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Nedlæggelse af overkørsler på Høng-Tølløse Jernbane 
 

(Banestrækningen Skellebjerg-Dianalund) 
 
 
 
Onsdag den 29. september 2010, kl. 9.00 samledes 
kommissionen på Filadelfia Konferencecenter (Lille 
Festsal), Kurvej 4, 4293 Dianalund, for at afholde en 
besigtigelsesforretning vedrørende nedlæggelse af 
overkørsler og overgange på Høng-Tølløse Jernbane, 
strækningen Skellebjerg-Dianalund i Sorø Kommu-
ne. 

Tilstede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og det ene af de 
af transportministeren udpegede medlemmer af 
kommissionen, Gunner Lorentsen. Det andet med-
lem, Erik Larsen, havde meldt forfald. Endvidere 
mødte de fra Den fælleskommunale Liste udpegede 
medlemmer Nils Kruse og Finn Sørensen. 

Som repræsentant for Sorø Kommune tiltrådte Line 
Strandholm Magnussen kommissionen. Kommunens 
repræsentant deltog kun under besigtigelsen i mar-
ken. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 
Kjerside Hansen.  

For Vejdirektoratet mødte konsulent Carl Dixen Pe-
dersen, byggeleder Birte Jensen, Niras A/S og land-
inspektør Robert Kovac, Flemberg & Godiksen ApS. 

For Høng-Tølløse Jernbane, mødte infrastrukturchef 
Niels Møller, Infrastrukturselskabet VL A/S.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen.  

Vejdirektoratet anmodede ved mødets start om, at 
behandlingen af forslaget om nedlæggelse af den 
usikrede overgang nr. 32-5, banens ny km 11.359 
(Jyderupstien) udsættes til en senere forretning. Vej-
direktoratet begrundede anmodningen med, at der 

ønskes foretaget en række yderligere undersøgelser 
vedrørende bl.a. adgangsforhold m.v. 

Kommissionen accepterede, at denne del af forret-
ningen udsættes til et senere møde. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 20. juni 2008 
fra Transportministeriet, hvormed projektet for ned-
læggelse af de øvrige af forretningen omfattede over-
kørsler er forelagt for kommissionen.  

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til 
supplerende tekniske bestemmelser i forbindelse med 
nedlæggelse af overkørslerne ny km 13.337 (ovk. 48-
4), ny km 13.464, ny km 13.709, ny km 13.774 (ovk. 
48-5), ny km 13.874 og ny km 14.077 med tilhøren-
de Tegning nr. B-2C, Besigtigelsesplan banens ny 
km 13.337 - ny km 14.245, dateret 15-07-2010, revi-
deret 27-09-2010, Tegning nr. L-2C Luftfotoplan, 
dateret 15-07-2010 og Tegning nr. 32 Ny vejstræk-
ning, dateret 24-09-2010. 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet. 

Vedr. overkørslerne ny km 13.337 (ovk. 48-4), ny 
km 13.464, ny km 13.709, ny km 13.774 (ovk. 48-
5), ny km 13.874 og ny km 14.077. 

Ekspropriationskommissionen godkendte ved besig-
tigelsesforretningen den 4. november 2008, anlægs-
myndighedens forslag om nedlæggelse af de pågæl-
dende overkørsler. Der henvises til forhandlingspro-
tokollens 22. hæfte og de heri angivne forudsætnin-
ger m.v. og særlige bestemmelser vedrørende de 
enkelte overkørsler. Vedrørende den af anlægsmyn-
digheden foreslåede nye adgangsvej nord for banen 
bemærkede kommissionen følgende: 
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”Med hensyn til linjeføringen af den nye adgangsvej 
fandt kommissionen, at den endelige stillingtagen 
hertil måtte afvente resultatet af de undersøgelser, 
som banen under alle omstændigheder skal foretage i 
relation til vandproblemerne. Løsningen af vandpro-
blemerne kan eventuelt kræve, at der foretages en 
stabilisering af arealet mellem vandhullet og banen, 
hvilket vil kunne muliggøre etablering af vejen langs 
banen. En sådan løsning vil efter kommissionens 
opfattelse være væsentlig mere hensigtsmæssig end 
den foreslåede linjeføring nord om vandhullet. Om 
fornødent må der søges den fornødne dispensation til 
at lægge vejen langs banen. 

For så vidt angår den nye vejs udmunding i Bakke-
vej, konstateredes det, at det vil være nødvendigt at 
etablere udmundingen noget nordligere end vist på 
besigtigelsesplanen for at overholde minimumsaf-
standen til overskæringen.” 

Anlægsmyndighedens forslag til supplerende tek-
niske bestemmelser. 

Tegning nr. B-2C Besigtigelsesplan banens ny km 
13.339 - ny km 14.24, dateret 15-07-2010, revideret 
27-09-2010 

Tegning nr. L-2C Luftfotoplan, dateret 15-07-2010 

Tegning nr. 32 Ny vejstrækning, dateret 24-09-2010 

Den nye vejs linjeføring over matr.nr. 4y Karsholte 
By, Tersløse ændres til at forløbe langs banen ud for 
søen. Der etableres i vejens nordlige skråning en 
brønd med overløbsbygværk med koten 32,20. Fra 
denne brønd etableres en Ø30 ledning krydsende den 
nye vej og banen og med udløb syd for banen i en sø 
beliggende på matr.nr. 4aø ibd. Med denne placering 
forløber en del af den nye vej igennem et § 3-
område. Det areal, som vejen inddrager af § 3-
området, kompenseres ved, at et areal af tilsvarende 
størrelse beliggende vest for søen op mod stendiget i 
skellet mod matr.nr. 3k ibd. udlægges som § 3-
område. Tilsvarende bliver søarealet udvidet til 
samme størrelse af vandoverfladen ved kote 32,20. 
Selve vejskråningen ved søen gøres tæt med et lerlag, 
hvorved også banedæmningen stabiliseres. 

Den nye vejs tilslutning til Bakkevej flyttes mod 
nord, således at vejen tilsluttes Bakkevej, hvor der er 
hul i det eksisterende stengærde. Beplantningen om-
kring stengærdet fjernes, således at der sikres manøv-
remulighed for store køretøjer. Herved opnås også 
acceptable oversigtsforhold ved udkørsel på Bakke-
vej. 

Sorø Kommune har meddelt principgodkendelse til 
placeringen af den nye private fællesvej, med be-
mærkning om, at der vil blive stillet vilkår med hen-
syn til den nøjagtige placering og størrelse af erstat-
ningsvandhullet for det søareal, der inddrages til 
vejen. 

Fremkomne bemærkninger: 

Ejeren af matr.nr. 4y Karsholte By, Tersløse, udtryk-
te tilfredshed med linjeføringen af den nye private 
fællesvej, der efter Vejdirektoratets senest reviderede 
forslag tilsluttes den private fællesvej Bakkevej, hvor 
der er hul i det eksisterende stengærde. Ejeren frem-
satte ønske om, at vejen udlægges med en bredde på 
5,50 m, heraf 4,50 m befæstet kørebane. Han fore-
slog endvidere, at selve vejtilslutningen udvides lidt 
mod nord og vest, således at svingmulighederne for 
store køretøjer forbedres. Ejeren oplyste, at han i dag 
benytter Skelbækvej og Bakkevej for at komme til 
matr.nr. 4y smst. 

En repræsentant for matr.nr. 5fd smst. udtrykte be-
kymring for, om der er tilstrækkelig plads til, at store 
køretøjer kan køre ind og ud ad den nye private fæl-
lesvej uden at komme i konflikt med en eksisterende 
stensætning, der er placeret i ejendommens skel til 
Bakkevej. Repræsentanten fandt dog, at en forbed-
ring af svingmulighederne, som foreslået af ejeren af 
matr.nr. 4y smst., formentligt vil løse problemet. 
Repræsentanten rejste spørgsmål om ansvaret for den 
fremtidige vedligeholdelse af Bakkevej efter anlæg af 
den private fællesvej, hvor antallet af brugere af Bak-
kevej forøges. 

Ejeren af matr.nr. 3a smst. fremsatte ønske om, at der 
ved den nedlagte overkørsel 48-5 etableres et stendi-
ge som afspærring i stedet for et klippefast hegn.  

Vejdirektoratet fastholdt forslaget om, at den nye 
private fællesvej udlægges med en bredde på 5,50 m 
og en kørebanebredde på 3,50 m på strækningen 
mellem Bakkevej og Skelbækvej. Vejdirektoratet 
oplyste, at vejen befæstes i hele vejudlægsbredden, 
således at rabatterne om nødvendigt kan benyttes til 
køreareal.  

Vejdirektoratet tilsluttede sig forslaget om at udvide 
svingarealet ved indkørslen til den nye private fæl-
lesvej fra Bakkevej.  

Vejdirektoratet gav endvidere tilsagn om at overveje 
muligheden for at etablere et stendige ved den ned-
lagte overkørsel 48-5 som afspærring i stedet for et 
hegn.  
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For så vidt angår den fremtidige vedligeholdelse af 
den private fællesvej Bakkevej, oplyste Vejdirektora-
tet, at de fremtidige nye brugere, der får vejret til at 
benytte vejen, vil skulle deltage i vedligeholdelsen.  

Kommissionens vurderinger og beslutning: 

Kommissionen kan tilslutte sig Vejdirektoratets for-
slag til linjeføring for den nye private fællesvej. 

Kommissionen kan endvidere tilslutte sig forslaget 
om udvidelse af svingarealet ved den nye private 
fællesvejs udmunding i Bakkevej. Kommissionen 
konstaterede, at Bakkevej i dag har en asfaltbelagt 
kørebane med en bredde på mellem ca. 3,30 m og ca. 
3,50 m. Kommissionen konstaterede endvidere, at 
Skelbækvej har en kørebanebredde på mellem ca. 
2,60 m og ca. 3,00 m. Afstanden fra rabatkant til 
rabatkant på Skelbækvej er ca. 4,60 m. Kommissio-

nen finder, at en udlægsbredde af den nye private 
fællesvej på 5,50 m med et belagt kørebaneareal på 
3,50 m og med befæstede rabatter på 1,00 m i hver 
side på strækningen mellem Bakkevej og Skelbækvej 
er tilstrækkelig til at sikre brugerne den fornødne 
vejadgang. For så vidt angår det videre forløb fra 
Skelbækvej frem til matr.nr. 4l Herrestrup By, Skel-
lebjerg, finder kommissionen, at en udlægsbredde på 
5,00 m, heraf kørebaneareal på 3,00 m og befæstede 
rabatter på 1,00 m i hver side, er tilstrækkeligt. 

Med disse bemærkninger godkendte kommissionen 
Vejdirektoratets forslag. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

Henrik Hansen 

Gunner Lorentsen     Finn Sørensen    Nils Kruse 

Søren Kjerside Hansen    Carl Dixen Pedersen    Niels Møller   

/Sine H. Kjeldsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Isabel Gottlieb 


	Gunner Lorentsen     Finn Sørensen    Nils Kruse

