarbejder forventes udbudt i 
totalentreprise. 

I de efterfølgende afsnit findes en gennemgang af 
samtlige vej- og stiomlægninger, som foranlediges 
af anlægget af Den nye bane København-Ringsted 
for så vidt angår Sektion Syd Etape 2. 

Overføring af veje og stier 
I alt skal 5 veje føres over Den nye bane, 1 sti over 
Lille Syd banen og 1 S-bane over Den nye bane. 

 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
sesperioden 

Roskildevej 

St. 27.730 

Type: 

Statsvej 

Vejbestyrelse: 

Vejdirektoratet 

Vejen forlægges og hæves i forhold til den eksi-
sterende vej. Vejen føres på en brokonstruktion 
over banen. 

Vejen retableres mod nord med 7,4 m asfalteret 
kørebane og 2,5 m yderrabat i begge sider.  

Vejbroen udføres med et tværprofil bestående af 
0,6 m yderrabat i den nordøstlige side, 3,55 m 
kørebane, 1,8 m skillerabat, 3,55 m svingbane, 
1,5 m skillerabat, 3,55 m kørebane og 0,6 m 
yderrabat i den sydvestlige side. I alt en bredde 
på 15,05 m mellem forkant af broautoværnk. 

Trafikken opretholdes un-
der anlægsarbejdet på den 
eksisterende vej. 
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Vejen etableres mod syd med et tværprofil bestå-
ende af 2,5 m yderrabat i den nordøstlige side, 
3,80 m kørebane, 2,95 m midterrabat, 3,80 m 
kørebane og 2,5 m yderrabat i den sydvestlige 
side. Eksisterende Åmarken forlægges med et 
tværprofil som den eksisterende vej, idet tilslut-
ningen til Roskildevej hæves og flyttes mod 
nordvest. 

Vejen retableres med eksisterende tværprofil 
bestående af 7,0 m asfalteret kørebane og 2,5 m 
yderrabatter i begge sider. 

Omlagt Åmarken tilsluttes Roskildevej i et T-
kryds der signalreguleres. Signalregulering udfø-
res og betales af Vejdirektoratet. 

Egedesvej 

St. 29.554 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 
Vejdirektoratet 

Vejen reguleres og Vejdirektoratet udfører en ny 
bro over motorvejen samt nye tilslutningsanlæg. 

Banen føres i tunnel under vejen.  

Øst for motorvejen etableres en ny forbindelses-
vej mellem den kommende S-togsstation og 
Egedesvej. 

Vejen etableres med 8,0 m kørebane og 1,0 m 
yderrabat i begge sider Ved tilslutning til Ege-
desvej etableres signalregulering for hvilket der 
er aftalt medfinansiering med Køge Kommune. 

Vejen lukkes under an-
lægsperioden. 

Ølsemaglevej 

St. 30.527 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Broen over motorvejen rives ned, og der etable-
res en ny stibro der føres over motorvejen såvel 
som over den nye bane. 

Vest for motorvej og bane etableres en ny for-
bindelsesvej mellem Ølsemaglevej og Egedesvej 
parallelt med banetracé forbi den kommende 
Køge Nord station, hvortil der vil være adgang 
fra den nye forbindelsesvej. Vejen etableres med 
1,0 ,m yderrabat i den vestlige side, 2,0 m cykel-
sti,  1,0 m skillerabat, 3,5 m kørebane, 3,0 m 
midterrabat, 3,5 m kørebane, 1,0 m skillerabat, 
2,0 m cykelsti og 1,0 m yderrabat i den østlige 
side. Ved tilslutning til Egedesvej etableres sig-
nalregulering for hvilket der er aftalt medfinan-
siering med Køge Kommune. 

Vejen er lukket i anlægspe-
rioden og nedlægges for 
biler og større køretøjer. 

Køge Bugt motorvej 

St. 31.121 

Type: 

Statsvej 

Vejbestyrelse: 

Vejdirektoratet 

For etablering af tilslutning til Lille Syd banen 
føres en afgrening i en tunnel under motorvejen, 
der er sekssporet med midterrabat. Den eksiste-
rende motorvejsprofil ændres ikke. 

Trafikken opretholdes un-
der anlægsarbejdet dog 
med nedsat hastighed. 

Under anlægsarbejdet op-
retholdes de nuværende 
antal kørespor dog med 
reduceret bredde. 

Vilkårene aftales med Vej-
direktoratet. 
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S-bane 

St. 31.200 

Myndighed: 

Banedanmark 

Øst for underføring af bane under motorvej føres 
den ny bane i en tunnel under eksisterende S-
bane for etablering af tilslutning til Lille Syd 
banen. 

I anlægsperioden vil det 
være nødvendigt med 
spærring af S-banen i en 
kort periode.  

Skolestien 

St. 31.101 

Type: 

Kommunesti 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Den eksisterende overføring af stien over Lille 
Syd banen flyttes mod nordvest. 

Stien udføres med et tværsnit bestående af 3,15 
m asfaltbelagt sti og 0,5 m brede yderrabatter 

Stibroen over Lille Syd banen udføres med en 
bredde på 4 m mellem brorækværkerne. 

Stien holdes åben i anlægs-
fasen. 

Ølbyvej 

St. 32.696 

 

Type: 

Kommunevej 

 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

 

Vejen hæves og føres på en brokonstruktion over 
den nye bane. Herudover etableres nye tilslut-
ningsveje mod øst på den nordlige og den sydlige 
side af Den nye bane.  

Vejen retableres med 6 m asfalteret kørebane og 
1 m yderrabat i vejens østlige side. I vejens vest-
lige side etableres en dobbeltrettet cykelsti til 
Ølby fra bro over bane. Vejbroen udføres med et 
tværprofil bestående af 1 m yderrabat i den østli-
ge side, 6 m kørebane, 1,5 m skillerabat, 3 m sti 
og 0,5 m yderrabat i vejens vestlige side. I alt en 
bredde på 12 m mellem forkanter af broauto-
værn. 

Trafikken opretholdes i 
anlægsperioden på en inte-
rimsvej, der etableres til 
personbiler og lette trafi-
kanter. 

Der skal etableres omkør-
sel for lastbiler. De endeli-
ge vilkår aftales med Køge 
Kommune. 

 

Omlægning af veje og stier 

Underføring af veje og stier 

I alt skal 3 veje og 1 sti føres under banen. 

Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

Type: 

Privat fællesvej 

 

Der udføres en adgangsvej fra Dieselvej til kom-
munalt regnvandsbassin, der er placeret mellem 
bane og motorvej, idet vejen føres under banen i en 
tunnel med en frihøjde 4,33 m og en afstand mel-
lem brovæggene på 5 m. Vejen etableres med grus-
belægning og et tværsnit på 3,5 m samt 0,75 m 
rabatter i begge vejens sider. 

 

TSA 32 Lyngvej 

Omlagte ramper 
til og fra Køge 
Bugt Motorvejen 

St. 31.685 

Type: 

Motorvejens til- og frakørselsramper omlægges 
idet de føres mod nord og under banen for at blive 
tilsluttet omlagt Lyngvej i et signalreguleret Kryds. 
Rundkørsel i eksisterende rampekryds nedlægges.  

Trafikken opretholdes på de 
eksisterende ramper under 
anlægsarbejdet dog med nedsat 
hastighed 

Endelige vilkår aftales med 
Vejdirektoratet. 
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Statsvej 

Vejbestyrelse: 

Vejdirektoratet 

Lyngvej 

St. 31.830 

Type: Kommune-
vej 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Lyngvej forlægges og der udføres en ny bro over 
motorvejen. 

Nord for motorvejen sænkes vejen i forhold til den 
eksisterende linjeføring og banen føres på en bro-
konstruktion over vejen. 

Forlægningen af Lyngvej indebærer en afbrydelse 
ved handelsskolen, idet der etableres en ny tilslut-
ning til Nordhøj. Der etableres samtidig en ny for-
bindelsesvej mellem Lyngvej og Nordhøj, hvor 
tilslutning til Nordhøj udføres som en rundkørsel. 
Der er aftalt medfinansiering med Køge Kommune. 

Trafikken opretholdes på den 
eksisterende vej under anlægs-
arbejdet.  

Skolestien 

St. 32.065 

Type: Kommunesti 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Stien udføres med et tværsnit bestående af 3 m 
asfaltbelagt sti, 1 m midterrabat og 2 m fortov på 
den nordlige side samt 0,5 m brede yderrabatter. 

Stien føres under Den nye bane i tunnel, der udfø-
res med 6 m mellem tunnelvæggene og en frihøjde 
på 2,83 m. 

Opretholdelse af trafik på stien 
aftales nærmere med Køge 
Kommune. 

I alt skal 3 veje og 2 stier omlægges. 

Omlagte veje Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

Åmarken 

St. 27.730 

Type: Kommune-
vej 

Vejbestyrelse: 

Solrød Kommune 

Den eksisterende vej forlægges idet tilslutningen 
til Roskildevej hæves og flyttes mod nordvest jf. 
afsnit 3.5.1. 

 

Adgang fra Ros-
kildevej til matr. 
nre. 5bo m.fl. Jer-
sie By, Jersie 

St. 27.870 

Type: 

Privat fællesvej 

Der udføres en adgangsvej fra Roskildevej via 
Vejdirektoratets samkørselsplads til matr.nre. 5bo 
m. fl. Jersie By, Jersie. Vejen etableres med grus-
belægning og et tværsnit på 3,5 m samt 0,75 m 
rabatter i begge vejens sider. 
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Kirstinedalstien 

St. 29.550-30.100 

Type: Kommunesti 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Eksisterende Kirstinedalsti forlægges til en place-
ring mellem S-bane og ny forbindelsesvej. 

 

Skolestien 

St. 31.000-32.100 

 

Type: Kommunesti 

 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Skolestien forlægges til den vestlige side af Den 
nye bane. Den eksisterende overføring af stien 
over Lille Syd banen flyttes mod nordvest og stien 
føres herfra langs banen og på nye broer over 
såvel omlagte tilslutningsramper fra motorvejen, 
som over den omlagte Lyngvej. Herefter føres 
stien mod syd under Den nye bane. Den nordlige 
del af stien udføres med et tværsnit bestående af 
3,15 m asfaltbelagt sti og 0,5 m brede yderrabat-
ter. Stibroen over Lille Syd banen udføres med en 
bredde på 4 m mellem brorækværkerne. Fra til-
slutningen til den nordgående sti, beliggende ca. 
200 m vest for Lille Syd banen, til tilslutning ved 
området omkring Køge Handelsskole udføres 
stien med et tværsnit bestående af 3 m asfaltbelagt 
sti, 2 m fortov på den nordlige side og 0,5 m brede 
yderrabatter. Stibroerne over de omlagte ramper 
og den omlagte Lyngvej udføres med 5 m mellem 
brorækværkerne. Fra tilslutningen ved Campus til 
tilslutningen med den eksisterende sti under mo-
torvejen udføres med et tværsnit bestående af 3 m 
asfaltbelagt sti, 1 m midterrabat og 2 m fortov på 
den nordlige side samt 0,5 m brede yderrabatter. 
Tunnelen under Den nye bane udføres med 6 m 
mellem tunnelvæggene. 

 

Pilegårdsvej 

St. 32.700-33.000 

Type: Kommunesti 
og Privat fællesvej 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Den eksisterende Pilegårdsvej afbrydes, hvor den 
krydser Den nye bane. Nord for banen etableres 
en vendeplads. Syd for banen forbindes Pile-
gårdsvej til Ølbyvej med en ny dobbeltrettet sti. 
Stien føres mod øst frem til Ølbyvej med en til-
slutning umiddelbart syd for Ølbyvejs krydsning 
med Den nye bane. Stien etableres med 3,3 m 
asfaltbelagt sti og 0,5 m rabat på begge sider. 

Den eksisterende vej benyttes i 
anlægsperioden. 

 

Afvanding 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i 
fornødent omfang og føres under baneanlægget. 
Vandsynsprotokoller vil blive udarbejdet i overens-
stemmelse med vandløbslovens § 64. 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskrå-
ningerne ledes via grøfter, ledninger og brønde til 
nærliggende bassiner. På flere af strækningerne 

overvejes det at lede banevandet til udvidede bane-
grøfter i stedet for almindelige regnvandsbassiner, 
for at minimere udstrækningen af regnvandsbassi-
nerne. 

I bassinerne forsinkes overfladeafstrømningen og 
reguleres inden udledning til vandløb eller regn-
vandsledning. 
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Der kan som følge af den fortsatte detaljering af pro-
jektet forekomme mindre justeringer af placeringer 
og udformninger af de udvidede grøfter/regn-
vandsbassiner. 

Baneafvandingen består derudover af nødvendige 
rensebrønde, tætte ledninger ved skærende veje og 
stier samt pumpestationer. 

Overfladevandet fra de befæstede arealer ved Køge 
Nord ledes via grøfter, ledninger og brønde til nær-
liggende våde regnvandsbassiner. Her bundfældes 
urenhederne og afstrømningen reguleres inden ud-
ledning til vandløbet eller regnvandsledning. Afvan-

ding af stationens perroner sker udenfor perronarea-
ler, til grøfter henholdsvis til dræn placeret mellem 
hoved- og perronspor, hvortil også hovedsporerne 
afvandes. Afvanding ved perroner indenfor stations-
område består af dræn, brønde og tætte ledninger. 

Ledninger og vejadgang til og fra regnvandsbassi-
nerne vil i nødvendigt omfang blive sikret ved pålæg 
af servitutter. 

På Sektion Syd Etape 2 for Solrød og Køge kommu-
ner forventes der, at skulle etableres udledning til 
følgende recipienter fra udvidede banegrøfter og/eller 
regnvandsbassiner: 

 

Stationering Bassintype Recipient 

27.800 
Regnvandsbassin 

(Vejdirektoratet) 
Hyldemosestreget 

28.150 Regnvandsbassin Hyldemosestreget 

29.100-29.200 Udvidede banegrøfter Skensved Å 

29.150 Regnvandsbassin Skensved Å 

29.400 
Vådt regnvandsbassin 

(Kommunalt) 
Snogebækken (Køge Nord station) 

29.600 Regnvandsbassin Snogebækken 

29.600 
Vådt regnvandsbassin 

(Kommunalt) 

Regnvandsledning i Egedesvej 

(Station for S-tog bane) 

30.425 
Vådt regnvandsbassin 

(Kommunalt) 
Snogebækken (Køge Nord station) 

30.6700  Regnvandsbassin Snogedebæk  

31.500-31.600 Udvidede banegrøfter Traneholmsrende 

31.750-31.840 Udvidede banegrøfter Traneholmsrende 

31.570 Regnvandsbassin Traneholmsrende 

31.888-31.988 Udvidede banegrøfter Traneholmsrende 

32.300-32.400 Udvidede banegrøfter Møllehøjbæk 

32.420 Regnvandsbassin Møllehøjbæk 

32.600-32.800 Udvidede banegrøfter Møllehøjbæk 

32.800-33.000 Udvidede banegrøfter Møllehøjbæk 

33.010 Regnvandsbassin Møllehøjbæk 

33.075 Regnvandsbassin Møllehøjbæk 

33.186-33.386 Udvidede banegrøfter Møllehøjbæk 
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33.386-33.586 Udvidede banegrøfter Møllehøjbæk 

33.586-33.786 Udvidede banegrøfter Møllehøjbæk 

 

Tabel 1 

Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion Syd Etape 2 (Solrød og Køge Kommuner) 
skal der håndteres større jordmængder. Indbygning-
segnede jordmaterialer vil i vid udstrækning blive 
genanvendt ved etableringen af banens underbyg-
ning. Udsætninger i Solrød Kommune vil blive pla-
ceret i Sektion Syd Etape 1, hvor der er afholdt be-
sigtigelse. Efterfølgende beskrivelse af udsætnings-
områder gælder derfor kun Køge Kommune. 

Til etablering af den nye bane og skærende veje af-
graves omkring 1.280.000 m³ råjord og 225.000 m³ 
muld. Af råjorden planlægges ca. 600.000 m3 an-
vendt til indbygning i banedæmingerne, hvorfor der 
totalt skal udsættes ca. 680.000 m³ råjord og 225.000 
m³ muld langs strækningen.  

Overskudsjorden placeres i udsætningsområder i 
form af mindre terrænhævninger mellem bane og vej 
samt jordformationer og i nærheden af hvor jorden 
afgraves.  

Udsætningsområder udformes som udgangspunkt 
med hældninger mellem 1:2 og 1:5.  Terrænhævnin-
ger vil typisk have mindre hældning. 

Der etableres kun beplantning, i forbindelse med 
sneværnsbælter og ledelinjer, eller hvor der er behov 
for genetableringer efter byggeplads eller midlertidi-
ge ekspropriationer ved naboer. Beplantningen udfø-
res under hensyntagen til eldriftsservitutten og vej-
reglerne, hvor det er relevant. 

Beplantningen etableres med de arter, som normalt 
findes på den givne lokation, i en enkel og robust 
udformning med et ekstensivt plejeniveau. 

Kapaciteten af de udsætningsområder, som er reser-
verede for Den nye bane København-Ringsted, i 
Køge Kommune er ca. 835.500 m³. 

Sneværn 

På strækninger hvor banen går igennem åbne arealer 
og ligger i afgravning, etableres der sneværn. Sne-
værn etableres som udgangspunkt som sneværnsbæl-
ter med en 25 m bred beplantning i varierende højde i 
sammenhængende strækninger primært syd for ba-
nen. Lokale forhold kan betyde, at sneværnsbælterne 
må etableres i mindre længde og/eller bredde , selv 
om dette vil reducere sneværnsbæltets virkning. 

Der er behov for et sneværn i følgende stationeringer 

St. 32.930-33.350 

Naturforhold 

Relevant lovgivning på naturområdet 

Naturbeskyttelsesloven 

§ 3: Solrød og Køge Kommuner skal anmodes om en 
udtalelse om beskyttede områder, der påvirkes af 
anlæg af den nye bane.  

§ 16: Solrød og Køge Kommuner skal anmodes om 
en udtalelse om åbeskyttelseslinjer, der påvirkes af 
anlæg af den nye bane.  

§18: Køge Kommune skal anmodes om en udtalelse 
om skovbyggelinjer, der påvirkes af anlæg af den nye 
bane.  

Der berøres ingen skovbyggelinjer i Solrød Kommu-
ne på denne strækning. 

Udtalelser efter naturbeskyttelsesloven foreligger 
inden ekspropriationsforretningen. 

Skovloven 

§§ 6 og 11: Banedanmark søger Naturstyrelsen om 
tilladelse efter skovlovens § 6 og § 11. Tilladelse 
foreligger inden ekspropriationsforretningen.  

Berørte beskyttede områder 

På Sektion Syd Etape 2 (st. 27.700-33.800), Solrød 
og Køge Kommuner er der et fokusområde med be-
skyttet natur:  

• Jersie Mose (st. 28.150-29.200) 

De største naturværdier findes ved Jersie Mose. Des-
uden rummer strækningen mange observationer af 
bilag IV-arterne spidssnudet frø, springfrø og stor 
vandsalamander. Der er også observeret markfirben 
ved Køge Ås. 

Der berøres i alt 17 § 3 beskyttede naturlokaliteter (3 
vandløb, 8 søer, fem moser og én eng) 

3 beskyttede vandløb krydses af den nye bane: 

• Gammelmosestreget (st. 28.744 ) 
• Skensved Å (st. 28.960 ) 
• Snogebæk (st. 30.411) 
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8 beskyttede søer berøres. Fem søer nedlægges. De 
øvrige tre søer påvirkes i væsentlig grad: 

Sø ved Cordozavej nedlægges (st. 27.800 ) 

• Sø i Hyllemosen påvirkes væsentligt (st. 
28.160) 

• Sø i Hyllemosen påvirkes væsentligt (st. 
28.200) 

• Sø i Jersie Mose nedlægges (st. 28.800) 
• Sø i Jersie Mose påvirkes væsentligt (st. 

29.020) 
• Sø i skov ved Ølsemagle nedlægges (st. 

31.000) 
• Sø ved erhversområde nedlægges (st. 

31.720) 
• Sø øst for Ølby ved Skolestien nedlægges (st. 

32.200) 

Der berøres fem beskyttede moseområder og ét be-
skyttet engområde: 

Hyllemosen (mose), 1.674 m2 nedlægges (st. 28.180 ) 

• Jersie Mose (eng), 4.126 m2 nedlægges (st. 
28.460 ) 

• Jersie Mose (mose), 20.032 m2 nedlægges og 
942 m2 inddrages midlertidigt til baneanlæg-
get (st. 28.720) 

• Jersie Mose (mose), 985 m2 nedlægges (st. 
29.000) 

• Øst for Ølby ved Skolestien (mose), 1.100 
m2 nedlægges (st. 32.200) 

• Øst for Ølby ved Skolestien (mose), 4.750 
m2 nedlægges (st. 32.400)   

Erstatningsbiotoper 

Som kompensation for nedlæggelse af fem beskytte-
de søer og væsentlig påvirkning af yderligere tre 
beskyttede søer samt for barriereeffekt for bilag IV-
arterne: spidssnudet frø, springfrø og stor vandsala-
mander etableres erstatningsvandhuller, og der udfø-
res naturpleje i eksisterende vandhuller. 

På Sektion Syd Etape 2 og Sektion Vest Etape 1, 
etableres i alt 30 nye erstatningsvandhuller, og i 17 
eksisterende tilgroede vandhuller foretages naturpleje 
gennem fjernelse af vegetation. Etableringen af er-
statningsvandhuller og gennemførelsen af naturpleje 
i eksisterende vandhuller foretages så vidt muligt 
efter frivillige aftaler med private og offentlige lods-
ejere.  

Erstatning for inddraget areal af det § 3 beskyttede 
afvandingsbassin ved st. 31.720 udføres som et af-
vandingsbassin med tilsvarende naturkvalitet som i et 

naturligt vandhul, eller som en ny sø i forholdet 1:1. 
Dette er endnu ikke afklaret. 

Desuden udlægges ca. 6,5 ha til eng og mose med 
henblik på § 3 registrering som kompensation for de 
berørte § 3 registrerede arealer med eng og mose. 

Det er ikke muligt udelukkende at etablere nye om-
råder på offentligt ejet jord. Derfor har Banedanmark 
igangsat en proces for indgåelse af aftaler med priva-
te lodsejere om etablering af erstatningsnatur på de-
res ejendom. I disse aftaler vil indgå en beskrivelse af 
den fremtidig pleje af arealerne. 

Ledelinjer for flagermus 

Alle danske arter af flagermus er beskyttet i henhold 
til habitatdirektivets bilag IV. For at opretholde øko-
logisk funktionalitet for områdets flagermus skal der 
etableres ledelinjer for flagermus. 

I Solrød Kommune plantes træer til ledelinjer for 
flagermus langs banen mellem Åsvej og Jersie Mose 

St. 27.450-28.450. ca. 1000 m ledebeplantning ved 
Åsvej 

Ledelinjer udføres sådan de er i overensstemmelse 
med eldriftsservituten og ved veje tilpasses beplant-
ningen trafiksikkerhedsmæssige hensyn. 

Paddehegn 

Der opsættes paddehegn, hvor bilag IV-arter (padder 
og krybdyr) skal forhindres i at krydse banen, eller 
hvor der er behov for at lede arterne til faunapassa-
ger. 

På Sektion Syd Etape 2 (st. 27.700-33.800), Solrød 
og Køge Kommuner er der udpeget én lokalitet, hvor 
der skal opsættes paddehegn: 

• Jersie Mose (st. 27.915-29.040) 

Fredskov 

I Solrød Kommune på Sektion Syd Etape 2 er der 
ikke fredskov. 

I Køge Kommune på Sektion Syd Etape 2 påvirkes 
ca. 3,0 ha fredskov ved Ølsemagle omfattende i alt to 
jordstykker: 

• 44a Ølsemagle By, Ølsemagle (st. 30.800-
30.950) 

• 48 Ølsemagle By, Ølsemagle (st. 31.100) 

Der foregår forhandlinger med Køge Kommune om-
kring placering af erstatningsskov på kommunens 
arealer.  
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Faunapassager 

Der etableres i alt 10 faunapassager på Sektion Syd 
Etape 2, Køge og Solrød Kommuner.  

Heraf er seks smådyrspassager i kategorien B-tør 
rettet mod padder og mindre pattedyr: 

• St. 27.991 
• St. 28.202 
• St. 28.416 
• St. 31.372 
• St. 32.090 
• St. 32.400 

Der etableres én vandløbspassage i kategorien D-våd 
ved vandløbet: 

• Mølle Bæk (st. 33.187)  

Der etableres tre vandløbspassager i kategori B-våd 
med tørre banketter ved vandløbene: 

• Gammelmosestreget (st. 28.744 ) 
• Skensved Å (st. 28.960 ) 
• Snogebæk (st. 30.411) 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i et støjniveau på 70 dB i dagtimerne 
på hverdage. Anlægsarbejder, som må udføres om 
aftenen, natten og i weekender, vurderes med ud-
gangspunkt i 40 dB. Disse to støjniveauer anvendes 
som indsatsgrænser i projektet jvf. anlægslovens 
bemærkninger.  

Såfremt den kommunale myndighed har formuleret 
indsatsgrænser for anlægsstøj vil støjkonsekvenserne 
vurderes med udgangspunkt heri.  

Solrød Kommune har formuleret grænseværdier for 
anlægsstøj jf. ”Miljøregler på Byggepladsen”. Nor-
mal arbejdstid er fastsat til hverdage i tidsrummet kl 
07-18 og på lørdage kl 07-14 inden for hvilken græn-
seværdien er 70 dB. På øvrige tidspunkter er grænse-
værdien 45 dB frem til kl 22. I natperioden kl 22-07 
er grænsen 40 dB. 

Køge Kommune har formuleret grænseværdier for 
støj jf. ”Forskrift for udførelse af støv-, eller støj-
frembringende bygge og anlægsaktiviteter”. På hver-
dage i dagtimerne kl 07-18 er grænseværdien 70 dB 
og 50 dB i aftenperioden frem til kl 22. På lørdage i 
tidsrummet kl 07-14 er grænseværdien 55 dB og 50 
dB i aftenperioden frem til kl 22. På alle øvrige tids-
punkter er grænseværdien 45 dB.  

Der foretages anmeldelse af anlægsarbejdet jvf. gæl-
dende Miljøaktivitetsbekendtgørelse, BEK nr. 639 af 
13.06.2012.  

Anlægsarbejdets karakter taget i betragtning, vil det 
dog ikke – med mindre anlægsarbejdet væsentligt 
forsinkes eller fordyres – helt kunne undgås, at ind-
satsgrænserne for støj periodevis vil blive overskre-
det. 

Af hensynet til opretholdelse af trafikken vil der nog-
le steder blive arbejdet i aften- og nattetimerne samt 
weekend. Dette vil primært forekomme de steder, 
hvor broer og større veje skal ombygges samt langs 
den eksisterende jernbane. Banedanmark søger om 
dispensation til udførelse af arbejde uden for normal 
arbejdstid, såfremt det bliver relevant. 

På steder i nærheden af bebyggelse, hvor støjen for-
ventes at overskride projektets indsatsgrænser, vil 
anlægsarbejdet blive tilrettelagt, så støjgenerne mi-
nimeres mest muligt. Hvor anlægsarbejderne gen-
nemføres i nærheden af beboelse, varsles der særskilt 
om støjende arbejde. 

Det skal bemærkes jvf. anlægslovens §3, at Trans-
portministeren kan, i det omfang det er nødvendigt 
for at undgå en væsentlig forsinkelse eller fordyrelse 
af anlægget, bestemme, at påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj ikke finder 
anvendelse. 

Der vil, før anlægsarbejdet starter, blive foretaget 
fotoregistrering af de bygninger, som ligger helt tæt 
på byggepladserne. 

Endvidere kan der i særlige tilfælde etableres en lø-
bende overvågning af de mest udsatte bygninger, 
mens anlægsarbejdet står på. Det sikrer, at man kan 
kontrollere og forebygge skader under anlægsarbej-
det og i fornødent omfang stoppe arbejdet midlerti-
digt.  

Anlægsaktiviteterne forventes hverken at give anled-
ning til bygningsskader eller vibrationer over Miljø-
styrelsens anbefalede grænseværdier. 

Støj i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsens beregningsmetode og vejledende grænse-
værdier for støj fra jernbaner: 

• Lden, som er udtryk for det gennemsnitlige 
støjniveau fra banen under et gennemsnitligt 
årsmiddeldøgn, må ikke overskride 64 dB(A) 

• LAmax, som er udtryk for den mest støjende 
forbikørsel, må ikke overskride 85 dB(A) 
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I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyttel-
se, såfremt banestøjen ved facaden af boliger og 
døgninstitutioner overstiger årsmiddelniveauet 64 dB 
eller maksimalniveauet 85 dB. Kolonihaver betragtes 
i støjmæssig henseende ikke som boligområder, og 
der udføres ikke støjbeskyttelse heraf. 

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbe-
lastningstallet, SBT. SBT beregnes på baggrund af 
Miljøstyrelsens anvisninger og kombinerer antallet af 
støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, 
hver bolig bliver udsat for. For en sammenhængende 
boligbebyggelse langs banen bestemmes støjbelast-
ningstallet pr. km. Kriteriet for etablering af støj-
skærme er SBT/km ≥ 8. 

Ved sammenhængende strækninger, hvor kriteriet for 
etablering af støjskærm ikke er opfyldt, vil enkeltstå-
ende boliger og døgninstitutioner, som berøres af støj 
over grænseværdierne, få tilbudt støjisolering af støj-
belastede facader - typisk i form af støjisolerende 
vinduer. 

Udpegningen af boliger, der skal facadeisoleres, og 
strækninger, der opfylder det objektive kriterium for 
opsætning af støjskærme, gennemføres på baggrund 
af en ny støjberegning, når banens endelige placering 
ligger fast. 

Vibrationer i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsen anbefalede grænseværdier på 75dB for vi-
brationer ved boligområder, boligområder i er-
hvervsområder samt ved døgninstitutioner og lignen-
de. 

Ved erhvervsbygninger anvendes grænseværdien 85 
dB. Dog kan der ske afvigelser herfra såfremt virk-
somheden kan dokumentere produktionstab ved 
overskridelse af denne grænse, eller hvis der gælder 
særlige planmæssige forhold. 

Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de 
vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskre-
det. 

Såfremt vibrationerne er kraftige nok, vil de udstråles 
som lyd til rummet, hvilket betegnes strukturlyd. 
Strukturlyden kan - især ved lavfrekvente vibrationer 
fra togene - blive så kraftig, at den giver anledning til 
lavfrekvent støj.  

Miljøstyrelsens foreslåede grænseværdi for lavfre-
kvent støj i boliger er 20 dB i natperioden og 25 dB i 
dagperioden. Grænseværdierne fremgår af Oriente-

ring fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.  

Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer 
eller strukturlyd vil der ved boligområder blive fore-
taget vibrationsreducerende foranstaltninger. Udpeg-
ning af afværgeforanstaltningernes beliggenhed og 
udformningen af disse gennemføres på baggrund af 
beregninger, når banens endelige placering ligger 
fast.  

Kulturhistoriske forhold 

Relevant lovgivning på kulturområdet 

Museumsloven 

§ 29a: Køge Kommune er anmodet om en udtalelse 
om beskyttede sten- og jorddiger, der påvirkes af 
anlæg af den nye bane.  

Der berøres ingen beskyttede jord- og stendiger i 
Solrød Kommune på denne strækning. 

Udtalelser forventes at foreligge inden ekspropriati-
onsforretningen. 

Kulturhistorisk interesseområde og kulturmiljøer 

Der findes tre kulturhistoriske interesseområder og 
kulturmiljøer inden for undersøgelseskorridoren Lel-
linge og Spanager. 

Jersie Mose (st. 28.800) 

Området ved Jersie Mose er udpeget som område 
med kulturhistorisk værdi. Jernbanen går igennem 
området, men påvirkningen begrænses ved, at der i 
projektet sikres adgang til de arealer, der afskæres 
mellem Den nye bane og Køge Bugt Motorvejen.  

Fredede områder 

På Sektion Syd Etape 2 berøres ingen fredede områ-
der. 

Beskyttede jord- og stendiger 

Sten- og jorddiger er vigtige elementer i kulturland-
skabet, som både viser tidligere arealudnyttelse, ejen-
doms- og administrationsforhold. Digerne bidrager til 
en afveksling i landskabet, ofte med egnskarakte-
ristisk digestrukturer. 

Følgende tre diger vil blive påvirket i forbindelse 
med anlæg af Den nye bane på Sektion Syd Etape 2: 

• Nord for Ølsemaglevej (st. ca. 30.300). Et ca. 
1 m højt, ubrudt dige. Bevoksningen er 
spredt og lav. Lille påvirkning, hvor ca. 50 m 
afskæres i den sydlige ende af diget. 
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• Syd for Ølsemaglevej (st. 30.500). Et ca. 0,5 
m højt dige bevokset med tæt, lavt krat. Di-
get er ikke markeret, men udjævnet i terræ-
net. Lille påvirkning, hvor ca. 30 m afskæres 
i den sydlige ende af diget. 

• Ved krydsningen mellem Syd- og Vestmo-
torvejen (st. 33.000-33.800). Ca. 0-0,2 m højt 
dige bevokset med krat. Diget er mere et 
markskel end et egentligt dige. Mindre på-
virkning, hvor den sydlige del af diget afskæ-
res. Den afskårne del syd for banen kan be-
vares. 

Arkæologi 

Inden for anlægsområdet er der registreret adskillige 
arkæologiske fund. Det kan ikke udelukkes, at man 
vil gøre flere arkæologiske fund i forbindelse med 
udbygning af jernbanen. Der udføres arkæologiske 
forundersøgelser på strækningen inden anlægsarbej-
derne igangsættes. Køge Museum har udvalgt de 
arealer, der skal prøveundersøges. 

Særlige forhold vedrørende Solrød og Køge 
Kommuner 

Omfanget og placeringen af jordudsætningsområder i 
Solrød og Køge Kommuner er endnu ikke endelig 
afklaret med kommunerne. I skrivende stund er for-
slaget følgende: 

St. 27.900-29.200 Jersie Mose 

Jersie Mose passeres af banen på en lav dæmning. 
Jord som udsættes i området indbygges og vil blive 
en del af erstatningsnaturen. Regnvandsbassiner og 
ledelinjer for flagermus placeres udenfor §3 beskyt-
tede arealer. 

St. 31.100-32.700 Køgekurven 

Banen passerer området mellem Køge og Skandina-
visk Transport Center parallelt med motorvejen i en 
afstand på ca. 50-80 m. De eksisterende banestræk-
ninger, Lyngvej og motorvejens tilslutningsanlæg 
passeres af banen på en forholdsvis høj dæmning. 
Jord udsættes primært på restarealerne mellem bane 
og motorvej, hvor også regnvandsbassiner placeres. I 
begrænset omfang udsættes jord og placeres regn-
vandsbassiner mellem banen og anden infrastruktur. 
Arealerne udnyttes fuldt ud og højderne defineres af, 
at udsigten på tværs af bane og motorvej ikke be-
grænses yderligere end af banedæmningen. Udsæt-
ningsområderne udformes med en stejl hældning 
mod banen og en lav hældning mod motorvejen. 

St. 32.700-37.400 Motorvejsudfletning syd – 
Skovhusvænge 

Banen møder det mere åbne landskab og forløber tæt 
på og parallelt med motorvejen. På denne strækning 
er banen overvejende i afgravning, mellem st.  
35.500 og 37.000 er banen dog primært på en for-
holdsvis høj dæmning for at passere Salbyvej og en 
grusgrav/sø ved Køge Ås. Hvor banen er i afgravning 
etableres sneværn på arealerne mellem bane og mo-
torvej, delvist i kombination med udsætning af jord.  

Ejendomsretlige forhold vedrørende jernbanen 

Arealerhvervelser 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 
der erhverves areal fra 95 jordstykker.  

Forlodsovertagelse og fremrykket ekspropriation 

Der er ikke gennemført fremrykkede ekspropriatio-
ner for Den nye bane København-Ringsted på Sekti-
on Syd Etape 2. 

Afskårne arealer 

Arealer, der efter ekspropriationen bliver afskåret fra 
den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 
en rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive over-
taget af Banedanmark. 

De afskårne arealer søges primært afhændet direkte 
til naboer. Er dette ikke muligt, vil Banedanmark 
søge at bortforpagte arealerne. 

Landbrugsarealer, som afskæres fra den oprindelige 
ejendom, vil dog blive søgt afhændet igennem en 
jordfordeling. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
nogen færdselsmæssig betydning, vil i henhold til 
vejlovens § 92 blive overdraget til de tilgrænsende 
ejendomme. 

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 
ved pålæg af eldriftsservitut. 

Banens sideanlæg og i et begrænset omfang 3. mands 
ledningsanlæg vil blive sikret ved pålæg af servitut-
ter. 

Servitutpålæg vil også omfatte vejadgang til f.eks. 
regnvandsbassiner, teknik, erstatningsnatur mv. Det 
endelige behov for at pålægge servitutter vil blive 
fastlagt inden ekspropriationsforretningen. 
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Eldriftservitut og andre servitutter til beskyttelse af 
banen 

Af hensyn til banens køreledninger skal der tinglyses 
en eldriftservitut på de tilgrænsende ejendomme 
langs hele banestrækningen, hvilket medfører be-
grænsninger for bl.a. beplantning, bebyggelse og 
benyttelse op til 19 m fra baneanlæggets nærmeste 
elektrificerede spormidte. 

Af besigtigelsesplanerne vil det fremgå, hvor langt 
eldriftsservitutten rækker ind på de tilgrænsende 
ejendomme. 

Eldriftservitutten pålægges i henhold til § 4, stk. 2 i 
anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted.  

Andre servitutter til beskyttelse af banen 

Udover eldriftservitutten skal der tinglyses servitutter 
til sikring af bane og sideanlæg, som f.eks. jordankre, 
støttemure og støjafskærmning, tunneler, ledninger, 
drifts- og adgangsrettigheder m.m. 

Behovet for at etablere jordankre er endnu ikke fast-
lagt, idet det forudsætter yderligere projektering og 
valg af udførelsesmetode.  

I forbindelse med de enkelte ekspropriationer vil 
Banedanmark samtidigt erhverve ret til placering af 
de nødvendige jordankre samt adgang til vedligehol-
delse af disse. 

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive 
nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i over-
ensstemmelse med vejreglerne. 

For eksisterende kommunale veje, hvor, der er pålagt 
byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene langs 
det forlagte trace. 

Servitutter til sikring af ledninger 

Til sikring af de omlagte ledninger er det nødvendigt 
at pålægge servitut, det fremgår af ledningsprotokol-
lerne, såfremt der skal pålægges servitut for den på-
gældende ledning. 

Den pålagte servitut vil være den samme som den 
pågældende ledningsejer benytter. 

Aftale mellem Banedanmark og Vejdirektoratet 
ved overlap af servitutter ind over bane eller mo-
torvej 

Eldriftservitutten og motorvejens vejbyggelinie med-
fører begge restriktioner indenfor en vis afstand fra 
hhv. banen og motorvejen. Der vil være områder, 
hvor eldriftservitutten placeres ind over motorvejens 
vejbyggelinie. 

Derfor vil der være behov for, at Banedanmark og 
Vejdirektoratet på disse konkrete områder afklarer, 
hvordan servitutterne kan tilpasses hinanden. 

Derudover vil Banedanmark og Vejdirektoratet have 
behov for at sikre andre permanente rettigheder på 
hinandens arealer, f.eks. ledningsservitutter og ad-
gangsrettigheder. 

De to myndigheder vil i fællesskab udarbejde en 
driftsforvaltningsaftale, der sikrer, at hensynene til 
banen og motorvejen koordineres. 

Ledningsarbejder 

Anlægget af Sektion Syd Etape 2 og Sektion Vest 
Etape 1 på Den nye bane København-Ringsted nød-
vendiggør flytning eller forstærkning af et antal eksi-
sterende ledningsanlæg. Ligeledes kan der blive tale 
om gennemførelse af afværgeforanstaltninger for at 
undgå ledningsflytninger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele 
og fiberkabler. 

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægnin-
ger være afsluttet inden de egentlige anlægsarbejder 
på de pågældende lokaliteter påbegyndes. 

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes, typisk blive omlagt i forbindelse med 
vejomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 
enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevan-
te oplysninger vedrørende de pågældende lednings-
omlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af 
hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, 
betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 
forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-
lingsforhold, kan Banedanmark forelægge lednings-
protokolaftalen til godkendelse hos ekspropriations-
kommissionen. 

Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere 
som selv forestår ledningsomlægninger, herunder 
erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Ledningsejerne har haft mulighed for at anmode Ba-
nedanmark om bistand med at rekvirere de nødven-
dige arealer til at foretage deres ledningsarbejder. 

I nærværende besigtigelsesmateriale vil Banedan-
mark på ledningsejernes vegne rekvirere de nødven-
dige rettigheder til at benytte midlertidige arbejdsare-
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aler til ledningsomlægninger. Dette giver mulighed 
for på ledningsejernes vegne at ekspropriere de nød-
vendige arbejdsarealer. 

Drift af veje og stier 

Banedanmark omlægger kommunale vej- og stianlæg 
som følge af den nye jernbane. Efter omlægningerne 
overdrages de omlagte vej- og stianlæg vederlagsfrit 
til kommunerne, som dermed også overtager vedli-
geholdelsesforpligtelsen.  

I de tilfælde, hvor vej- og stianlægget føres over Ba-
nen, forbliver den vejbærende konstruktion Bane-
danmarks ejendom. I de tilfælde, hvor vej- og stian-
lægget føres under banen forbliver den sporbærende 
konstruktion tillige Banedanmarks ejendom. Kom-
munen forestår vedligeholdelsen af vejbelægningen 
på vejbærende konstruktioner og under sporbærende 
konstruktioner. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arbejdsarealer til anlæg af 
banen, til regulering eller omlægning af offentlige og 
private veje og til omlægning af 3. mands ledninger. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-
ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetra-
ceet, på eksisterende vejarealer, og ved at placere 
arbejdsarealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. 
på restarealer. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt 
til terrænregulering eller til indbygning af overskuds-
jord fra anlægsprojektet. Desuden vil nogle af regn-
vandsbassinerne blive etableret med så flade skrånin-
ger, at arealerne kan leveres tilbage til lodsejerne som 
dyrkningsskråninger. 

Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet 
efter endt brug med mindre andet aftales med de 
berørte ejere eller med mindre arbejdsvejene skal 
anvendes af Banedanmark som adgangsveje til banen 
i forbindelse med banens drift.  

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-
havn-Ringsted vil de nødvendige arealer og servitut-
ter blive henholdsvis erhvervet og pålagt ved ekspro-
priation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved 
ekspropriation vedrørende fast ejendom (Statseks-
propriationsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven. 

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper 

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som 
anlægsprojektet berører, planlægger Banedanmark at 
etablere et antal erstatningsbiotoper, jf. afsnit 3.10.2. 
Berørte beskyttede områder 

For hver enkelt erstatningsbiotop søger Banedanmark 
at indgå  aftaler om etablering og drift af erstatnings-
biotopen med den pågældende lodsejer og den berør-
te kommune. 

Såfremt det ikke er muligt at indgå sådanne  aftaler 
vil Banedanmark anmode Ekspropriationskommissi-
onen om at ekspropriere retten til dette. 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut 
med kommunen som påtaleberettiget. 

Kulturhistoriske forhold 

Køge Museum har udført en arkivalsk kontrol og 
vurderet, at der kan være væsentlige fortidsminder på 
en del af strækningen. Banedanmark og Vejdirekto-
ratet har indgået en samarbejdsaftale med Kultursty-
relsen samt med Køge Museum, der foretager de 
arkæologiske forundersøgelser. 

På strækningen har museet allerede påbegyndt de 
arkæologiske undersøgelser på baggrund af indgåede 
aftaler herom med lodsejerne. 

Forventet anlægstakt 

Entreprenørarbejderne, som er nødvendige for an-
lægget af Den nye bane København–Ringsted, dæk-
ker en bred vifte af faglige discipliner – nedrivninger, 
etablering af nye naturområder, ledningsomlægnin-
ger, jordarbejder, vejomlægninger, bro- og tunnel-
konstruktioner, faunapassager og mindre konstrukti-
oner som støttemure, jernbanetekniske arbejder som 
sporbygning (skærver, sveller, skinner og sporskif-
ter), kørestrømsanlæg mv. 

På Sektion Syd Etape 2 forventes det, at arbejdet med 
vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbegyn-
des i 2014. Jordarbejderne forventes påbegyndt i 
2014, mens selve jernbanearbejdet forventes påbe-
gyndt i 2017. Hele banen skal være klar til brug i 
december 2018. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Arbejdspladserne ved de skærende veje medfører 
typisk, at trafikken på de skærende veje omlægges. 
Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
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signalanlæg, midlertidige hastighedsbegrænsninger 
m.m.), tilrettelægges i samråd med vejmyndigheder-
ne i Solrød og Køge Kommuner. 

De skærende veje og stier tilstræbes at være åbne i 
hele anlægsperioden, men der vil forekomme perio-
der, hvor disse pålægges trafikale begrænsninger 
eller helt lukkes.  

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted opretholdes i hele an-
lægsperioden. 

Om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen ved Solrød Syd og Egedesvej 

Køge Bugt Motorvejen er en af landets mest befær-
dede motorvejsstrækninger med både international 
trafik, landsdelstrafik, regional pendling og lokaltra-
fik. 

Trafikken har i de senere år været præget af nedsat 
fremkommelighed i myldretiderne, hvilket har ført til 
trafikafvikling med hastigheder ned til 30 km/t i 
spidsbelastningstimerne.  

Om- og nybygningen af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen betyder en forbedret trafikafvikling 
og fremkommelighed, som kommer hele det danske 
samfund til gavn. Samtidig er etableringen af et nyt 
tilslutningsanlæg ved Egedesvej en del af en samlet 
trafikmæssigt hensyn i sammenhæng med den nye 
Køge Nord Station som følge af Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted 

Køge Bugt Motorvejen er anlagt i 3 etaper. Den før-
ste strækning mellem Jersie og Ølby blev indviet i 
1969. Strækningen mellem Jersie og Søndre Ringvej 
i Vallensbæk blev indviet i 1972, og slutteligt blev 
strækningen mellem Søndre Ringvej i Vallensbæk og 
Motorring 3 indviet i 1980. De to førstnævnte stræk-
ninger blev fra starten anlagt med 6 spor og den 
sidstnævnte med 4. En udbygning af strækningen 
mellem Vallensbæk og Motorring 3 til 6 spor blev 
afsluttet i 2003. Endvidere blev en udbygning af 
strækningen mellem Motorring 4 og Greve Syd fra 6 
til 8/10 spor afsluttet i 2008. Desuden er en udbyg-
ning af strækningen mellem Greve Syd og Solrød 
Syd igangsat med forventet afslutning senest 2016. 

 

 

Figur 3. Fælles oversigtskort over Den nye bane 
København-Ringsteds tracé og udbygningen af Køge 
Bugt Motorvejen. 

VVM-redegørelse 

De miljømæssige påvirkninger fra udbygningen af 
Køge Bugt Motorvejen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

På baggrund af den trafikpolitiske aftale fra 26. okto-
ber 2006 gennemførte Vejdirektoratet i perioden fra 
maj 2007 til september 2009 en VVM-undersøgelse 
for udbygningen af Køge Bugt Motorvejen inkl. om- 
og nybygning af tilslutningsanlæg. 

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende rapporter: 

Rapport 355 – Sammenfattende rapport 

Rapport 356 – Miljøvurdering 

Rapport 357 – Arealanvendelsesanalyse 

Rapport 358 – Støj 

Rapporterne findes på Vejdirektoratets hjemmeside: 

www.vejdirektoratet.dk � Veje og trafik � Vejprojek-
ter � Større vejprojekter � Her bygger vi � Køge 
Bugt Motorvejen, Greve Syd til Solrød Syd.   

VVM-redegørelsen har i efteråret 2009 været frem-
lagt til offentlig høring, og i forbindelse hermed blev 
der afholdt et borgermøde. Vejdirektoratet modtog i 
alt 16 høringssvar. 
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Resultatet af høringen er beskrevet i Vejdirektoratets 
høringsnotat ”VVM-undersøgelse om udbygning af 
Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge – 
Notat om offentlig høring, april 2010”. 

Høringsnotatet findes på følgende internetadresse: 

www.vejdirektoratet.dk � Veje og trafik � Vejpro-
jekter  � Større vejprojekter � Her bygger vi  Køge 
Bugt Motorvejen, Greve Syd til Solrød Syd.  Tryk på 
læs mere om den indledende offentlighedsfase. 

Lovgrundlag 

Om- og nybygningen af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen gennemføres i henhold til Lov nr. 
1533 om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mel-
lem Greve Syd og Køge. Anlægsloven blev vedtaget 
den 21. december 2010. 

Anlægsloven bemyndiger Transportministeren til at 
udbygge Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor 
mellem afslutningen af den eksisterende ottesporede 
strækning ved tilslutningsanlæg 29, Greve Syd, og 
sammenfletningen mellem Sydmotorvejen og Vest-
motorvejen ved Køge. 

På den gældende finanslov er der dog kun bevilliget 
penge til at udbygge Køge Bugt Motorvejen fra Gre-
ve Syd til Solrød Syd og et nyt tilslutningsanlæg ved 
Egedesvej. 

Anlægsloven bemyndiger ligeledes Transportmini-
steren til at pålægge byggelinjer med en indbyrdes 
afstand mellem byggelinjen på henholdsvis motorve-
jens højre og venstre side på maksimalt 120 m. 

Nødvendige myndighedstilladelser 

Projektets gennemførelse forudsætter, at anlægsmyn-
digheden indhenter et antal tilladelser og dispensati-
oner fra andre offentlige myndigheder. De væsentlig-
ste af disse tilladelser og dispensationer er anført 
herunder. Herudover skal der i mindre grad søges 
tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning.  

I den udstrækning projektet afviger væsentligt fra de 
oplysninger, der bliver fremlagt ved myndighedsbe-
handlingen, vil de konkrete tilladelser og dispensati-
oner blive søgt løbende. 

En række fysiske forhold, såsom skærende veje, stier, 
vandløb m.m., berøres af projektet. Der har derfor 
foregået en løbende dialog og koordinering mellem 
anlægsmyndigheden og de berørte plan-, vej- og 
naturmyndigheder i de berørte kommuner. 

Tilladelser og dispensationer 

Naturbeskyttelsesloven 

§ 16: Køge Kommune har i mail af 16. januar 2013 
meddelt forhåndsgodkendelse (§ 65) til at placere nyt 
regnvandsbassin inden for åbeskyttelseslinjen (§ 16) 
ved Skensved Å. 

§ 20: Naturstyrelsen Roskilde har i brev af den 
28.02.2012 givet tilladelse til at gennemføre projektet 
efter naturbeskyttelseslovens § 20. 

Miljøbeskyttelsesloven 

§§ 27 og 28: Solrød Kommune er søgt vedr. tilladelse 
efter miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28. Tilladelse 
er indeholdt i allerede underskrevet vandsynsproto-
kol, som blev attesteret af kommissionen ved ekspro-
priationsforretning i uge 8, 9 og 10 2013. 

§§ 27 og 28: Køge Kommune er søgt vedr. tilladelse 
efter miljøbeskyttelseslovens §§ 27 og 28. Udkast til 
vandsynsprotokol, hvori forhåndstilkendegivelse er 
indeholdt, blev fremlagt på forretningen og attesteret 
af Kommissionen. 

Vandløbsloven 

§ 64, stk. 2: Der er i henhold til vandløbslovens § 64, 
stk. 2 igangsat forhandlinger med hhv. Solrød og 
Køge Kommuner med henblik på afholdelse af vand-
synsforretninger og udarbejdelse af vandsynsproto-
koller. Vandsynsprotokollen for Solrød Kommune 
blev attesteret af kommissionen ved ekspropriations-
forretning i uge 8, 9 og 10 2013 og udkast til vandsy-
ningsprotokol for Køge Kommune blev fremlagt på 
forretningen og attesteret af Kommissionen. 

Lov om offentlige veje 

§ 16: Solrød Kommune er bedt om udtalelse om pro-
jektet, jf. vejlovens § 16. Solrød Kommune har ved 
møde d. 23. november 2012 (referat, mail af 5. de-
cember 2012) kommet med en udtalelse til projektet. 

§ 16: Køge Kommune er bedt om udtalelse om pro-
jektet, jf. vejlovens § 16. Køge Kommune er i brev af 
20. marts 2013 kommet med udtalelse til projektet. 

Statsekspropriationsloven 

§ 11: Vejdirektoratet har anmodet Transportministe-
ren om foretagelse af ekspropriation. Transportmini-
steriet har den 22. januar 2013 bemyndiget kommis-
sarius til at forelægge sagen for ekspropriations-
kommissionen. 

§ 13, stk. 2: NaturErhvervstyrelsen (under Ministeri-
et for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) har den 18. 
november 2011, jf. statsekspropriationslovens § 13, 
stk. 2. udtalt, at udbygningen af Køge Bugt Motorve-

http://www.vejdirektoratet.dk/
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jen ikke medfører behov for at udarbejde en særskilt 
jordfordelingsplan.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark og Vejdirektoratet har igennem en 
række tiltag orienteret offentligheden og naboer om 
de to anlægsprojekter.  

De to anlægsmyndigheder har besluttet, at en række 
informationsaktiviteter sker i fællesskab. 

Der er således udarbejdet en fælles pjece om de to 
projekter. Pjecen findes på: 

www.bane.dk � Publikationer � Vi arbejder for bed-
re trafikforbindelser 

www.vejdirektoratet.dk � Vejprojekter � Større vej-
projekter � Her bygger vi � Køge Bugt Motorvejen, 
Greve Syd til Solrød Syd � Ny bane København – 
Ringsted � den fælles folder 

Pjecen er blevet distribueret til de berørte lodsejere 
og naboer til de to anlægsprojekter. 

Udover de indledende borgermøder i forbindelse med 
VVM-proceduren har der løbende været afholdt indi-
viduelle lodsejermøder samt møder med de øvrige 
offentlige myndigheder for orientering og afklaring 
af problemstillinger på så tidligt et stadie som muligt.  

Inden besigtigelsesforretningen blev der afholdt et 
informationsmøde for lodsejerne om projektet og 
ekspropriationsprocessen. 

Igangsætning af anlægsarbejderne 

Den fysiske nærhed mellem de to linjeføringer (mo-
torvejen og jernbanen) og den tidsmæssige nærhed 
mellem de to anlægsprojekters gennemførelse med-
fører, at der foregår en intensiv koordinering mellem 
de to anlægsmyndigheder.  

En del af de to anlægsperioder vil være sammenfal-
dende, og det er derfor nødvendigt, at der foregår en 
fortløbende dialog om tidspunkterne for arealanven-
delsen af de respektive arbejdsarealer og koordine-
ring af den fysiske afgrænsning deraf. 

Som eksempel på anlægsmyndighedernes samarbejde 
kan det nævnes, at der er indgået aftale om, at Vejdi-
rektoratet anlægger underføringen for den nye banes 
krydsning af Egedesvej samt de tilstødende vejarbej-
der. 

Anlægsperiode 

Anlægsperioden for om- og nybygningen af tilslut-
ningsanlæggene forventes påbegyndt i 2013 og vil 
vare ca. 3 år. 

Tegningsoversigt 

1 Besigtigelsesplan – Ejendomsforhold 

Tegningsnummer 1052-33047 Rev  A 

2 Besigtigelsesplan - Ejendomsforhold 

 Tegningsnummer 1052-33048 Rev  - 

3 Normaltværsnit, Nye ramper 

Tegningsnummer 1052-7003 Rev  - 

 

Generel beskrivelse 

Køge Bugt Motorvejen er i dag en af de vigtigste 
vejforbindelser til og fra hovedstadsområdet. 

Motorvejen har via Vestmotorvejen forbindelse til 
Vestsjælland og videre til Fyn og Jylland over Store-
bæltsbroen. Via Sydmotorvejen er der forbindelse til 
Sydsjælland, Lolland-Falster, og videre via færgefor-
bindelserne i Rødby og Gedser til Tyskland. 

Køge Bugt Motorvejen betjener via Amagermotorve-
jen trafik til Københavns Centrum, Amager inklusiv 
Ørestad og Københavns Lufthavn samt Sverige. 

Køge Bugt Motorvejen har via Motorring 4 forbin-
delse til Holbækmotorvejen og Frederikssundsfinge-
ren og via Motorring 3 til Helsingørmotorvejen og 
Hillerødmotorvejen. 

Køge Bugt Motorvejen indgår i de internationale 
ruter E20, E47 og E55 mellem Skandinavien og kon-
tinentet. Motorvejen er dermed af stor betydning, 
både regionalt, nationalt og internationalt. 

http://www.bane.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
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Der er i dag store problemer med fremkommelighe-
den på Køge Bugt Motorvejen. Ikke mindst i myldre-
tiden er der store problemer med kødannelser. 

Besigtigelsesforretningen for om- og nybygningen af 
tilslutningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen omfatter 
en ombygning ved Cordozavej/Roskildevej og en 
nybygning ved Egedesvej, begge beliggende indenfor 
stationeringerne st. 132.200 til st. 134.860. Besigti-
gelsen omfatter ejendomme i Solrød og Køge Kom-
muner. 

Begge områder er beliggende i Region Sjælland. 

Der foretages ombygning af eksisterende ramper ved 
nuværende tilslutningsanlæg 31 ved Cordoza-
vej/Roskildevej, senere tilslutningsanlæg 31a, og 
etablering af et nyt tilslutningsanlæg 31b ved Ege-
desvej. Begge tilslutningsanlæg tilsluttes eksisteren-
de 6 sporet motorvej. Dog vil rampernes geometriske 
udformning være forberedt for en senere udbygning 
til en 8 sporet motorvej. 

I forbindelse med ombygning af nuværende tilslut-
ningsanlæg 31 ved Cordozavej/Roskildevej nedlæg-
ges eksisterende samkørselsplads ved Cordozavej, og 
ny samkørselsplads anlægges ved Roskildevej. 

Stationering 

Køge Bugt Motorvejen er stationeret fra nord mod 
syd følgende den eksisterende driftskilometrering 
med start i km ca. 32/200 (projektets st. 132.200) ved 
Cordozavej/Roskildevej og afslutning syd for Ege-
desvej i km ca. 35/250 (projektets st. 135.250). 

Denne stationering er bundet til vejens kilometrering, 
således at st. 132.200 i projektet er sammenfaldende 
med km 32/200 i den nuværende kilometrering. 

Projektstationeringen er vist på besigtigelsesplanen 
og er anvendt i de særlige bestemmelser. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil på rampe og skærende veje 

Linjeføring og længdeprofil for nye vejanlæg desig-
nes med udgangspunkt i gældende formler i vejreg-
lerne. Ved udvidelse af eksisterende vejanlæg tages 
der udgangpunkt i den eksisterende vejgeometri. 

Nedenstående geometriske parametre anvendes som 
udgangspunkt ved fastlæggelse af geometri på nye 
vejanlæg: 

• Mindste horisontalradius er 50 m. 

• Mindste vertikalradius for opadgående knæk 
er 800 m. 

• Mindste vertikalradius for nedadgående 
knæk: 

o Cordozavej/Roskildevej: 1000 m, 
hvilket overholder længden for 
stopstigte ved 50 km/t. 

o Egedesvej: 1300 m, hvilket overholder 
længden for stopsigte ved 50 km/t. 

• Største gradient i længdeprofilet er 50 pro-
mille. 

Dimensioneringshastighed: 

Hastigheden på ramper og skærende veje fastlægges i 
overensstemmelse med trafikplanen fra den lokale 
vejmyndighed. 

Cordozavej/Roskildevej: 70 km/t 

Egedesvej: 50 km/t 

Begge veje forventes i fremtiden at være beliggende i 
bymæssige områder, og hastigheden er faslagt deref-
ter. 

Vejens tværprofil og fritrumsprofil 

Tilslutningsanlæg/ramper 

Til- og frakørselsramper til motorvejen er designet 
med 4,5 meter kørebaneareal inkl. 0,5 meter kantba-
ne i hver side. Ramper etableres med 2,5 meter nød-
spor og 0,5 meter asfaltkile i højre side, samt 1 meter 
yderrabat og 2 meter banket/trugelement. I venstre 
side etableres der 2 meter yderrabat og 3 meter ban-
ket/trugelement. Vejsiderne er fastlagt i forhold til 
kørselsretningen.  

Skærende veje 

Tværprofilet for skærende veje fastlægges med ud-
gangspunkt i tværprofilet for eksisterende vejanlæg. 
Der etableres nødvendige svingbaner  og heller i 
fremtidige krydsområder.  

Frihøjden mellem veje og overførte bygværker vil 
alle steder være 4,5 meter med sikkerhedstillæg på 
0,13 meter samlet 4,63 meter. 

Skærende veje og stier 

Den aktuelle del af motorvejen krydses af 2 veje.  

To bygværker udskiftes/udbygges. 

Mens bygværkerne ombygges, vil de berørte veje 
periodevis kunne blive lukket, bl.a. som følge af de 
tilpasninger, der vil foregå på de over- og underførte 
veje. Som en del af anlægslogistikken vil der blive 
gjort tiltag for at sikre den fortsatte trafikafvikling for 
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både kørende og gående trafik, bl.a. ved omvejsvis-
ning. 

Udover de beskrevne lukninger af veje vil der fore-
komme restriktioner i form af indsnævringer, hastig-
hedsnedsættelser mv. Der vil desuden kunne fore-
komme midlertidige forlægninger af stier og lignende 
i anlægsperioden. 

Tværprofilet på de skærende veje, der berøres af 
ombygninger, udformes principielt som den nuvæ-
rende tværprofilgeometri. 

Grundet den fysiske nærhed til Den nye bane Køben-
havn-Ringsted vil de skærende veje ikke alene skulle 
tilpasses en krydsning af motorvejen, men også en 

krydsning af banen. De skærende veje må derfor for 
ventes at skulle reguleres på en længere strækning 
end ved blot én krydsning.  

Ombygningen af veje er blevet drøftet med de re-
spektive vejmyndigheder. 

Overføring af veje og stier 

Der er 2 broer over motorvejen, der samtidig skal 
fungere som tilslutningsanlæg (TSA) til motorvejen 
både i nordlig og sydlig retning. 

 

 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelsesperio-
den 

Cordozavej/Roskildevej  

(Nuværende TSA 31, 
fremtidigt TSA 31a) 

st. 132.500 

Udskiftes med ny 2 fags bro. 

For at optimere trafikafviklingen i det 
fremtidige rampekryds udvides tværpro-
filet for Cordozavej/Roskildevej. 

Udvidelsen foretages mod syd i forhold 
til nuværende vejprofil. 

Trafikken på Cordozavej forventes 
opretholdt i hele anlægsperioden. I 
første etape på eksisterende bro, 
hvorefter trafikken ledes til ny syd-
lig brohalvdel i anden etape, mens 
eksisterende brodæk udskiftes. 

Egedesvej 

(Nyt TSA 31b) 

St. 134.150 

Udskiftes med ny 2 fags bro over motor-
vej. Broen etableres med dobbeltrettet 
cykelsti.  

Egedesvej lukkes for trafik i an-
lægsperioden, som forventes at vare 
12 måneder. 

 

Underføring af veje og stier 

Der er en eksisterende stiunderføring under Cordoza-
vej. 

Denne berøres ikke af udvidelsen, idet samkør-
selspladsen på overført Cordozavej inddrages som 
kørebaneareal for den udvidede Cordozavej. 

Samkørselsplads 

Den eksisterende samkørselsplads syd for Cordoza-
vej inddrages som kørebaneareal for den udvidede 
Cordozavej. 

I stedet anlægges en samkørselsplads vest for motor-
vejen, syd for Roskildevej i forbindelse med det 
fremtidige rampekryds. Samkørselspladsen forventes 
at kunne rumme ca. 60 biler og forventes at blive 
udstyret med en toiletbygning. Samkørselspladsen 
anlægges med 25 promille fald væk fra Cordozavej 
og med skråninger 1:3. Disse geometriske forhold 
kan ændres, hvis der er brug for et større udsætnings-

område til jordoverskud. Ligeledes sikres mulighed 
for en fremtidig udvidelse af samkørselspladsen. 

Dobbeltrettet cykelsti og lokalvej 

På nordsiden af Egedesvej etableres dobbeltrettet 
cykelsti fra krydsningen af S-banen i øst til ny Ølse-
maglevej i vest. På en delstrækning af Egedesvej 
anlægges cykelstien som en del af en lokalvej. Denne 
lokalvej tjener som adgangsvej til eksisterende bebo-
elser. Der etableres en afgrænsning mellem lokalvej 
og forlagt Egedesvej. 

Lukning af Ådalen 

Den østlige tilslutning af Ådalen afbrydes, og der vil 
fremover være adgang til Ådalen i det kommende 
signalanlæg ved det fremtidige rampekryds. 

Æstetik, bygværker 

Udformningen af bygværker tager udgangspunkt i 
det overordnede design på den nordlige del af Køge 
Bugt Motorvejen, Hundige – Greve Syd. Herved 
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understreges, at strækningen er en del af det store 
motorvejsnet, og overgangene mellem de forskellige 
anlægsfaser nedtones. I praksis betyder det, at nogle 
designelementer gentages – eksempelvis vinkler på 
støttevægge og søjler. Samtidig er de erfaringer, som 
er gjort i udførelsen af Hundige – Greve Syd, taget i 
betragtning.  

Ved at opstille faste dimensioner og vinkler for byg-
værkernes delementer sikres en genkendelighed mel-
lem nye broer og udvidelser af eksisterende underfø-
ringer. Søjler udformes tilsvarende i slægtskab med 
hinanden, så vej- og stibroer opleves som en del af et 
sammenhængende system. 

Afvanding 

Der etableres kantopsamling af vejvand i vejsiderne 
på ramperne, og vejvandet ledes til regnvandsbassi-

ner. I bassinerne kan urenheder bundfældes, og af-
strømningen reguleres, inden vandet ledes til nærlig-
gende vandløb. Der etableres afløbsbygværk med 
olieudskillerfunktion. 

Regnvandsbassiner er med til at sikre vandløb og 
søer mod forurening i forbindelse med uheld på mo-
torvejen, idet bassinerne er forsynet med lukkemeka-
nisme. Der kan som følge af den fortsatte detaljering 
af projektet forekomme mindre justeringer af place-
ring og udformning. 

Der etableres 1 bassin, som er beliggende i Solrød 
Kommune, og der etableres 2 bassiner, som er belig-
gende i Køge Kommune. 

 

 

Stationering Bassintype Recipient 

132.550 Regnvandsbassin Skæringsstreget 

133.750 Regnvandsbassin Skensved Å 

135.200 Regnvandsbassin Snogebækken 

 

Som udgangspunkt bevares eksisterende udlednings-
punkter. Der er i dag direkte udledning via grøfter i 
begge sider af vejen. Af hensyn til den fremtidige 
drift og vedligeholdelse af regnvandsbassinerne op-
timeres placeringen af bassinerne, så det så vidt mu-
ligt ikke er nødvendigt at pumpe vandet.  

Regnvandsbassinerne er beliggende i landskabeligt 
område og udformes naturpræget med flade skrå-
ningsanlæg, såfremt det er muligt. 

Nye afvandingsledninger sikres ved servitut, ligesom 
vejadgange til regnvandsbassiner om nødvendigt 
sikres ved servitut. 

Terrænreguleringer 

Etableringen af tilslutningsanlæggene ved Cordoza-
vej og Egedesvej forventes ikke at medføre et jord-
overskud, da den overvejende del af vejanlæggene 
skal etableres som nye vejdæmninger, eller udvidelse 
af eksisterende vejdæmninger. Grusmaterialer til 
etablering af vejdæmninger forventes tilført projek-
tet. Det er hensigten, at hele strækningen fra motor-
vejskrydset i Ishøj til tilslutningsanlægget ved Ege-
desvej visuelt skal opleves som en helhed. Det er 
derfor tilstræbt, at terræn, beplantning og udformning 
af regnvandsbassiner er designmæssigt i overens-

stemmelse med den nyligt udbyggede strækning fra 
sammenfletningen med Motorring 4 til Mosede Lan-
devej.  

Beskyttede naturområder 

Der etableres et regnvandsbassin inden for åbeskyt-
telseslinjen til Skensved Å. Der skal derfor opnås 
dispensation fra åbeskyttelseslinjen til den viste pla-
cering. 

Støjforhold 

Støj i driftsfasen 

Stillingtagen til støjafskærmning er ikke en del af 
nærværende projekt, der alene omfatter en ny- og 
ombygning af tilslutningsanlæg og ikke en udbyg-
ning af motorvejen. 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er det 
kommunerne som miljømyndigheder, der fastsætter 
støjgrænserne. Både Solrød og Køge Kommuner har 
for bygge- og anlægsarbejder fastsat generelle støj-
grænser ved boliger og andre støjfølsomme områder. 
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Støjgrænserne i Solrød Kommune er:   

Tidsrum Man-fre kl. 07-18 

Lørdag kl. 07-14 

Gennemsnitsværdi 

Man-fre kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søndag kl. 07-22 

Gennemsnitsværdi 

Alle dage kl. 22-07 

Gennemsnitsværdi 

Boliger og andre støj-
følsomme områder 70 dB(A) 45 db(A) 40 db(A) 

Grænse for støjens spidsværdi i perioden 22-07 er 55 dB(A). 

Støjgrænserne i Køge Kommune er:   

Tidsrum Man-fre kl. 07-18 

Gennemsnits-
værdi 

Lørdag kl. 07-14

Gennemsnits-
værdi 

Man-fre kl. 18-22 

Lørdag kl. 14-22 

Søndag kl. 07-22 

Gennemsnits-værdi 

Alle dage kl. 22-07 

Gennemsnits-værdi 

Boliger og 
andre støj-
følsomme 
områder 

70 dB(A) 55 dB(A) 50 db(A) 45 db(A) 

 

Grænse for støjens spidsværdi i perioden 22-07 er 55 
dB(A). 

For at minimere anlægsperioden og dermed tidsfor-
løbet for såvel trafikanter som naboer vil anlægsar-
bejdet kunne foregå i døgndrift. Dog vil særligt stø-
jende aktiviteter som f.eks. nedbringning af spuns og 
pæle som udgangspunkt kun blive udført inden for 
almindelig arbejdstid. 

Det vurderes, at jordarbejder mv. i vid udstrækning 
vil kunne udføres på alle tidspunkter uden at medføre 
overskridelse af støjgrænserne. Særligt støjende akti-
viteter såsom nedbringning af spuns og pæle vurde-
res som udgangspunkt at kunne overholde støjgrænse 
70 dB i dagperioden. Såfremt særligt støjende aktivi-
teter såsom nedbrydning af broer udføres i de støjføl-
somme perioder for at genere trafikken på motorve-
jen mindst muligt, må der påregnes overskridelse af 
støjgrænserne. Dette vil dog kun ske under iagttagel-
se af en støjhåndteringsplan, som bl.a. indebærer, at 
den pågældende kommune har dispenseret fra over-
holdelse af støjgrænserne, og at der sker en oriente-
ring af naboerne. Anlægsarbejderne vil i alle tilfælde 
blive udført, så støjbelastningen af naboerne bliver 
mindst mulig. 

Anlægsaktiviteterne forventes ikke at give anledning 
til bygningsskader eller vibrationer over Miljøstyrel-
sens anbefalede grænseværdier.  

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen nødvendiggør, at der erhverves 
areal fra 34 jordstykker. Heraf berøres flere af både 
Vejdirektoratets og Banedanmarks projekt.  

Servitutter 

Vejbyggelinjepålæg og andre servitutter til beskyttel-
se af motorvejen 

Der er pålagt og tinglyst byggelinjer langs Køge Bugt 
Motorvejens i varierende afstand fra motorvejen og 
vejskel. I overensstemmelse med § 2 i anlægsloven 
for motorvejsudbygningen kan der pålægges bygge-
linjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. 

I forbindelse med om- og nybygningen af tilslut-
ningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen udbygningen 
pålægges byggelinjer i forhold til de nye ramper. 
Disse pålægges som udgangspunkt 25 m fra venstre 
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kørebanekant ved ét spor og 25 m fra midt mellem 
sporene ved to spor. 

Byggelinjer indeholder bestemmelser om, at der kun 
med Vejdirektoratets samtykke må bygges eller etab-
leres sportspladser, kirkegårde, tankanlæg, grusgrave, 
jordvolde og andre anlæg af blivende art mellem 
byggelinjen og vejen. 

Ved byggeri og anlæg af blivende art forstås også 
tilbygninger, tagudhæng, genopførelse af nedrevne 
eller udbrændte bygninger, væsentlige ombygninger 
af bygværker, etablering af ledningsanlæg, anlæg af 
befæstede veje og parkeringspladser samt opstilling 
af større reklameindretninger, skiltepyloner og lig-
nende varige anlæg langs hovedlandevejene. 

Uden Vejdirektoratets tilladelse kan der dyrkes, plan-
tes buske og træer, etableres sædvanlige haveanlæg 
samt udføres almindelig vedligeholdelse af bygvær-
ker i byggelinjearealet 

Eventuel dispensation fra byggelinjen meddeles ale-
ne på vilkår om fjernelse eller ikke fordyrelse. 

Udover vejbyggelinjepålæg skal der tinglyses servi-
tutter til sikring af motorvejen og sideanlæg, som 
f.eks. støttemure, støjskærme, ledninger, adgangsveje 
m.m.  

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

For berørte kommunale vej- og stianlæg kan det blive 
nødvendigt at pålægge servitut om fri oversigt i over-
ensstemmelse med vejreglerne. 

For eksisterende kommunale veje, hvor der er pålagt 
byggelinjer, pålægges disse ligeledes vejene langs 
det forlagte trace. 

Motorvejens og i et begrænset omfang 3. mands led-
ningsanlæg vil blive sikret ved pålæg af servitutter. 

Servitutpålæg vil også omfatte vejadgang til f.eks. 
regnvandsbassiner, teknik, erstatningsnatur mv.  

Det endelige behov for at pålægge servitutter vil 
blive fastlagt inden ekspropriationsforretningen. 

Aftale mellem Banedanmark og Vejdirektoratet 
ved overlap af servitutter ind over bane eller mo-
torvej 

Eldriftservitutten og motorvejens vejbyggelinje med-
fører begge restriktioner indenfor en vis afstand fra 
hhv. banen og motorvejen. Der vil være områder, 
hvor eldriftservitutten placeres ind over motorvejens 
vejbyggelinje. 

Derfor vil der være behov for, at Banedanmark og 
Vejdirektoratet på disse konkrete områder afklarer, 
hvordan servitutterne kan tilpasses hinanden. 

Derudover vil Banedanmark og Vejdirektoratet have 
behov for at sikre andre permanente rettigheder på 
hinandens arealer, f.eks. ledningsservitutter og ad-
gangsrettigheder. 

De to myndigheder vil i fællesskab udarbejde en 
driftsforvaltningsaftale, der sikrer, at hensynene til 
banen og motorvejen koordineres. 

Ledningsarbejder 

Vejdirektoratets projekt nødvendiggør flytning eller 
forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. 
Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af 
afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytnin-
ger. 

Ledningsarbejderne omfatter stort set alle lednings-
typer, herunder bl.a. vand, varme, afløb, gas, el, tele 
og fiberkabler. 

Som udgangspunkt skal samtlige ledningsomlægnin-
ger være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbejder 
på de pågældende lokaliteter påbegyndes. 

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes, typisk blive omlagt i forbindelse med 
vejomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Vejdirektoratet og de 
enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevan-
te oplysninger vedrørende de pågældende lednings-
omlægninger, herunder nærmere fastlæggelse af 
hvem der er ansvarlig for projektering, udførelse, 
betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg mv. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 
forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-
lingsforhold, kan Vejdirektoratet forelægge led-
ningsprotokolaftalen til godkendelse hos ekspropria-
tionskommissionen. 

Som udgangspunkt er det de enkelte ledningsejere 
som selv forestår ledningsomlægninger, herunder 
erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arealer som bruges midlerti-
digt til anlægsarbejdet. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 
muligt, har Vejdirektoratet minimeret de gener, som 
arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 
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ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-
ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel fra motorvejen, 
på eksisterende vejarealer, og ved at placere arbejds-
arealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. på 
restarealer. 

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog eventuelt 
blive brugt til terrænregulering 

Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet 
efter endt brug med mindre arbejdsvejene skal an-
vendes i den fremtidige driftssituation. 

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for om- og nybygningen af 
tilslutningsanlæg på Køge Bugt Motorvejen vil de 
nødvendige arealer og servitutter blive henholdsvis 
erhvervet og pålagt ved ekspropriation efter reglerne 
i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrø-
rende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). 

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 
til Statsekspropriationsloven.   

Under de særlige bestemmelser i Kapitel 5 er de eks-
propriative indgreb for hvert enkelt jordstykke opli-
stet. 

Krydsende ekspropriationskompetence 

Nærheden mellem Den nye bane København-
Ringsted og udbygningen af Køge Bugt Motorvejen 
medfører, at de to anlægsmyndigheder i en række 
tilfælde har behov for at anvende de samme arealer. 
Typisk drejer det sig om et areal Vejdirektoratet be-
høver som arbejdsareal, og som Banedanmark senere 
behøver permanent til banen. 

For at undgå at ejerne af disse arealer først ekspro-
prieres midlertidigt af den ene anlægsmyndighed og 
derefter permanent af den anden, tilstræbes det, at 
arealerne kun eksproprieres én gang. 

Dette medfører, at Vejdirektoratet i nogle tilfælde 
skal ekspropriere til fordel for Banedanmark og om-
vendt (krydsende ekspropriationskompetence).   

Krydsende ekspropriationskompetence er ligeledes 
relevant i de tilfælde, hvor den ene af de to anlægs-
myndigheder, af hensyn til trafikanterne, påtager sig 
at udføre omlægningen af en vej, der krydser begge 
projekter. 

Kulturhistoriske forhold 

Køge Museum har udført en arkivalsk kontrol og 
vurderet, at der kan være væsentlige fortidsminder på 

en del af strækningen. Banedanmark og Vejdirekto-
ratet har indgået en samarbejdsaftale med Kultursty-
relsen og Køge Museum, der foretager de arkæologi-
ske forundersøgelser. 

Museet har allerede i nogle områder påbegyndt de 
arkæologiske forundersøgelser på baggrund af frivil-
lige aftaler med lodsejerne. 

Forventet anlægstakt 

Om- og nybygningen af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen omfatter både jord-, vej- og afvan-
dingsarbejder, broarbejder og konstruktioner (f.eks. 
støttemure). 

Først udføres broarbejder, hvorefter de øvrige arbej-
der udføres. Arbejderne forventes påbegyndt efter-
året/vinteren 2013. 

Arbejderne forventes afsluttet senest 2016. 

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Arbejdspladserne ved de skærende veje medfører 
typisk, at trafikken på de skærende veje omlægges. 
Alle trafikomlægninger, herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
signalanlæg, midlertidige hastighedsbegrænsninger 
m.m.), tilrettelægges i samråd med vejmyndigheder-
ne i Solrød og Køge Kommuner og koordineres med 
Banedanmarks anlægsarbejde. 

De skærende veje og stier tilstræbes at være åbne i 
hele anlægsperioden, men der vil forekomme perio-
der, hvor disse pålægges trafikale begrænsninger 
eller helt lukkes.  

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted og Køge Bugt Motorvejen 
opretholdes i hele anlægsperioden. For nærmere gen-
nemgang af trafikafviklingen ved de skærende veje 
og stier henvises til afsnit 3.5. 

Trafikken på motorvejen forventes opretholdt i tre 
kørespor i begge retninger i hele anlægsperioden. Det 
vil dog kunne forekomme, at trafikafviklingen i me-
get korte perioder foregår i to spor i hver retning. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde 

• Banedanmark oplyste, at der i forhold til det 
fremsendte materiale er nye forslag til place-
ring af regnvandsbassiner, erstatningsnatur 
samt en mindre flytning af cykelsti syd for 
Ølsemaglevej. Der fremlægges nye tegninger 
med ændringerne på de enkelte mødesteder. 



 489 09.04.2013 

• Endvidere er placering af broer ved Ølse-
maglevej blevet ændret i forhold til det tidli-
gere fremsendte materiale. Lyngvej er plan-
lagt ført over motorvejen og under jernbanen. 
Der vil også her blive fremlagt tegninger 
med de ændrede forhold. 

• Anlægget ændres i forhold til de nuværende 
planer syd for den nye station Køge Nord 
Station for så vidt angår den lange gangbro, 
der forbinder de to stationer. Gangbroen pla-
ceres optimalt, således at man undgår bl.a. en 
totalekspropriation af en ejendom lige nord 
for stationen. Broen er planlagt opført 7 me-
ter over skinnerne. 

• For så vidt angår støj i anlægsfasen oplyste 
Banedanmark, at der søges om dispensation 
med udgangspunkt i et støjniveau på 70 dB i 
dagtimerne på hverdage. Anlægsarbejder, 
som må udføres om aftenen, om natten og i 
weekender, søges med udgangspunkt i 40 
dB. 

• Banedanmark oplyste at der tilbydes støj-
dæmpende foranstaltninger såfremt der sker 
en overskridelse af støjniveauet på 64 dB ved 
facaden (årsmiddelniveau). På en beboers fo-
respørgsel om hvorvidt man tog hensyn til 
peak støj, svarede Banedanmark, at årsgen-
nemsnittet som ofte vil være dimensioneren-
de. I beregningen vægtes støj alt efter, om 
der er tale om nat- eller dagstøj. Støjgrænsen 
fra peak støj er 85 dB. 

• Repræsentanten fra Køge Kommune henled-
te opmærksomheden på kommunes bemærk-
ninger til projekterne, som var sendt skriftligt 
til både Vejdirektoratet og Banedanmark. 
Anlægsmyndighederne oplyste, at der har 
været/er en løbende dialog med kommunen 
om projekterne. 

• En repræsentant for nogle af de fremmødte 
ejere gjorde opmærksom på, at Banedanmark 
og Vejdirektoratet har fuld råderet over de 
midlertidige arbejdsarealer i den midlertidige 
arbejdsperiode, hvilket man skal være klar 
over som lodsejer. I tilfælde af at der ikke 
kan opnås enighed omkring eventuelle struk-
turskader på de midlertidige arbejdsarealer, 
er det ekspropriationskommissionen, som 
vurderer dette spørgsmål i forhold til eventu-
el erstatning.  

• Repræsentanten spurgte yderligere til, om 
anlægsmyndighederne ville ekspropriere til 
vandhuller. Banedanmark oplyste, erstat-
ningsvandhuller skal etableres i overens-
stemmelse med projektet. Hvis der kan ind-
gås frivillige aftaler mellem anlægsmyndig-
hederne og lodsejere om placeringen af er-
statningsvandhuller vil det være at foretræk-
ke. Hvis aftaler ikke kan indgås herom, vil 
der blive eksproprieret til erstatningsvand-
hullerne.  

• Vejdirektoratet har i mail af 8. april 2013 
fremført følgende synspunkter vedrørende 
jernbanen: 

• Banedanmark tager i henhold til aftale med 
Vejdirektoratet hensyn til udbygningen af 
Køge Bugt Motorvejen på hele anlægs-
strækningen fra Greve S til Køge. 

• Vejdirektoratet har eksisterende vejbygge-
linje fra motorvejen og en del af den nye ba-
ne placeres inden for byggelinjearealet. I 
henhold til aftale mellem Vejdirektoratet og 
Banedanmark er det dog aftalt, at der i for-
bindelse med baneprojektet som udgangs-
punkt alene skal sikres en udvidelse af mo-
torvejen, herunder rampeanlæg, med 1 spor 
og nyt nødspor i hver side. Ved konstruktio-
ner over eller under motorvejen skal der dog 
ikke tages højde for nødspor. Vejdirektoratet 
vil dog bede Banedanmark overveje, om ik-
ke konstruktioner så vidt muligt anlægges 
med en bredde, så der er plads til 1 ekstra 
spor og nyt nødspor i hver side, således at 
anlægsarbejderne ved en evt. motorvejsud-
videlse vil være til mindst mulig gene for 
togtrafikken. 

• Ledningsomlægningerne i forbindelse med 
projektet skal ske i respekt for evt. kom-
mende vejudvidelsesprojekter. Placeres led-
ninger inden for vejbyggelinje skal der sø-
ges om dispensation og gravetilladelse m.v. 
ved Vejdirektoratet. 

• Vejdirektoratet mangler som vejmyndighed 
dokumentation for og godkendelse af de nye 
konstruktioner, der fremover skal ejes af 
vejmyndigheden. Vejdirektoratet anmoder 
om, at dette er afklaret inden ekspropriati-
onsforretningen. 

• Vejdirektoratet har som vejmyndighed ikke 
godkendt trafikafviklingsplaner til brug i an-
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lægsperioden. Vejdirektoratet stiller bl.a. 
krav om opretholdelse af antal kørespor på 
motorvejen i hele anlægsperioden. Vejdirek-
toratet anmoder om, at der inden ekspropria-
tionsforretningen er fremsendt fornøden do-
kumentation for overholdelse af de af Vejdi-
rektoratet stillede krav, da det kan have be-
tydning i forhold til den midlertidige areal-
erhvervelse. Vejdirektoratet gør opmærksom 
på, at der i forhold til de angivne hastigheder 
i det udleverede besigtigelsesmateriale skal 
tages forbehold for de nødvendige myndig-
hedsgodkendelser. 

• Vejdirektoratet gør opmærksom på, at der 
skal opsættes autoværn langs motorvejen, 
hvis der indenfor dennes sikkerhedszone an-
lægges skråninger stejlere end anlæg 1:3. 
Derudover skal vejudstyr, der fjernes i for-
bindelse med anlægsprojektet, erstattes. 

Efter det indledende møde påbegyndte kommissio-
nen i fornødent omfang besigtigelsen af forholdene 
på de berørte ejendomme, idet en række ejere og 
brugere havde lejlighed til at udtale sig på de respek-
tive mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder: 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen mellem Ås-
vej og Roskildevej. 

• Ejerne af matr. nr. 14hq, 22ag, 1br, 19æ, 14a, 
14fz, 6as, 6a, 6at og 6au Jersie By, Jersie 
mødte. 

• Ejeren af matr. nr. 14hq ønskede, at arealet 
blev eksproprieret. 

• Banedanmark oplyste, at projektet er ændret, 
idet der etableres erstatningsnatur på matr. 
nr. 8i Jersie By, Jersie. Arealet er tidligere 
overtaget af Vejdirektoratet som led i projek-
tet. Banedanmark oplyste endvidere, at frem-
tidig vejadgang bliver fra Åsvej og ikke fra 
Roskildevej. Det blev yderligere oplyst, at 
der pågår jordfordelingsforhandlinger mel-
lem lodsejere og relevante myndigheder, 
herunder at matr. nr. 14fz kan modtage areal 
fra matr. nr. 14hq. Endvidere pågår drøftelser 
om placering af erstatningsnatur. Placering af 
adgangsvej til pumpestation blev drøftet. 
Adgangsvejen vil få status af privat fælles-
vej. 

• Ejeren af matr. nr. 19æ spurgte til alternativ 
placering af erstatningsvandhul. Banedan-

mark oplyste, at placeringen af erstatnings-
vandhul på matr. nr. 19æ har 1. prioritet, men 
at man undersøger alternative placeringer, 
herunder placering på Solrød Kommunes 
areal.  

• Ejeren af matr. nr. 14a tilkendegav ønske 
om, at der bevares flest mulige træer på eje-
rens ejendom i forbindelse med projektet. Så-
fremt der eksproprieres hegn ud til Roskilde-
vej, ønsker ejerne dette genplantet. 

• Kommissionen finder, at under forudsætning 
af, at restareal af matr. nr. 14hq ved jordfor-
delingen tillægges matr. nr. 14fz, flyttes ad-
gangsvejen til pumpestationen til en place-
ring langs jernbanen. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen mellem Ros-
kildevej og Jersie Mose. 

• Ejerne af matr. nr. 14fz, 6as, 6at, 6a, 6au, 6b, 
13a, 15bf, 4aq og 23f Jersie By, Jersie mød-
te. 

• Ejerne af matr. nr. 6b gjorde opmærksom på, 
at det var nyt for dem, at vejen ville blive 
hævet over nuværende terræn med ca. 8 me-
ter. Ejerne følte, at dette ville påvirke ejen-
dommen negativt og give ejendommen en 
uhensigtsmæssig placering i forhold til bl.a. 
støjgener og indkig fra vejen. Ejerne tilken-
degav, at de følte, at informationsniveauet fra 
anlægsmyndighederne ikke havde været ac-
ceptabelt. Ejerne havde ønske om, at skræn-
terne blev beplantet, således at der blev en 
vis afskærmning fra vejen. 

• Banedanmark og Vejdirektoratet oplyste, at 
ændringer i projektet på dette sted nødven-
diggjorde en hævning af vejen over terræn på 
8 meter. Banedanmark oplyste endvidere i 
forhold til støjen, at der ville blive en for-
øgelse af vejstøjen med 1 dBA, men en for-
mindskelse af banestøj med 5 dBA. 

• Ejeren af matr. nr. 6a foreslog, at linjeførin-
gen af Åmarken bibeholdes frem til Roskil-
devej. 

• Banedanmark oplyste, at Åmarken omlægges 
for at undgå skæring med jernbanen og for at 
sikre de bedst mulige oversigts-og tilkørsels-
forhold til Roskildevej, der føres over jern-
banen. 

• Landinspektør Jens Mølbak, der repræsente-
rede ejeren af matr. nr. 13a, rejste indled-
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ningsvis spørgsmål ved ekspropriations-
kommissionens sammensætning og kompe-
tence, idet han anførte, at der på ejendommen 
er en igangværende ekspropriationssag med 
Solrød Kommune vedrørende et nyt biogas-
anlæg, hvor kommunen bistås af en landin-
spektør fra samme firma som ledende landin-
spektør. Han påpegede endvidere, at samme 
firma tilsyneladende har udarbejdet besigti-
gelsesmaterialet vedrørende Vejdirektoratets 
del af projektet. 

• Vejdirektoratet bekræftede på forespørgsel, 
at besigtigelsesmaterialet, i overensstemmel-
se med sædvanlig praksis, er udarbejdet med 
ekstern rådgiverbistand, men at Vejdirektora-
tet som den ansvarlige myndighed, står fuldt 
og helt inde for materialet, som direktoratet 
har fremsendt til kommissionen som grund-
lag for besigtigelsen.    

• Formanden anførte, at der ikke er nogen 
sammenhæng mellem Solrød Kommunes 
ekspropriation fra ejendommen til et nyt bio-
gasanlæg og de statslige projekter for hen-
holdsvis ombygning af tilslutningsanlægget 
fra Roskildevej til Køge Bugt Motorvejen og 
anlægget af en ny bane København-Ringsted. 
Ledende landinspektør er personlig beskikket 
til hvervet af transportministeren, jf. ekspro-
priationsproceslovens § 8 og har ingen 
stemmeret ved kommissionens behandling af 
projekterne.  

• Jens Mølbak foreslog, at den planlagte sam-
kørselsplads på matr. nr. 13a, flyttes til østsi-
den af motorvejen, hvor der i dag er en sam-
kørselsplads, eventuelt ved inddragelse af 
areal fra den eksisterende Cordozavej, der 
sideflyttes mod syd, således at landbrugsare-
alet på matr. nr. 13a ikke indskrænkes mere 
end højst nødvendigt. Alternativt kan sam-
kørselspladsen flyttes tættere på det foreslåe-
de nye regnvandsbassin. Han bemærkede, at 
ejeren, som følge af det meget betydelige 
arealindgreb, overvejer at kræve ejendom-
men totaleksproprieret.  

• Vejdirektoratet fastholdt, at en ny og større 
samkørselsplads mest hensigtsmæssigt place-
res på vestsiden af motorvejen som foreslået. 
Af hensyn til gasledningen mellem samkør-
selspladsen og regnvandsbassinet er det ikke 
muligt at flytte samkørselspladsen tættere til 
regnvandsbassinet. Adgangen til samkør-
selspladsen sker i et signalreguleret kryds, 

hvor også motorvejsramperne tilsluttes Ros-
kildevej. Vejdirektoratet er indstillet på i 
samarbejde med ejeren at se nærmere på mu-
ligheden for at ændre placeringen af adgan-
gen fra samkørselspladsen til marken, med 
henblik på at undgå kørsel med landbrugskø-
retøjer gennem samkørselspladsen, hvis det 
ønskes. Repræsentanten for Solrød Kommu-
ne tilsluttede sig Vejdirektoratets synspunk-
ter vedrørende placeringen af samkør-
selspladsen.  

• Kommissionen finder, at placeringen af sam-
kørselspladsen vest for motorvejen bør fast-
holdes, da denne placering både af plads-
mæssige og af trafiksikkerhedsmæssige hen-
syn vurderes at være den mest hensigtsmæs-
sige. Kommissionen opfordrede til forhand-
linger med Banedanmark om jordfordeling 
med tilstødende lodsejere for at optimere 
dyrkningsmulighederne. 

• Kommissionen finder endvidere, at den fore-
slåede ændrede linjeføring af Åmarken må 
fastholdes ud fra et økonomisk såvel som et 
trafiksikkerhedsmæssigt hensyn. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen i Jersie Mose 
frem til Skensved Å. 

• Ejerne af matr. nr. 1br, 14fz, 6as, 6at, 6a, 
6au, 13a, 15bf, 4aq, 23f og 5bo Jersie By, 
Jersie mødte. 

• Banedanmark oplyste, at matr. nr. 5bo gen-
nemskæres af banen. Ejeren oplyste, at han 
ikke vil kunne bruge arealet efterfølgende, 
idet det skæres midt over. Ejeren ønskede på 
den baggrund totalekspropriation af matr.nr. 
5bo. Banedanmark tilkendegav, at de var 
indstillet på en totalekspropriation af arealet, 
og at arealet ville kunne indgå i de kommen-
de jordfordelingsforhandlinger samt til er-
statningsnatur. 

• Ejerne af matr. nr. 6au og 1br Jersie By, Jer-
sie, tilkendegav, at de ligeledes ønskede to-
talekspropriation af deres lodder. Banedan-
mark oplyste, at de var indstillet på at imø-
dekomme ønsket om totalekspropriation af 
matr.nr. 6au og 1br. 

• Det blev oplyst, at erstatningsvandhul på 
matr. nr. 13a udgår. Alternativ placering af 
erstatningsnatur i området blev drøftet. 
Lodsejer og Banedanmark er i dialog om-
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kring placering af erstatningsnatur på 
matr.nr. 13a. 

• Lodsejer og Banedanmark opfordrede Solrød 
Kommune til at al jord mellem motorvejen 
og Den nye bane overføres til ejeren af matr. 
nr. 13a, hvorved behov for anlæg af ad-
gangsveje til arealerne mindskes. Lodsejer 
tilkendegav yderligere at han var interesseret 
i at modtage jord i tilknytning til matr. 
nr.13a. 

• Lodsejer tilkendegav interesse i, at hans 
kreaturer kan benytte de kommende fauna-
passager på trods af vand i passagerne. 

• Kommissionen besluttede, at matr. nr. 1br, 
matr. nr. 6au og matr. nr. 5bo totalekspropri-
eres. Restarealerne vil kunne indgå i jordfor-
delingsforhandlingerne. 
 

Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen syd for Cor-
dozavej. 

• Ejerne af matr. nr. 13a, 15bf, 4aq, 23f, 14fz, 
6as, 6at, 6a og 6au Jersie By, Jersie mødte. 

• Vejdirektoratet oplyste, at der alene er tale 
om midlertidig brug af areal til arbejdsareal. 
Arbejdsarealet skal bruges i forbindelse med 
rampeanlægget.  

Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen umiddelbart 
nordvest for Skensved Å. 

• Ejerne af matr. nr. 13a, 15bf, 4aq, 23f Jersie 
By, Jersie mødte.  

• Placering af erstatningsvandhuller blev drøf-
tet. Banedanmark oplyste, at de forventede, 
at flytte erstatningsvandhullerne ind på of-
fentlige arealer. Såfremt den foreslåede pla-
cering af erstatningsvandhuller på matr. nr. 
23m og 19æ fastholdes, pegede forpagteren 
af matr. nr. 19æ på muligheden for at benytte 
en eksisterende markvej som adgangsvej til 
erstatningsvandhullerne. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 
 

 

Helle Andersen 

/Pia Pals/Iben Held Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 493 10.04.2013 

Onsdag den 10. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Egedesvej øst for Køge Bugt Motorve-
jen for at fortsætte den d. 9. april 2013 påbegyndte 
fælles besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af 
ny bane København-Ringsted, Sektion Syd, etape 2 
og om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen, Solrød Syd og Egedesvej. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer Bjarke Abel. Kommissi-
onsmedlem Tony Christrup deltog ikke. 

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Katri-
ne Bak Petersen sammen med Jens Christian Kaas 
og Kirsten Truberg Jensen.  

Endelig mødte den ledende landinspektør for jernba-
neanlægget, landinspektør Søren Kjerside Hansen, 
og den ledende landinspektør for motorvejsanlægget 
landinspektør Dorte Ellegaard.  

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektchef Kasper Ulslev, landinspektør 
Klavs Petersen, konsulent Henrik Møller, konsulent 
Ib Jensen, landinspektør Brian Mejlvang Jensen, 
byggeleder Jens Møller Vestergaard og byggeleder 
Richardt Søren Ole Brixen samt konsulent Anders 
Høgdal Larsen. 

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten H. 
Lund, projektleder Preben Pedersen, landinspektør 
Jacob Pryds Winkel og landinspektør Anna Sand-
mann Pedersen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals og fuld-
mægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde behandledes strækningen i Køge 
Kommune. 

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

Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen ved Egedes-
vej. 

• Ejerne af matr. nr. 7q og 7a Ølsemagle By, 
Ølsemagle, matr. nr. 2f Ølby By, Højelse og 
matr. nr. 6s, 6f og 6l Ølsemagle By, Ølse-
magle mødte. 

• Ejeren af matr. nr. 2f Ølby By, Højelse som 
også er bruger/forpagter af matr. nr. 6ac, 7a 
og 7q Ølsemagle By, Ølsemagle spurgte til, 
om der kan høstes på de berørte arealer. Vej-
direktoratet oplyste, at brugen af arealerne 
kan fortsætte uændret, hvilket også indebæ-
rer, at opstillede flag i marken kan fjernes ef-
ter afholdelse af besigtigelsesforretning. Det 
blev oplyst, at erstatningsspørgsmål først 
drøftes i forbindelse med den senere ekspro-
priationsforretning. 

• Ejerne af matr. nr. 7q og 7a Ølsemagle By, 
Ølsemagle spurgte til, om placeringen af 
regnvandsbassin var aftalt med Køge Kom-
mune. De foreslog, at regnvandsbassinet pla-
ceres i rampeanlægget. Vejdirektoratet og 
Køge Kommune oplyste, at placeringen af 
dette var aftalt. Vejdirektoratet anser det ikke 
for muligt at etablere regnvandsbassin i ram-
peanlægget, da dette skal anvendes til udsæt-
ning af jord. 

• Beboerne ud til Egedesvej (4 ejendomme) 
udleverede papir med ”Forslag til forbedrin-
ger af trafiksikkerheden samt støjgener på 
Egedesvej i Køge”. Beboerne ønskede bl.a., 
at Egedesvej blev rykket længere mod syd, 
samt at der blev opsat støjskærm ud for ejen-
dommene eller i skillerabatten. Beboerne 
spurgte endvidere til muligheden for at få op-
sat skilt ved lokalvej, som kunne understre-
ge, at der var tale om en lokalvej, hvor parke-
ring ude fra var forbudt. Endvidere ville sta-
bilnet eller græsarmeringssten i græsrabatten 
foran ejendommene kunne forbedre parke-
ringsforholdene. Beboerne spurgte yderligere 
til muligheden for belysning på lokalvejen og 
cykelstien, idet de fandt, at belysning ville 
forbedre trafiksikkerheden. Endelig ønskede 
beboerne en afskærmning mellem Egedesvej 
og cykelstierne, idet man fandt det vigtigt, at 
cyklerne holdt sig til stien. 

• Vejdirektoratet oplyste, at en flytning af 
Egedesvej længere mod syd trafiksikker-
hedsmæssigt var en dårlig løsning, der bl.a. 
forringede oversigtsforholdene. Vejdirektora-
tet oplyste endvidere, at der ikke ville blive 
etableret visuel afskærmning i form af hegn 
mellem cykelsti og Egedesvej, da dette ville 
give uhensigtsmæssige oversigtsforhold. 
Lodsejerne vil evt. selv kunne etablere af-
skærmning på egne grunde. For at minimere 
støjgenerne tilbyder Vejdirektoratet at yde 
tilskud til facadeisolering til særligt støjramte 
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boliger. De ejendomme, som vil være beret-
tiget til bidrag, vil få et tilbud tilsendt ved af-
slutningen af udbygningen af selve motorve-
jen. Dette ville dog skulle behandles i for-
bindelse med erstatningsfastsættelsen ved 
ekspropriationsforretningen.  

• Køge Kommune oplyste, at de umiddelbart 
ikke mente, at ”parkering forbudt” kunne 
praktiseres. 

• Vejdirektoratet oplyste videre, at direktoratet 
ville minimere indgrebene i ejendommenes 
forhaver i forhold til træer og beplantning. 
Vejdirektoratet vil desuden arbejde videre 
med den detaljerede regulering af indkørsels-
forholdene til ejendommene. Det blev desu-
den oplyst, at Egedesvej også efter ombyg-
ningen vil blive belyst, og at denne belysning 
ligeledes vil skulle dække den kommende 
cykelsti og derfor også til dels den nye lokal-
vej. 

• Vejdirektoratet oplyste, at ekspropriations-
forretningerne forventes afholdt efter som-
meren 2013 og at selve anlægsarbejdet for-
ventes igangsat efteråret 2013. 

• Vejdirektoratet har efterfølgende i mail af 24. 
april 2013 oplyst, at matr. nr. 6c Ølsemagle 
By, Ølsemagle eksproprieres af Køge Kom-
mune i sin helhed således at Egedesvej kan 
fortsætte i et ret forløb mod vest. I forhold til 
en sydligere placering af Egedesvej, som øn-
sket af beboerne langs Egedesvej, oplyser 
Vejdirektoratet, at dette ville have flere kon-
sekvenser for projektet. Der vil således bl.a. 
skulle udarbejdes nyt detailprojekt, herunder 
nyt ekspropriationsmateriale. Endvidere vil 
en ændring af projektet indebære en udsky-
delse af ekspropriationstidspunktet og en 
fordyrelse af projektet på mellem 3-7 mio. 
kr. Hertil kommer, at vejmyndigheden Køge 
Kommune af trafiksikkerhedsmæssige hen-
syn heller ikke i denne situation vil kunne 
godkende opsætning af hegn, beplantning el-
ler lignende som adskillelse af vej og cykel-
sti. 

• Kommissionen finder efter drøftelser af sa-
gen, at den af Vejdirektoratet foreslåede pla-
cering af Egedesvej må fastholdes ud fra et 
trafiksikkerhedsmæssigt hensyn. Kommissi-
onen henstillede, at projektet optimeres, så 
forhaverne skånes mest muligt. 

Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen omkring S-
banen mellem Egedesvej og Ølsemaglevej. 

• Ejeren af matr. nr. 11b Ølsemagle By, Ølse-
magle mødte. Ejeren oplyste, at hun var af 
den opfattelse, at besigtigelse først skulle 
finde sted d. 11. april 2013, hvilket hun hav-
de aftalt med sin konsulent. Der blev derfor 
aftalt en yderligere besigtigelse den 11. april 
2013, hvor konsulenten havde mulighed for 
at møde.  

• Banedanmark oplyste, at det tidligere havde 
været på tale, at ejendommen skulle totaleks-
proprieres, men at dette ikke længere var re-
levant, idet der skulle inddrages et mindre 
areal af ejendommen end først antaget. Hertil 
kommer, at Banedanmark på forretningen 
frafaldt et planlagt regnvandsbassin og tilhø-
rende arbejdsarealer, som berørte ejendom-
men. 

• Vejdirektoratet oplyste, at de havde under-
søgt forholdene vedrørende den nuværende 
jordvold på ejendommen, og at det var kon-
stateret, at der ikke var søgt om tilladelse til 
at etablere jordvolden, som ligger inden for 
motorvejens byggelinje. Vejdirektoratet hav-
de yderligere konstateret, at jordvolden var 
forurenet. Vejdirektoratet fandt på den bag-
grund, at det var ejerens ansvar at fjerne vol-
den uden udgift for Vejdirektoratet eller er-
statning. 

• Ejeren oplyste, at jordvolden allerede var på 
ejendommen, da denne blev erhvervet af eje-
ren i 1989. Ejeren fandt i øvrigt, at det havde 
været en forvirrende proces med mange for-
skellige forslag. 

Arealer øst for Køge Bugt Motorvejen nord for Åda-
len.  

• Køge Kommune var repræsenteret som lods-
ejer. Det besigtigede areal omfatter matr. nr. 
6ac og 18h Ølsemagle By, Ølsemagle, samt 
litra ac og ab Ølsemagle By, Ølsemagle. 

• På matr. nr. 18h eksproprieres permanent 
areal til regnvandsbassin og adgangsvej. Der 
eksproprieres endvidere midlertidigt arbejds-
areal.  

• På matr. nr. 6ac eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal til ledningsomlægning. 

• Køge Kommune tilkendegav, at de ønsker 
jorden anvendt til erstatningsnatur, hvilket 
kræver, at jorden bearbejdes. Banedanmark 
var indforstået hermed. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen. 
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• Ejerne af matr. nr. 2f Ølby By, Højelse, der 
også er bruger af matr. nr. 6ac, 7a og 7q Øl-
semagle By, Ølsemagle og 4a, 5bp og 9aø 
Ølby By, Højelse samt ejerne af matr. nr. 7q, 
7a, 7r og 4o Ølsemagle By, Ølsemagle og 
matr. nr. 11a Ølsemagle By, Ølsemagle mød-
te. 

• Banedanmark oplyste, at der på matr. nr. 7a 
og 11a Ølsemagle By, Ølsemagle skal eks-
proprieres permanent areal til Køge Nord 
Station med tilhørende adgangsvej, regn-
vandsbassin, pumpestation og vendeplads. 
Der etableres endvidere en gangbro der skal 
forbinde S-banen med Den nye bane. Den 
præcise placering heraf er ikke endeligt fast-
lagt. 

• Overføringen for kommunevejen Ølsemagle-
vej over motorvejen og den nye bane lukkes 
permanent for biler og forlægges på banens 
vestside mod nord langs den nye stationsfor-
plads frem til Egedesvej.  

• Der eksproprieres permanent areal til etable-
ring af privat fællesvej til den kommende 
pumpestation, ca. st. 29.650. 

• Ejeren af matr. nr. 2f Ølby By, Højelse, der 
også er bruger af matr. nr. 6ac, 7a og 7q Øl-
semagle By, Ølsemagle, spurgte til tidshori-
sonten i projektet, bl.a. henset til muligheden 
for at kunne høste afgrøder i 2013. Bane-
danmark oplyste, at der kunne høstes som 
normalt, såfremt der ikke er foretaget arkæo-
logiske forundersøgelser eller ledningsarbej-
der inden høsttid. 

• Ejeren af matr. nr. 2f Ølby By, Højelse, der 
også er bruger af matr. nr. 6ac, 7a og 7q Øl-
semagle By, Ølsemagle, spurgte endvidere 
til, hvorledes de arkæologiske undersøgelser 
skulle forløbe. Det blev oplyst, at der forsø-
ges indgået aftale mellem lodsejer og an-
lægsmyndighed om brugen og lejen af area-
ler til arkæologiske undersøgelser. I aftalen 
vil erstatningen for lejen af arealer også skul-
le indgå. Hvis der efterfølgende opstår 
uenighed vil sagen kunne forelægges eks-
propriationskommissionen. Der blev endvi-
dere henvist til jernbanelovens § 21e, hvori 

hjemlen til at kunne foretage arkæologiske 
forundersøgelser uden aftale med ejer frem-
går. 

• Ejerne af matr. nr. 7a tilkendegav, at de øn-
skede arbejdsarealet mellem banen og den 
nye adgangsvej til Køge Nord Station, der 
skal anvendes til svelledepot, eksproprieret. 
Banedanmark og Køge Kommune havde ik-
ke indvindinger imod dette. 

• Kommissionen besluttede, at hele arealet af 
matr. nr. 7a mellem banen og den nye ad-
gangsvej til stationen (den forlagte del af 
kommunevejen Ølsemaglevej) skal ekspro-
prieres. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen matr. nr. 
12bc og 12ay Ølsemagle By, Ølsemagle. 

• Ejerne af matr. nr. 12bc og 12a Ølsemagle 
By, Ølsemagle mødte sammen med konsu-
lent Liza Rosenberg. Endvidere mødte ejeren 
af matr. nr. 11a Ølsemagle By, Ølsemagle. 

• Banedanmark oplyste, at der fra matr. nr. 11a 
Ølsemagle By, Ølsemagle skal eksproprieres 
permanent areal til jernbanen, regnvandsbas-
sin og etablering af Køge Nord Station. End-
videre skal der eksproprieres permanent areal 
til forlægning af kommunevejen Ølsemagle-
vej. Yderligere vil der blive eksproprieret til 
midlertidige arbejdsarealer. På forespørgsel 
fra ejeren blev det oplyst, at ekspropriatio-
nerne vil finde sted 2. halvår 2013. 

• Ejerne af matr. nr. 11a fremsatte ønske om, 
at der opsættes dyrehegn i skellet mellem den 
nye stationsvej og ejendommen for at forhin-
dre uvedkommende i at trænge ind på ejen-
dommen. Aller helst ser de dog gerne, at 
ejendommen totaleksproprieres. Køge 
Kommune tilkendegav, at kommunen vil 
overveje ejernes ønske om overtagelse af 
arealet. Banedanmark vil undersøge om pla-
ceringen af gasledningen kan optimeres med 
henblik på, at flest mulige træer kan skånes. 

• Vejdirektoratet oplyste, at servitut om afløbs-
ledning på matr. nr. 12ay frafaldes, idet der 
findes anden placering til afløbsledning. 

 
 

Helle Andersen 

/Pia Pals/Iben Held Jensen 
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Torsdag den 11. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Egedesvej vest for Køge Bugt Motor-
vejen for at fortsætte den d. 9. april 2013 påbegyndte 
fælles besigtigelsesforretning i anledning af anlæg af 
ny bane København-Ringsted, Sektion Syd, etape 2 
og om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen, Solrød Syd og Egedesvej.  

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-
ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 
Jesper Andersen-Rosendal og Mogens Jensen, samt 
de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-
råde udtagne medlemmer Bjarke Abel og Tony Chri-
strup.  

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet. 

Som repræsentanter for Køge Kommune mødte Ka-
trine Bak Petersen sammen med Jens Christian Kaas 
og Kirsten Truberg Jensen.  

Endelig mødte den ledende landinspektør for jernba-
neanlægget, landinspektør Søren Kjerside Hansen, 
og den ledende landinspektør for motorvejsanlægget, 
landinspektør Dorte Ellegaard, LE 34.  

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektchef Kasper Ulslev, landinspektør 
Klavs Petersen, konsulent Henrik Møller, konsulent 
Ib Jensen, landinspektør Brian Mejlvang Jensen, 
byggeleder Jens Møller Vestergaard og byggeleder 
Richardt Søren Ole Brixen samt konsulent Anders 
Høgdal Larsen. 

For Vejdirektoratet mødte projektchef Carsten H. 
Lund, projektleder Preben Pedersen, landinspektør 
Jacob Pryds Winkel og landinspektør Anna Sand-
mann. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals og fuld-
mægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde fortsattes behandlingen af stræk-
ningen i Køge Kommune. 

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

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen nord for 
Egedesvej. 

• Ejerne af matr. nr. 6a Ølsemagle By, Ølse-
magle mødte sammen med konsulent Claus 
Skov Madsen. Endvidere mødte ejeren af 

matr. nr. 6af og 6ae Ølsemagle By, Ølsemag-
le. 

• Vejdirektoratet oplyste, at der skal ekspro-
prieres permanent areal til udvidelse af 
kommunevejen Egedesvej. Endvidere eks-
proprieres der areal til midlertidigt arbejds-
areal. Der etableres ny adgangsvej og indkør-
sel til matr. nr. 6a. Ejerne spurgte til størrel-
se, udformning og placering af den nye ad-
gangsvej. De bad om, at vejen etableres med 
fast belægning. Vejdirektoratet tilkendegav, 
at de ville optimere projektet omkring ind-
kørslen til ejendommen, herunder mulighe-
den for at bevare eksisterende allétræer. 

• Konsulenten gjorde opmærksom på, at ejeren 
skulle have erstatning for de træer og det 
hegn, som fjernes fra ejendommens have. 
Konsulenten anmodede endvidere om, at der 
af Vejdirektoratet etableres hegn foran klub-
huset for at afskærme mod lys fra trafikken 
på den nye stationsvej. 

• Ejeren af matr. nr. 6af og 6ae anmodede om, 
at det afskårne areal af matr. nr. 6ae mellem 
den nye adgangsvej til matr. nr. 6a og Ege-
desvej medeksproprieres, da arealet ikke har 
nogen anvendelsesmulighed for ejeren. Area-
let ville kunne tillægges matr. nr. 6a. Vejdi-
rektoratet og ejerne af matr.nr. 6a havde in-
gen indvindinger mod, at det afskårne areal 
tillægges matr. nr. 6a. 

• På matr. nr. 6af benyttes en del af jordstykket 
som arbejdsvej under anlægsperioden. Ejeren 
tilkendegav, at hvis arbejdsvejen skulle ud-
vides, ville det være hensigtsmæssigt, hvis 
den alene blev udvidet til den ene side. Ba-
nedanmark oplyste, at de på nuværende tids-
punkt ikke vurderede, at der var behov for at 
udvide vejen, men at de ikke havde indvin-
dinger imod alene at udvide til den ene side. 
Arbejdsvejen hører under Køge Kommune, 
og er adgangsvej til en pumpestation. 

• Kommissionen besluttede, at den nye ad-
gangsvej til matr. nr. 6a skal etableres med 
asfalt fra Egedesvej til ca. 5 meter ind på 
ejendommen.  

• Kommissionen besluttede endvidere, at det 
afskårne areal af matr. nr. 6ae mellem Ege-
desvej og ny adgangsvej til matr. nr. 6a eks-
proprieres med henblik på inddragelse under 
matr. nr. 6a. 
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• Kommissionen bemærker, at spørgsmålet om 
eventuel opsætning af hegn ud for bygnin-
gerne på matr. nr. 6a vil blive behandlet ved 
den kommende ekspropriationsforretning. 

Arealer øst og vest for Køge Bugt Motorvejen umid-
delbart syd for Ølsemaglevej. 

• Ejeren af matr. nr. 12bc, 12a og 12bd Ølse-
magle By, Ølsemagle, mødte sammen konsu-
lent Liza Rosenberg. 

• På matr. nr. 12a eksproprieres permanent 
areal til regnvandsbassiner for henholdsvis 
Vejdirektoratet og Banedanmark samt ad-
gangsvej hertil. Endvidere eksproprieres 
permanent areal til jernbanen, pumpestation 
og vendeplads samt midlertidigt arbejdsareal.  

• Placeringen af regnvandsbassinerne blev 
drøftet. Banedanmark oplyste, at Banedan-
marks regnvandsbassin får en anden place-
ring end foreslået, idet regnvandsbassinet 
flyttes tættere på jernbanen og delvist ind på 
Køge Kommunes tilstødende fredskovsareal, 
såfremt der kan opnås dispensation hertil. På 
den måde undgås afskårne arealer og de 
landbrugsmæssige gener begrænses. 

• Banedanmark og Vejdirektoratet redegjorde 
for årsagen til at regnvandsbassinerne ikke 
kan slås sammen til ét bassin. Der vil dog 
blive etableret en fælles adgangsvej til bassi-
nerne. Adgangsvejen placeres på matr. nr. 
12a langs med forlægningen af Ølsemagle-
vej. 

• Udstrækning og placering af det midlertidige 
arbejdsareal blev drøftet. Banedanmark oply-
ste, at det var muligt at flytte det midlertidige 
arbejdsareal for dermed at sikre, at land-
brugsarealet fremstod mere regulært. 

• Arealet på matr. nr. 12bd blev drøftet i for-
hold til muligheden for, at det totalekspropri-
eres og tillægges Køge Kommune. Arealet 

fremstår på nuværende tidspunkt som rekrea-
tivt område og anvendes i sammenhæng med 
tilstødende BMX-bane.  

• Konsulenten gjorde opmærksom på, at hvis 
ekspropriationen fra ejendommen bringer 
ejendommens areal under 5 ha. vil den ikke 
længere blive betragtet som en landbrugs-
ejendom. 

• Kommissionen besluttede, at matr. nr. 12bd 
totaleksproprieres med henblik på inddragel-
se under matr. nr. 13le. 

• Kommissionen har noteret sig, at udformning 
og placering af regnvandsbassiner på matr. 
nr. 12a vil blive søgt optimeret således at der 
bevares mest muligt landbrugsareal på matr. 
nr. 12a, eventuelt ved inddragelse af fred-
skovsareal på matr. nr. 44a. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen fra fred-
skovsareal umiddelbart nord for Lille Sydbanen til og 
med kommunevejen Nordhøj (vedrørende matr.nr 
4cn Ølby By, Højelse m.v. se dog forretningen ons-
dag den 17. april). 

• Ejendomsselskabet Truckvej 5 Køge ApS, 
matr. nr. 4co Ølby By, Højelse, Køge Ener-
giforsyning, matr. nr. 4cn ibd. og Køge Af-
løb, matr. nr. 4cs ibd. mødte. 

• Banedanmark oplyste, at baneprojektet er 
ændret, således at matr. nr. 4co ikke berøres 
af projektet i forhold til de ledningsomlæg-
ninger, der fremgår af de fremlagte tegnin-
ger. Matr. nr. 4cn berøres heller ikke af selve 
banetracéet, men vil blive berørt af vejom-
lægningerne på stedet, hvor der skal placeres 
et nyt rampeanlæg med shunt fra motorvejen. 
Adgangsforholdene til ejendommen kan der-
for blive ændret som følge af anlægget. 

• Der var ikke bemærkninger til projektet fra 
de fremmødte ejer/repræsentanter. 

 
 

Helle Andersen 

/Pia Pals/Iben Held Jensen 
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Onsdag den 17. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen i Køge ved Ølbyvej nord for broen over 
motorvejen for at fortsætte den 9. april 2013 påbe-
gyndte fælles besigtigelsesforretning i anledning af 
ny bane København – Ringsted, Sektion Syd, etape 2 
og om- og nybygning af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen Solrød Syd og Egedesvej. 

Ved dagens møde behandledes alene Den nye Bane 
København – Ringsted. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-
tioner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Trans-
portministeriet udpegede medlemmer af kommis-
sionen, Mogens Jensen og Jesper Andersen-
Rosendal, samt de fra Den Fælleskommunale Liste 
for Øernes Område udtagne medlemmer Bjarke 
Abel og Tony Christrup.  
For Banedanmark mødte landinspektør Klavs Peter-
sen, konsulent Flemming Hansen, konsulent Anders 
Høgdal Larsen, konsulent Henrik Møller, byggeleder 
Mikkel Botoft Nielsen og landinspektør Brian Mejl-
vang Jensen. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Kath-
rine Bach Pedersen. 

For Køge Kommune Teknisk Forvaltning mødte Jens 
Christian Kaas. 

Endelig mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Søren Kjerside Hansen.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals  

Arealer nord for Køge Bugt Motorvejen ved Ølbyvej.  

Ejerne af matr.nr. 6a og 7a, Ølby By, Højelse, og 
forpagter af matr.nr. 7a mødte. Herudover mødte 
konsulent for ejeren af matr.nr. 6a, landinspektør 
Jens Mølbak. 

• Banedanmark oplyste, at de eksproprierede 
arealer mellem Køge Bugt Motorvejen og 
den nye bane København – Ringsted skal 
benyttes som udsætningsområde.  

• Samtidigt eksproprieres areal til et regn-
vandsbassin til Vejdirektoratet mellem Køge 
Bugt Motorvejen og Den nye bane Køben-
havn – Ringsted, på matr. 6a. 

• I forbindelse med projektet lukkes tunnel un-
der motorvejen for landbrugsmaskiner. Tun-
nelen anvendes nu til mindre landbrugsma-
skiner for matr. 6a og 7a. Banedanmark op-
lyste, at der efter ønske fra Køge Kommune 
er planlagt etableret en dobbeltrettet cykelsti 
helt ind til Ølby. Se i øvrigt bemærkningerne 

under næste mødested om lukning af Pile-
gårdsvej. 

• Banedanmark oplyste, at en gasledning skal 
omlægges på dette sted. Dette giver alene ta-
le anledning til brug af midlertidige arealer. 
Gasledningsarbejdet påbegyndes i begyndel-
sen af juni 2013. 

• Ejerne af matr.nr. 6a ønsker ikke placering af 
erstatningsnatur på den tilbageblevne del af 
matr.nr. 6a. Banedanmark oplyste hertil, at 
man ville finde en alternativ placering til er-
statningsnatur. Ejeren ønsker at beholde 
arealet mellem motorvejen og banen.  

• Ejeren af matr. nr. 6a ønsker at finde en an-
den placering af adgangsvej til regnvands-
bassinet på matr.nr. 5bp. 

Kommissionen godkendte placeringen af regnvands-
bassin til Vejdirektoratet på matr. nr. 6a i overens-
stemmelse med besigtigelsesplanerne.  

Kommissionen opfordrede Banedanmark til at finde 
den mest optimale løsning vedrørende adgangsvej til 
regnvandsbassin på matr.nr. 5bh.  

Arealer nord for Køge Bugt Motorvejen ved Pile-
gaardsvej. 

Ejerne af matr.nr. 7a, 8bh, 17ci og matr.nr. 56a, (Kø-
ge Kommune) Ølby By, Højelse og forpagter af 
matr.nr. 7a mødte. 

• Banedanmark har planlagt etableret et regn-
vandsbassin på matr. nr. 8bh. De berørte 
lodsejere foreslår, at regnvandsbassinet flyt-
tes mod vest, for at få de mest optimale mu-
ligheder for dyrkning af jorden. I den forbin-
delse skal også tilkørselsforholdene til regn-
vandsbassinet, herunder også en pumpestati-
on undersøges. Der skal bl.a. tages hensyn til 
de eksisterende ledninger i arealet. 

• Banedanmark oplyste, at den nuværende pla-
cering af regnvandsbassinet med tilkørsels-
veje er den mest optimale løsning for Bane-
danmark, og at en flytning af regnvandsbas-
sinet mellem markvej og Den nye bane vil 
koste ca. 100.000 kr. 

• Pilegårdsvej lukkes ved den nye bane, hvil-
ket betyder, at to landbrugsejendomme frem-
over skal have adgang via Ølbyvej for at 
komme over til landbrugsarealer på den an-
den side af motorvejen og den kommende 
jernbane. I den forbindelse pålægges servitut 
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om vejadgang ad eksisterende privat fælles-
vej.  

• Der er projekteret en dobbeltrettet sti i stedet 
for den nuværende vejadgang. Denne sti ta-
ger dog ikke højde for, at også landbrugsma-
skiner skal kunne passere. Banedanmark vil 
forsøge at finde en løsning. Køge Kommune 
har ønske om, at der af trafiksikkerhedsmæs-
sige grunde kommer en bom i begge ender 
på stien ved Ølbyvej. 

• Ejeren af matr.nr. 8 bh havde ønske om, at 
arealet mellem Den nye bane og privat fæl-
lesvej blev totaleksproprieret, idet der er tale 
om et indeklemt areal, der ligger langs den 
kommende bane. Arealet kan ikke anvendes 
driftsmæssigt. Der var forslag om, arealet 
kunne anvendes fx til erstatningsnatur.  

Kommissionen konstaterede, at lodsejerne og an-
lægsmyndigheden er i dialog om den fremtidige vej-
adgang til landbrugsarealerne syd for banen og mo-
torvej. 

Kommissionen opfordrede til, at det kommende 
regnvandsbassin placeres øst for motorvejen mellem 
motorvej og bane og besluttede samtidig, at hele 
restarealet matr.nr. 8bh mellem Den nye bane og den 
private fællesvej skal medeksproprieres. Arealet kan 
anvendes til erstatningsnatur og placering af vandhul-
ler. Herved udgår placering af vandhullet på matr. 6a. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen nord for 
Nordhøj, kl. 11.15 

Ejerne og brugere af matr.nr. 4cn Ølby By, Højelse 
mødte.  

• Det blev oplyst på stedet, at projektet er ble-
vet ændret i forhold til det fremsendte besig-
tigelsesmateriale. Der udestår spørgsmål om 
bl.a. adgangsforhold til tankstationen og ud-
formningen af det nye motorvejsrampeanlæg.  

• Der kan etableres adgangsforhold for Køge 
Afløb fra indkørslen til Burger King drive-in 
til en pumpestation på arealet. 

• Der blev forelagt en visualisering af projek-
tet. De berørte parter ønskede dog, at der 
blev forelagt endnu en visualisering af pro-
jektet, som omfatter hele projektet på den be-
rørte strækning, - en visualisering, som både 
kan ses fra en personbil og et stort køretøj. 

Kommissionen kunne på det foreliggende grundlag 
ikke godkende projektet for så vidt angår banens st. 
31.600– 31.800. Der skal foretages en fornyet besig-

tigelse, når det endelige projekt foreligger vedrøren-
de vejforholdene. 

Kommissionen opfordrede Banedanmark til dialog 
med ejere og brugere af ejendommen samt vejmyn-
dighederne. 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen mellem Køge 
Handelsskole og Køge Bugt Motorvejen, kl. 13.30. 

Ejere og brugere af matr. 5bk Ølby By, Højelse.  

Det blev oplyst, at det er Køge Handelsskole og Er-
hvervsakademi Sjælland, der ejer arealerne. 

• Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlæg-
ning af stien under banen og over Lyngvej. 
Regnvandsbassinet nedlægges i den forbin-
delse. Banedanmark oplyste, at banen kom-
mer til at ligge i niveau med brandvejen på 
dette sted. 

• Der eksproprieres samtidig areal til lednings-
omlægninger, herunder en gasledning og en 
elledning. 

• I forbindelse med anlægsprojektet skal en del 
træer fjernes, og 15-20 parkeringspladser 
inddrages midlertidigt til arbejdsareal.  

• Køge Handelsskole og Erhvervsakademi 
Sjælland gav udtryk for betænkelighed om 
øget støj i forbindelse med projektet. Dette 
gælder både under anlægsarbejdet, men også, 
når anlægget er etableret. Dette gælder speci-
elt i eksamensperioder. Endvidere havde 
ejerne ønske om et kraftigt hegn ud mod ba-
nen. Banen kommer meget tæt på skolerne, 
ca. 30 meter. 

Banedanmark havde endnu ikke endeligt afklaret 
hegningsforhold langs banen. 

Banedanmark oplyste, at de i henhold til anlægsloven 
kun er forpligtet til at støjdæmpe ved helårshuse og 
døgninstitutioner. 

Kommissionen henstillede til Banedanmark, at an-
lægsarbejdet foregår i tæt dialog med skolerne, sådan 
at skolerne kan indrette sig i god tid inden, herunder i 
eksamensperioder. I den forbindelse skal arbejdsmil-
jømyndighederne inddrages vedrørende støj mhp, om 
undervisningslokalerne kan anvendes under anlægs-
arbejdet og fremover. 
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Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen i Jersie Mose 
umiddelbart syd for Skensved Å, kl. 15.30 

Ejerne af matr.nr. 7a, 4o, 7r og 14 g Ølsemagle By, 
Ølsemagle mødte. 

Der eksproprieres permanent til areal til banen og der 
eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til lednings-
omlægning. 

I den forbindelse eksproprieres en del af jordstykket, 
der skal benyttes som arbejdsvej under anlægsperio-
den. 

Ejerne af matr.nr. 4o og 7r kunne være interesseret i 
ekspropriation af arealerne, - evt. kan arealerne indgå 
i en jordfordeling med ejeren af matr.nr. 14g. 

Ejeren af matr.nr. 14g, Ølsemagle By, Ølsemagle 
udtrykte bekymring for deres ejendoms størrelse i 
forbindelse med denne ekspropriation og af en sam-
tidig kommunal ekspropriation. Det er afgørende, at 
ejendommen fortsat kan drives som en landbrugs-
ejendom, og at denne ikke kommer under 5,5 ha.  

Banedanmark vil være opmærksom herpå, således at 
man i en jordfordeling eventuelt vil kunne tillægge 
denne ejendom ekstra jord. 

Banedanmark ønsker en adgangsvej ad eksisterende 
private fællesvej, samt adgangsret langs banen fra 
privat fællesvej til Skensved Å. Adgangen skal be-
nyttes til smøring af sporskifter. 

Kommissionens beslutning 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen det fremlagte projekt, idet den fastsatte føl-
gende særlige bestemmelser. 

 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter de forelagte projekter, idet der fast-
sættes følgende særlige bestemmelser. 

Særlige bestemmelser 

Samtlige jordstykker, som berøres af anlægsprojek-
tet, er angivet i de særlige bestemmelser. 

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages.  

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

• Det enkelte jordstykke stationeres i forhold 
til jordstykkets udstrækning, som den frem-
går af planerne. 

• Jordstykkernes udstrækning angives i forhold 
til Den nye bane København – Ringsteds sta-
tioneringslinje. 

• Jordstykkernes rækkefølge i de særlige be-
stemmelser dikteres af indgrebets startstatio-
nering i forhold til jernbanens stationerings-
linje. Det betyder, at stationeringen af de op-
listede jordstykker ikke nødvendigvis er fort-
løbende. 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for 
indgrebets placering i forhold til banen/motorvejen: 

• h.s. = højre side set i stigende stationering 
• v.s. = venstre side set i stigende statione-

ring 
• b.s. = begge sider 

 

Særlige bestemmelser, Jernbanens stationeringer. 
Matr.nr. 14hq 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.444 - 27.721, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje. 
Der ekproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Åsvej og statsvejen, Roskildevej. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej langs banen, 
såfremt der foretages jordfordeling. 
Der pålægges servitut om adgangsret og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætnings-
område.  

Litra ”al" 
Jersie By, Jersie 
Statsvej, Roskildevej 

Stationering: 27.400 - 27.904, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
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Matr.nr. 14a 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.476 - 27.664, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af statsvejen, Ros-
kildevej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Træer langs eksisterende Roskildevej søges så vidt muligt bevaret.  

Matr.nr. 6as 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.620 - 27.871, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til pumpestationen for banen. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 6b 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.640 - 27.843, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Åmarken og statsvejen, Roskildevej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Afskåret areal eksproprieres eventuelt. 

Matr.nr. 8i 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.647 - 27.742, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og pumpestation for 
banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af statsvejen, Ros-
kildevej. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Litra ”af" 
Jersie By, Jersie 
Kommunevej, 
Åmarken 

Stationering: 27.788 - 28.450, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af statsvejen, Ros-
kildevej. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning 
af kommunevejen, Åmarken. 
Afskåret areal eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 6a 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.662 - 28.020, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Åmarken. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Afskårne arealer mellem Den nye bane og forlagt Åmarken ekspro-
prieres eventuelt.  

Matr.nr. 13a 
Jersie By, Jersie 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 27.804 - 28.604, b.s. 
Der pågår nærmere aftale om placering af erstatningsnatur, jordfor-
deling og adgangsforhold. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Åmarken. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatnings-
natur.  
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.  

Matr.nr. 15bf 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 27.955 - 28.438, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Åmarken jf. afsnit 3.6 Omlægning af veje og stier. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
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Matr.nr. 68 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.043 - 28.340, v.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.   

Matr.nr. 22ag 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.300 - 28.437, v.s. 
Foreslåede ekspropriationer på jordstykket bortfalder.  

Matr.nr. 15bg Jersie 
By, Jersie 

En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
(Arbejdsvej flyttes over i eksisterende vejforløb.) 

Matr.nr. 5bo 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.372 - 28.412, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej 
langs motorvejen. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til erstatnings-
natur.  

Matr.nr. 23m 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.400 - 28.518, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur.  
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.  

Matr.nr. 5q Jersie 
By, Jersie 

En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
(Arbejdsvej flyttes over i eksisterende vejforløb.) 

Matr.nr. 4aq 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.430 - 28.723, v.s. 
Foreslåede ekspropriationer på jordstykket bortfalder.  

Matr.nr. 6au 
Jersie By, Jersie 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.606 - 28.968, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed. En del af arealet anvendes til 
banen. 
Restarealet agtes afhændet med pålagt servitut om eldrift efter an-
lægsarbejdernes afslutning.  

Matr.nr. 63a 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.486 - 28.910, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 1br 
Jersie By, Jersie 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.608 - 28.966, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed. En del af arealet anvendes til  
banen. 
Restarealet agtes afhændet med pålagt servitut om eldrift efter an-
lægsarbejdernes afslutning. 

Matr.nr. 20y 
Jersie By, Jersie 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.602 - 28.959, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 18h Jersie 
By, Jersie 

En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
(Arbejdsvej flyttes over i eksisterende vejforløb.) 

Matr.nr. 23i Jersie 
By, Jersie 

En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
(Arbejdsvej flyttes over i eksisterende vejforløb.) 
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Matr.nr. 23f 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.668 - 28.769, v.s. 
Foreslåede ekspropriationer vedrørende jordstykket bortfalder.  

Matr.nr. 19æ 
Jersie By, Jersie 

Stationering: 28.496 - 28.814, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur.  
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.   

Matr.nr. 4o 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.950 - 29.200, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.  

Matr.nr. 14g 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.959 - 29.200, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
  

Matr.nr. 18h 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 28.897 - 29.302, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.  

Matr.nr. 7r 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.931 - 29.188, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Matr.nr. 6af 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.965 - 29.525, b.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Matr.nr. 8g 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.950 - 29.196, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Matr.nr. 15c 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Herunder del af pri-
vat fællesvej 

Stationering: 28.950 - 29.192, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Matr.nr. 6ad 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Privat fællesvej 

Stationering: 29.169 - 29.543, h.s. 
Jordstykket benyttes i sin helhed som arbejdsvej under anlægsperio-
den. 
  

Matr.nr. 6ae 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.184 - 29.544, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  
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Litra ”u" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Statsvej, Køge Bugt 
Motorvejen 

Stationering: 28.970 - 31.167, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 6ac 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.213 - 29.544, v.s. 
Foreslåede ekspropriationer på jordstykket bortfalder. 
  

Litra ”ak" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunevej, Ege-
desvej 

Stationering: 29.520 - 29.572, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 7a 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.535 - 30.376, b.s. 
Hele arealet mellem forlagt Ølsemaglevej og Køge Bugt Motorvejen 
eksproprieres permanent til banen, Køge Nord Station, regnvandsbas-
sin, pumpestation samt vendeplads. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Ølsemaglevej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 

Litra ”al" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunevej, Ege-
desvej 

Stationering: 29.548 - 29.639, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
  

Matr.nr. 7q 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.576 - 29.901, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
  

Litra ”ac" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunesti, Kirsti-
nedalstien 

Stationering: 29.613 - 30.107, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 10dd 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.585 - 29.788, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til Køge Nord Stati-
on. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.   

Matr.nr. 10de 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.619 - 29.785, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til Køge Nord Stati-
on. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 10df 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.743 - 29.917, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til Køge Nord Stati-
on. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.   

Matr.nr. 10dg 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.791 - 29.932, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til Køge Nord Stati-
on. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
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Matr.nr. 11bb 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.860 - 30.057, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej og parkeringsareal 
til Køge Nord Station.  

Matr.nr. 11b 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.856 - 30.225, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til Køge Nord Stati-
on.Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 11bc 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.919 - 30.041, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til Køge Nord Stati-
on. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.   

Matr.nr. 11a 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.947 - 30.354, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og Køge Nord Station. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Ølsemaglevej. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Litra ”p" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunesti, Kirsti-
nedalstien 

Stationering: 30.101 - 30.618, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
  

Matr.nr. 10ea 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 29.654 - 30.249, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forplads for Køge Nord Station. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 

Matr.nr. 11bd 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.228 - 30.333, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forplads for Køge Nord Station. 
  

Matr.nr. 13lm 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.235 - 30.244, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning . 
  

Matr.nr. 13lf 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.327 - 30.554, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forplads for Køge Nord Station. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 12bc 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.344 - 30.516, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, Køge Nord Station og 
regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Ølsemaglevej. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  
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Litra ”o" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunevej, Ølse-
maglevej 

Stationering: 30.357 - 30.542, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og regnvandsbassin. 
Der pålægges bestemmelser om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og forlægning af kommunevejen, Ølsemaglevej.  
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 12a 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.396 - 30.820, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, pum-
pestation og vendeplads. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen 
og kommunestien, Ølsemaglevej og til etablering af privat fællesvej 
langs Ølsemaglevej(kommende sti). 
Der pålægges servitut om afvandingsledning og vejadgang. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 12ay 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.442 - 30.498, h.s. 
Foreslåede ekspropriationer på jordstykket bortfalder. 

Litra ”m" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunevej, Ølse-
maglevej 

Stationering: 30.552 - 30.666, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
  

Matr.nr. 13ls 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.548 - 30.563, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
  

Litra ”ag" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunesti, Kirsti-
nedalstien 

Stationering: 30.577 - 31.207, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunestien, 
Ølsemaglevej jf. afsnit 3.5.1 Overføring af veje og stier. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 12bd 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.584 - 30.681, v.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed. En del af arealet anvendes til 
udvidelse af kommunestien, Ølsemaglevej. 
Restarealet søges afhændet efter anlægsarbejdernes afslutning.  

Matr.nr. 13le 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.585 - 30.683, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 44b 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.543 - 31.084, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien.  
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og erstatningsnatur.  
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  
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Matr.nr. 44a 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 

Stationering: 30.546 - 31.116, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Litra ”aø" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Kommunesti, Sko-
lestien 

Stationering: 30.547 - 31.089, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 4cq 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.037 - 31.315, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  

Litra ”x" 
Ølby By, Højelse 
Kommunesti, Sko-
lestien og Kommu-
nevej, Nordhøj 

Stationering: 31.136 - 31.600 og 31.800 - 31926, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, udsætningsområde, regn-
vandsbassin og pumpestation. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt. 
Revideret projekt for St. 31.600 – 31.800 skal fremlægges senere.  

Matr.nr. 4cp 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.137 - 31.630, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og pumpestati-
on. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej 
som adgangsvej og vendeplads til pumpestation. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde.  

Litra ”aq" 
Ølsemagle By, Ølse-
magle 
Statsvej, Køge Bugt 
Motorvejen 

Stationering: 31.161 - 31.342, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 4co 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.138 - 31.317, h.s. 
Foreslåede ekspropriationer vedrørende jordstykket bortfalder.  
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Matr.nr. 4a 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.247 - 31.600, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien, til etablering af privat fællesvej til pumpestation og til 
etablering af rundkørsel ved Nordhøj/Centervej. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde. 
Afkåret areal eksproprieres eventuelt.  
Revideret projekt for St. 31.600 -31.671 skal fremlægges senere. 

Litra ”v" 
Ølby By, Højelse 
Statsvej, Køge Bugt 
Motorvejen 

Stationering: 31.367 – 31.600 og St. 31.800 – 33.932 b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  
Revideret projekt for St. 31.600 – 31.800 skal fremlægges senere. 

Matr.nr. 4cs 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.605 - 31.790, b.s. 
Revideret projekt skal fremlægges senere. 

Litra ”at" 
Ølby By, Højelse 
Kommunevej, 
Gammel Lyngvej 
 

Stationering: 31.608 - 31.633, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Litra ”az" 
Ølby By, Højelse 
Kommunevej, 
Gammel Lyngvej 
 

Stationering: 31.637 - 31.659, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 9au 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.644 - 31.694, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 9ax 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.664 - 31.785, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 2f 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.679 - 32.140, h.s. 
Der eksproprieres permanent areel til forlægning af kommunevejene, 
Lyngvej og Nordhøj og til etablering af ny rundkørsel ved Nord-
høj/Centervej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 4cn 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.610 - 31.721, h.s. 
Revideret projekt skal fremlægges senere. 

Matr.nr. 2u 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.800 - 31.997, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning/udvidelse af kom-
munesti, Skolestien. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
Revideret projekt for St. 31.760 – 31.800 skal fremlægges senere. 
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Matr.nr. 9i 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.753 - 31.772, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Litra ”ak" 
Ølby By, Højelse 
Kommunevej, Lyng-
vej 

Stationering: 31.757 - 31.792, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 4ct 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.793 - 31.809, h.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed. 
Revideret projekt skal fremlægges senere. 

Litra ”au" 
Ølby By, Højelse 
Kommunevej, Lyng-
vej 

Stationering: 31.920 - 31.961, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 9ay 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.924 - 32.089, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde.  

Litra ”k" 
Ølby By, Højelse 
Kommunevej, Lyng-
vej 

Stationering: 31.942 - 33.598, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og forlægning af kommunevej, Lyngvej.  

Litra ”y" 
Ølby By, Højelse 
Kommunesti, Bellin-
gestien 

Stationering: 31.947 - 32.108, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde, samt forlægning af Skolestien. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 5bk 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.968 - 32.362, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 54 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.977 - 31.995, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  
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Matr.nr. 9aø 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.983 - 32.204, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde. 
Afskårne arealer eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 5bp 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 32.080 - 32.469, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, pum-
pestation samt vendeplads. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunesti, 
Skolestien. 
Der pålægges servitut om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og udsætningsområde.  

Matr.nr. 3a 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.739 - 32.725, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Lyngvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Afskåret areal eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 5q 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 32.168 - 32.223, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Lyngvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 5u 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 32.205 - 32.380, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen, 
Lyngvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 6a 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 32.318 - 32.847, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af private fællesveje 
fra kommunevejen Ølbyvej til pumpestation, regnvandsbassin og 
udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevejen, 
Ølbyvej. 
Der pålægges servitut om eldrift, erstatningsnatur og afvandingsled-
ning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning og erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.  

Litra ”i" 
Ølby By, Højelse 
Kommunevej, Ølby-
vej 

Stationering: 32.661 - 32.936, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  
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Matr.nr. 7a 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 32.684 - 33.010, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, udsætningsområde, 
pumpestation samt vendeplads. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej til 
pumpesation og vendeplads og kommunesti Pilegårdsvej. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevejen, 
Ølbyvej og til forlægning af kommunesti, Pilegårdsvej. 
Der pålægges servitut om vejadgang og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 56a 
Ølby By, Højelse 
Privat fællesvej og 
Kommunesti, Pile-
gårdsvej 

Stationering: 32.916 - 32.959, h.s. 
Der pålægges servitut om vejadgang ad eksisterende privat fællesvej. 
  

Matr.nr. 8bh 
Ølby By, Højelse 
Herunder del af pri-
vat fællesvej, Pile-
gårdsvej 

Stationering: 32.950 - 33.473, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, udsætningsområde og 
regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af privat fællesvej til 
pumpestation og vendeplads og til regulering af privat fællesvej, 
Pilegårdsvej (vendeplads). 
Der pålægges servitut om eldrift,  afvandingsledning og vejadgang til 
pumpestation, vendeplads og sporskifter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

Matr.nr. 17ch 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 33.008 - 33.580, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden.  

Matr.nr. 17ci 
Ølby By, Højelse 

Stationering: 33.456 - 33.879, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til sporskifter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsom-
lægning.  

 

Særlige bestemmelser, motorvejens stationering 

Stationeringslinjer 

Om- og nybygningen af tilslutningsanlæg på Køge 
Bugt Motorvejen er stationeret fra nord mod syd 
følgende den eksisterende driftskilometrering med 
start i st. 132.250 ved Cordozavej/Roskildevej og 
afslutning syd for Egedesvej i st. 134.750. 

Stationeringerne er vist på besigtigelsesplanen og er 
anvendt i de særlige bestemmelser. 

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

• Det enkelte jordstykke stationeres i forhold 
til jordstykkets udstrækning, som den frem-
går af planerne. 

• Jordstykkernes rækkefølge i de særlige be-
stemmelser dikteres af indgrebets startstatio-
nering i forhold til motorvejens statione-
ringslinje. Det betyder, at stationeringen af 
de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis 
er fortløbende. 
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Solrød Kommune 

 

Matr.nr. 6as 
Jersie By, Jersie 
 

Motorvejens stationering: 132.224 – 132.316 h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Litra “y” 
Jersie By, Jersie 
 

Kommunevej, Cordozavej 
Motorvejens stationering: 132.440 – 132.507 v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 13a 
Jersie By, Jersie 

Motorvejens stationering: 132.445 – 133.315, h.s 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af hovedlandevej, 
Roskildevej. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin. 
Der eksproprieres permanent areal til samkørselsplads. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6at 
Jersie By, Jersie 

Motorvejens stationering: 132.491 – 132.557, v.s 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, heraf del af privat 
fællesvej, der evt. sideflyttes midlertidigt. 

Matr.nr. 15bg 
Jersie By, Jersie 

Motorvejens stationering: 132.540 – 132.841, v.s 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, heraf del af privat 
fællesvej, der evt. sideflyttes midlertidigt. 

Køge Kommune 

Matr.nr. 18h 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 
 
 
 

Motorvejens stationering: 133.479 – 133.923, v.s 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og ad-
gangsvej. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning til regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 14g  
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 133.584 – 133.820, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6ac 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 133.827 – 134.173, v.s 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til regnvands-
bassin. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevej, 
Ådalen 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevej, 
Egedesvej. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6ae 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 133.792 – 134.150, h.s 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevej, 
Egedesvej. 
Der eksproprieres permanent areal til anlæg af ny adgangsvej til 
matr.nr. 6a. Der eksproprieres eventuelt afskåret areal mellem 
Egedesvej og ny adgangsvej til matr.nr. 6a, der henlægges til 
matr.nr. 6a, Ølsemagle By. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 
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Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Litra ”ab” 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 133.852 – 134.225, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Litra ”ai”  
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Kommunevej, Ådalen 
Motorvejens stationering: 133.965 – 134.225 v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6a  
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 
 
 

Motorvejens stationering: 134.058 – 134.148 h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevej, 
Egedesvej. 
Der etableres ny indkørsel på ejendommen. 
Ejendommen tillægges vejret til del af privat fællesvej, matr.nr. 
6ad Ølsemagle By, Ølsemagle. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Der medtages eventuelt afskåret areal fra matr.nr. 6ae Ølsemagle 
By, Ølsemagle. 

Litra ”ak” 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Kommunevej, Egedesvej 
Motorvejens stationering: 134.150 – 134.181, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der pålægges bestemmelser om byggelinje. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6c 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.130 – 134.240, h.s. 
Arealet berøres ikke = ændring af projektet. 
 

Matr.nr. 7a 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.144 – 134.802, h.s 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres permanent areal til udvidelse af kommunevej, 
Egedesvej. 
Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny kommu-
nevej. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 6s 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.115 – 134.178, v.s 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Indkørsel reguleres. 

Matr.nr. 6f 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.136 – 134.180, v.s 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Indkørsel reguleres. 

Matr.nr. 6l 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.136 – 134.182, v.s 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

Litra ”al” 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 
 
 

Kommunevej, Egedesvej 
Motorvejens stationering: 134.154 – 134.248 v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der pålægges bestemmelser om byggelinje. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 7q 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.184 – 134.513, v.s 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevej, Egedesvej 
Der pålægges servitut om byggelinje. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
Der eksproprieres eventuelt afskåret areal, der henlægges til 
matr.nr. 10dd og 10df, begge Ølsemagle By, Ølsemagle. 
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Matr.nr. 10dd 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.199 – 134.394, v.s 
Der eksproprieres permanent areal til kommunevej Egedesvej. 
Der pålægges servitut om byggelinje. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
Der modtages eventuelt afskåret areal fra matr.nr. 7q Ølsemagle 
By, Ølsemagle. 

Matr.nr. 10de 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.243 – 134.401, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til ny kommunevej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Litra ”b” 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.224 – 134.327, v.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 10df 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.348 – 134.521, v.s. 
Der modtages eventuelt afskåret areal fra matr.nr. 7q Ølsemagle 
By, Ølsemagle. 

Matr.nr. 11b 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.464 – 134.832, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 11a 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.547 – 134.872, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til tilslutningsanlæg. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 12bc 
Ølsemagle By,  
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 134.951 – 135.122, h.s. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning til regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 12ay 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens stationering: 135.046 – 135.103 h.s. 
Arealet berøres ikke = ændring af projektet. 
 

Litra ”o” 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 
 
 

Kommunevej, Ølsemaglevej 
Motorvejens stationering: 135.025 – 135.150 h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til adgangsvej til regnvands-
bassin. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning til regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 12a 
Ølsemagle By, 
Ølsemagle 

Motorvejens statioenring: 135.042 – 135.430 h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til regnvandsbassin og ad-
gangsvej. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning til regnvandsbas-
sin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

 
Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet. 
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