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Mandag den 13. december 2010, kl. 9.00 samledes 

kommissionen ved bygningerne på ejendommen 

Herrestrupvej 47, 4293 Dianalund, for at afholde en 

besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedrøren-

de nedlæggelse af overkørsler og overgange på 

Høng-Tølløse Jernbane, strækningerne Skellebjerg-

Dianalund og Løve-Høng i henholdsvis Sorø Kom-

mune og Kalundborg Kommune. 

Tilstede var Kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-

priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af trans-

portministeren udpegede medlemmer af kommissio-

nen, Gunner Lorentsen og Erik Larsen. Endvidere 

mødte de fra Den fælleskommunale Liste udpegede 

medlemmer Nils Kruse og Finn Sørensen. 

Der mødte ingen repræsentant for Sorø Kommune.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Søren 

Kjerside Hansen.  

For Vejdirektoratet mødte konsulent Carl Dixen 

Pedersen og landinspektør Robert Kovac, Flemberg 

& Godiksen ApS. 

For Høng-Tølløse Jernbane, mødte infrastrukturchef 

Niels Møller, Regionstog A/S.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen.  

Ekspropriation vedr. nedlæggelse af overkørsler-

ne 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 i Sorø Kommune. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 1. november 

2010 fra Transportministeriet, hvori der er givet be-

myndigelse til at foretage ekspropriation vedrørende 

de pågældende overkørsler, der er beliggende på 

strækningen Skellebjerg-Dianalund i Sorø Kommu-

ne.  

Kommissarius fremlagde Fortegnelse nr. 11, over 

ejere og brugere af jordarealer m.v. om hvis afståelse 

eller benyttelse, der vil blive spørgsmål i anledning 

af nedlægning af off. og private niveauoverkørsler på 

Høng – Tølløsebanen (Infrastrukturselskabet VL 

A/S) på strækningen mellem Skellebjerg og Diana-

lund med tilhørende rettelsesblad samt ekspropriati-

onsplan, tegn.nr. E-2D, j.nr. 6718-21.13, dateret 10. 

december 2010. Endvidere fremlagdes tegn.nr. 36D, 

Skelbækvej – Ny vejstrækning, dateret 10. december 

2010, tegn. Nr. 37D, Skelbækvej – Længdeprofil, 

dateret 10. december 2010 samt omvejsplan for lb.nr. 

196. 

Erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal samt 

eventuel strukturskade på arbejdsareal forudsættes 

aftalt med de enkelte ejere og brugere ved anlægs-

myndighedens foranstaltning, således at spørgsmålet 

kun forelægges for kommissionen i tilfælde af 

uenighed mellem parterne.  

Medmindre andet er anført under de enkelte løbe-

numre, foretog kommissionen den rekvirerede ek-

spropriation vedrørende de i Fortegnelse 11 under 

lb.nre. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206 og 207 opførte ejendomme.  

Følgende passerede: 

Lb.nr. 196, matr.nr. 4a og 4l Herrestrup By, Skelle-

bjerg og matr.nr. 3e Karsholte By, Tersløse. 

Ejeren, Jes Ludvig Ploug, Herrestrupvej 47, 4293 

Dianalund, mødte sammen med sin søn Martin 

Ploug. 
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Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Foringsrør under banen til fremføring af gylleledning 

etableres af anlægsmyndigheden efter nærmere aftale 

med ejeren. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne. 

Jes Ploug 

Lb.nr. 197, matr.nr. 3a Karsholte By, Tersløse, be-

liggende Skelbækvej 1, 4293 Dianalund. 

For ejeren, Saltofte Larsen Fonden, CVR-nr. 

21916536, C/O Advokat Klaus Sell, Algade 23 A, 

4281 Gørlev, mødte Rune Glyholt. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Anlægsmyndigheden og ejerens repræsentant aftaler 

den nærmere placering af et eventuelt stendige. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 198, matr.nr. 3k Karsholte By, Tersløse, be-

liggende Skelbækvej 601, 4293 Dianalund. 

Ejeren, Oswald Brøns Christensen, Atterup Vænge 

11, 4293 Dianalund, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. Dog 

eksproprieres kun et areal på 1590 m
2
 til privat fæl-

lesvej, jf. rettelsesblad til fortegnelse nr. 11. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne. 

Brøns 

Lb.nr. 199, matr.nr. 3c, 4y og 4z Karsholte By, Ters-

løse. 

Ejeren, Gert Christophersen, Skelbækvej 3, 4293 

Dianalund, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i det på mødet fremlagte 

rettelsesblad til fortegnelse nr. 11. Det ekspropriere-

de areal udgør herefter i alt 2.900 m
2
, idet de anførte 

435 m
2
 til etablering af erstatningsvandhul forbliver 

under ejendommen.  

Ejeren har forud for forretningen meddelt Vejdirek-

toratet, at han ikke kan være til stede ved forretnin-

gen. Han har anmodet om at få tilsendt et skriftligt 

erstatningsforslag. 

Skriftligt erstatningsforslag fremsendes til parterne. 

Lb.nr. 200, matr.nr. 3b Karsholte By, Tersløse, be-

liggende Skelbækvej 4, 4293 Dianalund. 

Ejeren, Hans Christian Nielsen, C/O Rosenquist, 

Sønder Boulevard 55, 1., 1720 København V, mødte 

ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 201, matr.nr. 3g Karsholte By, Tersløse, be-

liggende Skelbækvej 15, 4293 Dianalund. 

Ejeren, Kaja Knudsen, Degneparken 37, 1., 4293 

Dianalund, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 202, matr.nr. 4aø Karsholte By, Tersløse, 

beliggende Reliefvej 10A, 4293 Dianalund. 

Lb.nr. 203, matr.nr. 4x og 4p Karsholte By, Tersløse, 

beliggende Reliefvej 10A, 4293 Dianalund. 

Ejeren, Skelbæklund ApS, CVR-nr.: 27932185, Ma-

lerivej 4, 4293 Dianalund, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 204, matr.nr. 5db Karsholte By, Tersløse. 

Ejeren, HEJ Ejendomme ApS, CVR-nr.: 32838863, 

Bakkevej 18, 4293 Dianalund, mødte ikke. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 205, matr.nr. 5fd Karsholte By, Tersløse, be-

liggende Bakkevej 22, 4293 Dianalund. 

For ejeren, Industrimontage, Jørgen Vestergaard, 

CVR-nr. 62503718, Parkvej 13, 4293 Dianalund, 

mødte Vibeke Vestergaard.  

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 206, matr.nr. 5gn Karsholte By, Tersløse, 

beliggende Bakkevej 24A, 4293 Dianalund. 

Ejeren, Johnny Drost Larsen, Færøvej 16, 4293 Dia-

nalund, mødte. 

Der forholdes som anført i arealfortegnelsen. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 

Lb.nr. 207, matr.nr. 15 Karsholte By, Tersløse. 

Ejer: Infrastrukturselskabet VL A/S, Jernbaneplads 6, 

4300 Holbæk. 

Der forholdes som anført i det på mødet fremlagte 

rettelsesblad til fortegnelsen 11. 

Der bliver ikke spørgsmål om erstatning. 
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Besigtigelse og ekspropriation vedr. nedlæggelse 

af overkørsel i ny km 10.790 (nr. 26s Vester Løve 

Vej) i Kalundborg Kommune 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 12. november 

2010 fra Transportministeriet, hvori der er givet be-

myndigelse til at foretage en kombineret besigtigel-

ses- og ekspropriationsforretning vedrørende over-

kørslen, der er beliggende på strækningen Løve-

Høng i Kalundborg Kommune.  

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til 

tekniske bestemmelser for nedlæggelse af overkørs-

len   nr. 26s, for kommunevej Vester Løve Vej, ba-

nens  ny km 10.790, dateret oktober 2010 med tilhø-

rende Tegning nr. B-10, Besigtigelsesplan banens ny 

km 9.680 til ny km 10.790, j.nr. 6718-10.6, dateret 8. 

oktober 2010, senest revideret 2. november 2010, 

Tegning nr. L-10 Luftfotoplan, dateret 8. oktober 

2010 samt omvejsplan for lb.nr. 26. Desuden frem-

lagdes Fortegnelse nr. 12 over ejere og brugere af 

jordarealer m.v. om hvis afståelse eller benyttelse, 

der vil blive spørgsmål i anledning af nedlægning af 

off. og private niveauoverkørsler på Høng – Tølløse-

banen (Infrastrukturselskabet VL A/S) på stræknin-

gen mellem Løve - Høng med tilhørende ekspropria-

tionsplan, Tegn. nr. E-10, dateret 21. oktober 2010, 

senest revideret 3. november 2010. 

Som repræsentant for Kalundborg Kommune tiltråd-

te Dennis Dinesen kommissionen.  

Endvidere mødte jurist Laila Madsen fra Kalundborg 

Kommune.  

Følgende passerede: 

Besigtigelse: 

Vejdirektoratet gennemgik projektet. Vejdirektoratet 

oplyste i forbindelse med gennemgangen bl.a., at der 

tidligere er sket en dødsulykke i overkørslen, inden 

denne blev sikret med bomme. 

Forudsætninger 

Vejdirektoratet er myndighed og har ansvaret (ejer) 

for, at de fornødne vejvendte sikkerhedsforanstalt-

ninger (blinksignaler og automatiske bomme) er til 

stede i jernbaneoverkørsler med overkørselsanlæg, 

og som er åbne for ”almindelig færdsel”. I jernbane-

overkørsel nr. 26s er det Infrastrukturselskabet VL 

A/S, der er ejer og afholder de fornødne udgifter til 

overkørselsanlægget. 

Togenes maksimale kørehastighed på banen er 75 

km/t. Denne forventes at blive sat op til 100 - 120 

km/t. 

Baggrunden for at nedlægge overkørsler og overgan-

ge er hensynet til trafiksikkerheden, samt anlægs- og 

driftsøkonomi. Der har i de senere år været meget 

alvorlige uheld i jernbane- og driftsoverkørsler. 

Overkørselsanlægget i jernbaneoverkørsel nr. 26s 

skal af hensyn til den tekniske sikkerhed modernise-

res for ca. 2,5 mio. kr. De årlige driftsudgifter er ca. 

35.000 kr. 

Hjemmel til at lukke en overkørsel er for såvel of-

fentlige som private overkørsler lov nr. 96 af 31. 

marts 1965 om ekspropriationer under Trafikministe-

riet § 3. 

Tegningsoversigt 

Tegn. nr. Plan Målforhold 

B-10 Besigtigelsesplan, banens ny km 9.680 – ny km 10.790 1:4.000 

L-10 Luftfotoplan, banens ny km 9.680 – ny km 10.790 1:4.000 

 

 

Ledninger 

Ledningsejerne vil blive indvarslet til forretning med 

henblik på iværksættelse af nødvendige ledningsom-

lægninger. Drænledninger, der afbrydes ved vejan-

læg, retableres. 

 

Overdragne arealer. 

Afskårne, eksproprierede arealer, skråninger og regu-

lerede arealer med anlæg lig med og større end 5, 

samt vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets 

udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt 

tilgrænsende ejendomme. 
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Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der 

findes flyvehavre i overdragne aflagte vej- og vand-

løbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og 

midlertidigt benyttede arealer. 

Ved nedlagte overkørsler og overgange fjernes ram-

per, grøfter retableres, og der afspærres med klippe-

fast hegn i 1,5 meters højde i fornødent omfang for at 

hindre uønsket krydsning af banen. 

På aflagte overdragne vejarealer, hvori der findes 

ledninger, tinglyses ledningsdeklarationer på Vejdi-

rektoratets foranledning. 

Økonomisk byrdefordeling 

I forhold til den rekvirerede ekspropriation betragtes 

Vejdirektoratet som anlægsmyndighed i forbindelse 

med besigtigelse- og ekspropriationsforretning. 

Udgifterne til projektet afholdes alene af Infrastruk-

turselskabet VL A/S. 

Vejvedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vinterved-

ligeholdelse, af de ved anlægget ombyggede eller 

nye veje, fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for 

trafik i overensstemmelse med vejlovgivningens 

almindelige regler, påhviler de vejbestyrelser eller 

private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres 

efter anlæggets færdiggørelse. 

Særlige bestemmelser 

Kalundborg Kommune 

Jernbaneoverkørsel nr. 26s - banens ny km 10.790 

Tegnings nr. B-10, Besigtigelsesplan, banens ny km 

9.680 – ny  km 10.790 

Tegnings nr. L-10, Luftfotoplan, banens ny km 9.680 

– ny km 10.790 

Eksisterende forhold: 

Jernbaneoverkørsel nr. 26s for kommunevej Vester 

Løve Vej er sikret med automatisk halvbomanlæg. 

Vejen forbinder de offentlige veje Nedergårdsvej og 

Løve Gl. Landevej. Årsdøgnstrafikken for motorkø-

retøjer er ved jernbaneoverkørslen i september 2007 

talt til 140, med en lastbil procent på 12. 

Den bygningsløse landbrugsejendom matr.nr. 8p og 

13y Løve By, Gierslev har i ekspropriationskommis-

sionens forhandlingsprotokol 6. hæfte, side 30, været 

berørt som lb.nr. 26. 

Ejendommen består af to lodder. Matr.nr. 8p ibd. er 

på 10,8 ha, og er beliggende umiddelbart vest for 

banen. Matr.nr. 13y ibd. er på 16,6 ha og er belig-

gende umiddelbart øst for banen. 

Ved ekspropriationsforretningen den 27. november 

2002 blev ejendommens driftsoverkørsel i km 11,17 

nedlagt. Ejeren havde herefter adgang mellem ejen-

dommens arealer fra matr.nr. 8p ibd. ad ny privat 

fællesvej over matr.nr. 51b ibd., kommunevejene 

Vester Løve Vej (gennem jernbaneoverkørsel nr. 

26s) og Løve Gl. Landevej samt statsvejen Kalund-

borgvej til matr.nr. 13y ibd. Ca. 370m forløb igen-

nem Løve by. 

Anlægsmyndighedens forslag: 

Jernbaneoverkørsel nr. 26s for kommunevej Vester 

Løve Vej nedlægges og slettes på matrikelkortet. 

Trafikken gennem overkørslen henvises til at krydse 

jernbanen i eller ude af niveau andetsteds. Vester 

Løve Vej lukkes ved jernbaneoverkørslen og vejen 

brydes op i en afstand af 15 m fra nærmeste skinne 

på begge sider af banen. Banegrøften gennemgraves 

og der opsættes klippefast hegn langs banen i fornø-

dent omfang på hver side af overkørslen. Kommune-

vejen er ved jernbaneoverkørslen ikke udskilt i ma-

triklen, og vejarealerne nærmest overkørslen slettes 

på matrikelkortet og overgår til ejernes frie råden på 

de strækninger, hvor vejen opbrydes og fjernes. 

Fremtidig færdsel mellem matr.nr. 13y og 8p ibd. 

henvises til markoverkørsel fra matr.nr. 13y ibd. til 

statsvejen Kalundborgvej, ad Kalundborgvej mod 

vest (krydsende banen ude af niveau), kommuneve-

jene Nedergårdsvej og Vester Løve Vej og ad privat 

fællesvej over matr.nr. 51b ibd. frem til matr.nr. 8p 

ibd. 

Afstanden mellem ejendommens arealer ad offentli-

ge veje forøges med ca. 1300 m (i forhold til passage 

gennem ovk. nr. 26s). 

De syv beboelser langs Vester Løve Vej vest for 

jernbaneoverkørsel nr. 26s og frem til kommuneve-

jen Dalgårdsvej, vil ved nedlæggelse af jernbane-

overkørsel nr. 26s få fra ca. 0,17 km til 1,45 km læn-

gere til Løve skole, stadion og station. 
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Fremkomne bemærkninger:  

Ekspropriationskommissionen modtog indlednings-

vis ca. 250 underskrifter mod en lukning af overkørs-

len. De fremmødte ca. 35 borgere havde lejlighed til 

at udtale sig. 

Formanden for Løve, Ørslev, Solbjerg Lokalråd har 

på vegne af lokalrådet, skolebestyrelsen for Løve-

Ørslev skole, idrætsforeningen, forældrebestyrelsen 

for Løve Børnehave samt Gierslev Sogns Menig-

hedsråd ved mail af 7. december 2010 fremsendt en 

fælles indsigelse mod forslaget om en lukning af 

jernbaneoverkørslen på Vester Løvevej. I mailen, 

som blev fremlagt på mødet, er anført følgende: 

”Først og fremmest vil vi gerne fastslå, at Vejdirek-

toratets indstillingsmateriale til ekspropriations-

kommissionen ikke er en neutral indstilling men et 

partsindlæg. Det fremgår tydeligst ved præsentatio-

nen af det økonomiske rationale, hvor Vejdirektora-

tet alene præsenterer omkostningerne ved en moder-

nisering af overkørslen men ikke omkostningerne 

ved en nedlæggelse af overkørslen. Besparelsen ved 

en nedlæggelse fremstilles derfor som værende de 

fulde moderniseringsomkostninger, hvilket ikke er 

tilfældet, jf. bl.a. besvarelser fra Regionstog A/S på 

orienteringsmødet den 9. november 2010 (jf. referat 

tilsendt ekspropriationskommissionen). Vejdirektora-

tet har endvidere gennem hele forløbet fastholdt, at 

de ikke var part i sagen men alene rådgiver for Regi-

onstog A/S, og det var først i mail fra kommissarius 

af 23.11. 2010 at det blev fastslået, at Vejdirektoratet 

er part i sagen. Det blev også først sent i forløbet 

oplyst, at Regionstog A/S betaler Vejdirektoratet for 

dets rådgivning. Det gør det desto mere kritisabelt 

såvel i den konkrete sag som på det principielle plan, 

at Vejdirektoratet er den organisation, der fremstiller 

sagen for ekspropriationskommissionen. 

Dernæst vil vi gerne gøre indsigelse mod, at vi ikke 

har haft mulighed for at efterprøve den økonomiske 

vurdering af omkostningerne ved en modernisering. 

Denne mulighed er blevet os frataget af Vejdirekto-

ratet, som heller ikke selv har efterprøvet omkost-

ningsvurderingen, idet Vejdirektoratet, ifølge mail til 

Løve, Ørslev, Solbjerg Lokalråd, har fuld tillid til det 

firma, som Regionstog A/S har bedt om at vurdere 

omkostningerne. Vejdirektoratet og Regionstog A/S 

har imidlertid ikke villet oplyse om, hvem der har 

foretaget beregningen eller udlevere selve bereg-

ningsgrundlaget. Vi mener, at det er kritisk såvel i 

den konkrete sag som på det principielle plan ikke at 

have mulighed for at efterprøve modpartens påstande 

og, ikke mindst, at Vejdirektoratet ikke ser det som 

et problem. 

Endelig vil vi gerne påpege, at knapt 250 personer 

har skrevet under på en underskriftsindsamling mod 

en lukning af overkørslen (underskrifterne overræk-

kes til ekspropriationskommissionen ved besigtigel-

sesforretningen 13.12.2010).  

Ud over ovenstående har vi følgende indvendinger: 

Vores første indvending mod en lukning af jernba-

neoverkørslen er den opsplitning af Løve som lands-

by og som område, som lukningen vil medføre. Man 

skal huske på, at vejnettet generelt er ældre end jern-

banen, og da jernbanen blev etableret for knapt 100 

år siden bibeholdt man de tre væsentligste veje vest 

for byen netop ved at etablere overskæringerne. I 

2002 lukkede man én overkørsel. Det nuværende 

forslag vil medføre lukning af endnu en vej, så der 

kun er én af de tre vestlige forbindelsesveje tilbage. 

Det vil for området være en alvorlig beskæring af 

den logiske vejinfrastruktur, som området har op-

bygget, bibeholdt og draget nytte af gennem flere 

hundreder år, også efter jernbanens etablering. En 

vejinfrastruktur, som stadig er logisk og tilpasset 

moderne forhold. Hvis den beskæres yderligere ved 

kun at bibeholde én af de tre væsentligste veje, så er 

det alvorligt for et lokalsamfund. 

Vores anden indvending drejer som om den postu-

lerede gevinst ved at lukke overkørslen. 

I indstillingsmaterialet er det alene de 2,3 mio. kr. nu 

hævet til 2,5 mio. kr., som nævnes (inden for syv 

dage hævet med 0,2 mio. kr. igen uden at vi må få at 

vide hvorfor). Det kan få ekspropriationskommissio-

nen til at tro, at den fulde besparelse er på 2,5 mio. 

kr. ved en lukning, hvilket imidlertid ikke er tilfæl-

det. Regionstog A/S oplyste på et informationsmøde, 

at en lukning af en overkørsel koster 5.-600.000 kr. 

Dertil kommer, at to landmænd med jord på begge 

sider af overkørslen og muligvis også en forretnings-

drivende med egen butik på Vester Løvevej skal 

kompenseres for lukningen. Endelig har Regionstog 

A/S haft omkostninger ved betalingen af Vejdirekto-

ratets rådgivningsydelse; en omkostning de ikke ville 

have haft ved en videreførelse af overkørslen og 

derfor skal modregnes ift. den forventede gevinst ved 

en lukning. En reel økonomiberegning, som Vejdi-

rektoratet faktisk er i stand til at foretage, og som de 

burde have foretaget, hvis de var en uvildig instans, 

ville have sammenholdt udgifter og besparelser. Så 

kunne Vejdirektoratet være kommet med et seriøst 
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bud på omkostninger og besparelser ved såvel luk-

ning som bibeholdelse af overkørslen såvel for Regi-

onstog A/S som for borgere, erhvervsliv og kommu-

nen. Vejdirektoratet fremlægger heller ikke økono-

miberegningerne, som Regionstog A/S har fået fore-

taget, men når såvel Regionstog A/S som Vejdirekto-

ratet i hele forløbet - også til pressen - nævner et 

beløb på 2,3 mio. kr. for så at ændre dette beløb til 

2,5 mio. kr. i indstillingsmaterialet til ekspropriati-

onskommissionen, har vi stor mistillid til rigtigheden 

af dette beløb og frygter, at det er et tal grebet ud af 

luften – de kunne have sagt 3 eller 5 mio. kr., og vi 

skulle stadig have taget modpartens ord for troende. 

Vi må som nævnt ikke se beregningsgrundlaget og 

kan derfor ikke efterprøve det. Men alene på grund-

lag af de tal, vi rent faktisk kender og de omkostnin-

ger vi ved, der vil være forbundet med en lukning 

mener vi ikke, at det er godtgjort, at det økonomisk 

kan betale sig at lukke overkørslen. Dermed falder 

det væsentligste argument for at lukke overkørslen. 

Vores tredje indvending er, i forlængelse af det 

foregående, den manglende samlede økonomivurde-

ring. Der fokuseres alene på Regionstog A/S om-

kostninger og evt. besparelse men ikke på de samlede 

omkostninger, som erhvervsliv, private borgere og, 

ikke mindst kommunen påføres ved en lukning, fx 

for at sikre bløde trafikanter i Løve og omegn som 

følge af den omfordeling af trafikken, som en luk-

ning af overkørslen på Vester Løvevej vil medføre. 

Hvis man alene beslutter en ekspropriation på grund-

lag af, hvad en enkelt part i sagen kan opnå økono-

misk, og indstillingen ikke inddrager de øvrige par-

ters økonomiske tab, så er der ikke tale om en uvildig 

vurdering. Vi mener, at ekspropriationskommissio-

nens formål er at vurdere en ekspropriations samlede 

økonomi og på det grundlag beslutte sig. Derfor me-

ner vi, at Vejdirektoratets indstillingsmateriale er 

mangelfuldt og ikke tilstrækkeligt dækkende som 

beslutningsoplæg. 

Vores fjerde indvending drejer sig om trafiksikker-

heden på Bøstrupvej, der går forbi skolen, børneha-

ven og idrætsanlægget. Vi mener, at der vil være tale 

om en betydelig merbelastning i forhold til den eksi-

sterende trafik og derfor også en øget risiko for især 

bløde trafikanter desuagtet diverse nationale stati-

stikker om ulykker i forbindelse med landbrugskøre-

tøjer. Hvis kommissionen beslutter at lukke over-

kørslen mener vi, at kommissionen især må vurdere 

konsekvenserne heraf, dvs. om Regionstog A/S og 

Vejdirektoratet skal pålægges at bekoste trafiksik-

kerhedsmæssige foranstaltninger på Bøstrupvej mel-

lem jernbanen og Løve Gl. Landevej. Hvilket Vejdi-

rektoratet i sagen fra 2002 selv var indstillet på. 

Vores femte indvending drejer sig om trafiksikker-

heden på de veje, som bliver belastet af den trafik, 

som bliver flyttet fra Vester Løvevej (mellem Løve 

Gl. Landevej og Toelstangsvej). Det drejer sig om 

Toelstangsvej, den resterende del af Vester Løvevej, 

Smedegade, Dalgaardsvej og Nedergaardsvej. Ud- og 

indkørslen til/fra Nedergaardsvej til/fra Høng Lan-

devej er ikke gearet til store mængder trafik og vil 

specielt i vinterperioden samt under roekampagnen 

være farlig at benytte og vil derfor kræve etablering 

af svingbaner både fra nord og syd på Høng landevej 

samt forbedringer til udkørsel fra Nedergaardsvej til 

Høng landevej. Udkørslerne fra Smedegade og Dal-

gaardsvej til Bøstrupvej vil også med en øget trafik-

belastning kræve en forbedring. Endelig er der en bro 

på den resterende del af Vester Løvevej, hvor det 

skal undersøges, om den kan klare den øgede belast-

ning af tung trafik – herunder ikke mindst land-

brugsmaskiner samt fyldte lastbiler under den årlige 

roekampagne. 

Vores sjette indvinding drejer sig om den øgede 

responstid for brand og redning samt ambulancekør-

sel. For en række husstande vil der være længere for 

udrykningskøretøjer at komme hen til. Det er endvi-

dere erfaringen fra lukningen af overkørslen i 2002, 

at det fortsat bringer forvirring med lukkede veje og 

dermed væsentlige forsinkelser for udrykningskøre-

tøjer, når de pludselig befinder sig for enden af en 

blind vej. En lukning vil derfor nødvendiggøre til-

strækkelige vendepladser for udrykningskøretøjer 

men selvfølgelig også for andre køretøjer såsom re-

novationsbiler, tankbiler og postvæsen mm. 

Vores syvende indvending drejer sig om de er-

hvervsdrivende i området, hvis kunder får vanskeli-

gere ved at finde frem til dem. For et landområde er 

de erhvervsdrivende, der tiltrækker såvel lokale kun-

der som kunder længere vejs fra, en væsentlig del af 

lokalområdet, der er med til at give kvalitet, arbejds-

pladser og indtjening til området. 

Vores ottende indvending drejer sig om kirkerne. 

Èn præst skal foretage gudstjenesterne i fire kirker, 

heraf Vester Løve kirke (én præst, tre sogne, fire 

kirker). Vester Løvevej er en kirkevej der, hvis den 

lukkes, medfører væsentlig omkørsel for såvel præst 

som en stor del af menigheden og dermed også er 

med til at øge trafikken på de øvrige veje.  
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Vores niende indvending drejer sig om postulatet 

vedrørende fartøgning, som Vejdirektoratet nævner 

som en forudsætning i indstillingsmaterialet til ek-

spropriationskommissionen. Der nævnes en fartøg-

ning fra nuværende 75 km/t til forventeligt 100-120 

km/t. Vi finder dette argument særdeles irrelevant i 

forhold til den 3 km korte strækning mellem Høng og 

Løve, idet Regionstog A/S har bekræftet, at der ikke 

er planer om at lukke Løve som stationsby, og vi 

heller ikke regner med, at Høng påtænkes lukket som 

stationsby (sidstnævnte har vi dog ikke spurgt til!). 

Vores tiende indvending drejer sig om Vejdirekto-

ratets hensyn til trafiksikkerheden, som også nævnes 

i indstillingen. Et argument, der er processuelt for-

kert, idet der er tale om en rekvireret ekspropriation 

ønsket af Regionstog A/S. Havde trafiksikkerheden 

været hovedargumentet, ville ekspropriationen være 

initieret af Vejdirektoratet. Argumentet savner også 

indholdsmæssig tyngde, idet der ikke er argumenteret 

eller fremført statistik for, at sikrede jernbaneover-

kørsler udgør en særlig risiko. 

For at opsummere, så er vi som lokalområde imod en 

lukning af jernbaneoverkørslen på Vester Løvevej. 

Vi mener endvidere ikke, at der samlet set er et øko-

nomisk rationale for en lukning. Endelig mener vi 

ikke, selv ved en særskilt betragtning på det økono-

miske rationale for Regionstog A/S, at det er godt-

gjort, at der er tale om en betydelig besparelse, som 

retfærdiggør de omkostninger og gener, som påføres 

lokale borgere og erhvervsdrivende samt lokalsam-

fundet som helhed. 

Når det er sagt, og ihukommende, at vi som lokalom-

råde ikke har direkte indflydelse på ekspropriations-

kommissionens afgørelse endsige har høringsret ef-

terfølgende kommissionens beslutning, er vi også 

nødt til at påvise følgende behov for trafik- og sik-

kerhedsmæssige foranstaltninger, hvis kommissio-

nens beslutning går os imod: 

 Højre- og venstresvingsbane fra Høng lande-

vej til Nedergaardsvej samt fartdæmpning 

for udkørsel fra Nedergaardsvej til Høng 

landevej 

 Cykelsti og fortov på Bøstrupvej mellem 

jernbanen og Løve Gl. Landevej 

 Vendepladser på Vester Løvevej på begge 

sider af jernbanen  

 Trafikdæmpende foranstaltninger på Bø-

strupvej 

 Bedre parkeringsforhold til børnehave, skole 

og idrætsanlæg 

 Bedre udkørsel fra Smedegade og Dal-

gaardsvej til Bøstrupvej 

 Undersøgelse af broens holdbarhed på Ve-

ster Løvevej”. 

Forældrebestyrelsen for Løve Børnehave, har på 

vegne af alle forældre i børnehaven ved mail af 8. 

december 2010 bl.a. anført, at Vester Løvevej bør 

bevares som den er. Det anføres, at en lukning af 

Vester Løvevej vil være katastrofal, da det vil give 

meget mertrafik forbi Løve Børnehave på Bøstrup-

vej, en vej der i forvejen er for lille og derved øget 

risiko for ulykker. Det vil betyde, at børnenes sikker-

hed, når de skal hentes og bringes, vil være i fare. 

Bestyrelsen finder, at det er en hel forkert beslutning 

af lukke vejen. Alle de ulemper, der blev listet op på 

borgermødet d. 6. december 2010, må klart veje 

tungt i kommissionens overvejelser og bestyrelsen 

kan kun opfordre til meget nøje at gennemgå alle 

fremkomne forslag, klager og bekymringer. 

En række borgere har i individuelle mails og breve 

protesteret mod lukningen af overkørslen bl.a. med 

henvisning til fælleshenvendelsen fra Løve, Ørslev 

og Solbjerg Lokalråd m.fl.  

Ejeren af den bygningsløse landbrugsejendom 

matr.nr. 17q Løve By, Gierslev, har i brev til Kom-

missarius anført, at der må være en forventning om, 

at Kalundborg Kommune efter en nedlæggelse af 

overkørslen vil ændre Vester Løve Vejs status til 

privat vej på linje med det der skete, da man nedlag-

de overkørslen på Knudstrupvej. Ejerne ønsker kom-

pensation for de udgifter en sådan ændring vil påføre 

dem. Endvidere kræver de, at Vester Løve Vej bliver 

fjernet fra baneoverskæringen og hen til Vester Løve 

Vej 7, da de har jord på begge sider af vejen på det, 

som så bliver en blind vej. Resten af vejen kan an-

vendes til vendeplads ved sidste ejendom på vej-

strækningen. Herved undgås også, at lokale borgere 

fristes til at krydse den nedlagte overkørsel, når de 

går tur. Dette sker ofte ved den nedlagte overkørsel 

på Knudstrupvej, hvilket ejerne har gjort Høng – 

Tølløse banen opmærksom på, dog uden respons. 

Regiontog A/S anførte, at banen fortsat ønsker veja-

dgang til sit areal øst for banen og nord for Vester 

Løve Vej, når overkørslen lukkes og vejen opbrydes 

i en afstand på 15 m fra nærmeste skinne. 

Ejeren af ejendommen, Vester Løve Vej 21, har i 

mail af 9. december 2010 bl.a. anført, at ud over en 

længere og farligere vej til skole m.v., så vil en ned-

læggelse af overkørslen også få meget store konse-
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kvenser for den butik, som ejeren driver fra adressen. 

Hvis overkørslen på Vester Løve Vej lukkes, vil der 

ikke længere være en direkte og logisk adgang for 

kunderne til butikken  og mange vil sikkert give op 

og vende om. Hvis overkørslen alligevel lukkes øn-

skes kompensation samt dækning af udgifterne til 

opsætning af skilte, annonceudgifter m.v. 

Friluftsrådet Nordvestsjælland har i mail af 10. de-

cember 2010 tilkendegivet sin opbakning til budska-

bet i det fælles brev, som Løve, Ørslev og Solbjerg 

Lokalråd har fremsendt til Kommissarius angående 

den eventuelle lukning af baneoverskæringen på 

Vester Løvevej. Friluftsrådet anfører bl.a., at uhin-

dret adgang på stier og veje i det åbne land og lands-

byer er afgørende for friluftslivet - både for gående, 

cyklende og ridende. Hvis muligheden for det dagli-

ge friluftsliv og folkesundheden skal styrkes - også i 

området omkring Løve - er det vigtigt at fastholde 

muligheden for mest mulig inspirerende "gå-rundt" 

ture, så man ikke skal ud og hjem samme vej, hvilket 

lukningen vil medføre. Det er beklageligt, hvis hen-

synet til en økonomisk besparelse vejer tungere end 

det faktum, at indgrebet vil gå i mod et stærkt ønske i 

lokalbefolkningen om at beholde overskæringen.  

På mødet blev det endvidere nævnt, at der ville blive 

problemer med gylletransporter m.v., der nu skal 

køre ad veje, hvor der er mange bløde trafikanter. 

Endvidere vil omlægningen medføre store omveje 

med deraf følgende meromkostninger for landmæn-

dene. Der er endvidere problemer med at køre på og 

ind og ud  fra Høng Landevej / Kalundborgvej, som 

er stærkt trafikeret. Ind- og udkørslen i Løve by er at 

foretrække – men for mange vil der blive alt for stor 

omvej til denne, hvis overkørslen ved Vester Løve 

Vej nedlægges. Også adgang til offentlig transport 

vil blive besværliggjort, idet beboere på Vester Løve 

Vej vil få stor omvej til Løve by, hvorfra der går tog 

og bus. 

Kalundborg Kommune har i brev af 12. oktober 2010 

til Regionstog A/S meddelt, at kommunen som 

vejmyndighed ingen indvendinger har til nedlæggel-

se af overkørslen på Vester Løve Vej.  

I mail af 10. december 2010 til Kommissarius har 

kommunen anført følgende: 

”I tidligere fremsendt skrivelse af 12. oktober 2010 

til Regionstog A/S meddelte Kalundborg Kommune, 

at denne ikke havde bemærkninger som vejmyndig-

hed til nedlæggelse af jernbaneoverkørsel nr. 26s. I 

skrivelsen havde kommunen alene taget stilling til de 

trafikale forhold ved nedlæggelsen. Efterfølgende er 

der rejst spørgsmål om, hvorvidt nedlæggelsen ville 

medføre så store økonomiske omkostninger for 

kommunen, at der skulle gøres indsigelse mod ned-

læggelsen af jernbaneoverkørsel nr. 26s. På den bag-

grund blev der taget initiativ til en nu foretaget en 

undersøgelse af de økonomiske følger af nedlæggel-

sen. Se venligst vedlagte bilag. Kalundborg Kommu-

ne har ved resultatet af undersøgelsen erfaret, at de 

økonomiske konsekvenser, der er forbundet med 

nedlæggelsen af jernbaneoverkørsel nr. 26s, er af et 

så uforholdsmæssigt stort beløb, at kommunen må 

kræve, at nedlæggelsen af jernbaneoverkørsel nr. 26s 

ikke bliver gennemført som foreslået af anlægsmyn-

digheden.  

Det er Kalundborg Kommunes klare opfattelse ved 

læsning af de forudsætninger, der beskrevet af Vejdi-

rektoratet (Oktober 2010), at nedlæggelsen af jern-

baneoverkørsel 26s er begrundet i anlægs- og 

driftsøkomiske overvejelser langt mere end i de tra-

fikale forhold. Anlægsmyndigheden får således en 

besparelse ved nedlæggelsen af jernbaneoverkørsel 

26s, hvilket  Kalundborg Kommune finder ganske 

urimeligt, når den af anlægsmyndigheden opnåede 

besparelse medfører så store økonomiske konsekven-

ser for Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommu-

ne foreslår derfor, at nedlæggelsen af jernbaneover-

kørsel nr. 26s ændres til at blive en istandsættelse af 

jernbaneoverkørsel nr. 26s.” 

Det fremgår af det i mailen fra kommunen nævnte 

bilag, der er udarbejdet af Fjerring A/S, at den sam-

lede udgift for Kalundborg Kommune bliver i stør-

relsesordenen knap 1 mio. kr. Den delegerede repræ-

sentant fra kommunen påpegede, at kommunen ikke 

kan støtte en nedlæggelse af overkørslen, da konse-

kvenserne heraf ikke er tilstrækkeligt undersøgt.   

Landpolitiet Høng-Gørlev har i brev af 11/12-2010 

bl.a. anført, at beboerne i Løve, i forbindelse med 

den verserende sag om en eventuel lukning af jern-

baneoverkørslen ved Vester Løve Vej, har anmodet 

om en vurdering af de færdselsmæssige konsekven-

ser i forbindelse med, at færdslen, der tidligere fore-

gik ad Vester Løve Vej nu bliver overført til Bø-

strupvej.  

Landpolitiet har umiddelbart vurderet, at trafiksik-

kerheden vil blive væsentlig nedsat på Bøstrupvej 

ved den merbelastning, der vil ske i forhold til den 

eksisterende trafik, hvilket vil øge risikoen for især 

bløde trafikanter, der færdes på Bøstrupvej til og fra 

skole og sportspladsen. Specielt i perioder, hvor der 
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udføres markarbejde vil Bøstrupvej blive belastet af 

kørsel med store tunge landbrugsmaskiner, ligesom 

der under roekampagnen vil ske en voldsom forøg-

ning af tung trafik til og fra området med fare for den 

almindelige færdsel på stedet. 

I brevet konkluderes det, at der skal foretages væ-

sentlige forbedringer på Bøstrupvej for at sikre de 

bløde trafikanter, ligesom de tilstødende veje som 

Smedegade og Dalgaardsvej skal udbygges for at 

klare den øgede trafik, der vil finde sted, specielt i 

roekampagne tiden, såfremt Vester Løve Vej lukkes 

ved jernbaneoverkørslen. 

Vejdirektoratet har i et notat af 9. december 2010 

kommenteret fælleshenvendelsen fra Løve, Ørslev, 

Solbjerg lokalråd m.fl. Notatet, der er sendt til lokal-

rådet, blev fremlagt. 

Endvidere fremlagdes et af Vejdirektoratet udarbej-

det notat af 9. december 2010 med bilag vedrørende 

trafiksikkerhedsvurdering ved flytning af trafik fra 

Vester  Løve Vej til det øvrige vejnet ved en lukning 

af jernbaneoverkørslen for Vester Løve Vej. Dette 

notat er ligeledes sendt til lokalrådet. Af notatet 

fremgår bl.a., at der i 5 års uheldsperioden 2005-

2009 ikke er sket nogen politirapporterede uheld på 

hele Bøstrupvej. Trafikken på Bøstrupvej ved jern-

baneoverkørslen blev talt i 1997. Opregnes denne 

trafik til 2010 niveau vil årsdøgntrafikken være på 

750 med en lastbilprocent på ca. 11, dvs. ca. 82 last-

biler m.v. Hertil skal tillægges den årsdøgntrafik på 

Knudstrupvej, som blev flyttet ved denne vejs luk-

ning ved jernbanen. Trafikken blev fordelt først og 

fremmest mellem Bøstrupvej og Løvegårdsvej. 

Kommunen har oplyst, at den ikke har trafiktællinger 

for Bøstrupvej, så den aktuelle trafik for Bøstrupvej 

kendes ikke. Regionstog har foretaget en aktuel vur-

dering af morgentrafikken ved skolen, som viser, at 

der kun er en meget begrænset biltrafik i det observe-

rede tidsrum. 

Årsdøgnstrafikken på Vester Løve Vej er i september 

2010 talt til ca. 140 med en lastbilprocent på ca. 10, 

dvs. 14 lastbiler i døgnet. Lastbilprocenten vil for-

mentlig være højere i landbrugets typiske aktivitets-

perioder. I tidsrummet kl. 6-15 krydses banen af gen-

nemsnitlig 8 køretøjer i timen, kl. 15-19, 15 køretøjer 

i timen og kl. 19-23, 5 køretøjer i timen. Gennem-

snitshastigheden er målt til ca. 61 km/t, hvilket er 

typisk for mindre kommuneveje i landområder. 

Regionstog har efterfølgende foretaget en observati-

on af trafikken ved overkørslen som stemmer med 

den tælling, der er foretaget. Det er således meget 

små trafikmængder, der flyttes til det øvrige vejnet, 

men fordelingen mellem de enkelte veje er umulig at 

skønne. 

Vejdirektoratet oplyste i forlængelse af de fremlagte 

notater bl.a., at ved lukning af en overkørsel bliver 

det vejnet, der modtager den omlagte trafik, altid 

vurderet trafiksikkerhedsmæssigt. Dette er også gjort 

i nærværende tilfælde. Regionstog har naturligvis 

den interesse, at omlagt trafik ikke medfører ulykker. 

Der kan påvises behov for nogle trafik- og sikker-

hedsmæssige foranstaltninger på det omliggende 

vejnet, men der er isoleret set ikke noget trafikalt/ 

sikkerhedsmæssigt belæg for disse foranstaltninger 

som følge af omlægningen af Vester Løve Vejs tra-

fikken, idet den tilførte trafik herfra på ca. 140 køre-

tøjer pr. årsdøgn er meget lille. Med hensyn til ven-

depladser ved overkørslen oplyste Vejdirektoratet, at 

disse ikke er med i projektet, da kommunen ikke 

havde ønsket det. Det er senere med kommunen af-

talt, at der foretages en besigtigelse for vurdering af 

behovet. 

Vejdirektoratet udtrykte i øvrigt forundring over 

Kalundborg Kommunes ændrede holdning til ned-

læggelse af overkørslen, særligt det forhold at æn-

dringen er meddelt så sent (d. 10/12-2010). Vejdirek-

toratet påpegede, at nedlæggelsen af overkørslen har 

været drøftet med kommunen i næsten 2 år, og at 

kommunen i brev af 12. oktober 2010 meddelte, at 

man ikke havde bemærkninger til nedlæggelse af 

overkørslen. 

Vejdirektoratet udtrykte desuden forundring over 

landpoltitiets udtalelse i sagen, som ligeledes er 

fremkommet meget sent. Vejdirektoratet retter nor-

malt ikke henvendelse til politiet, medmindre det 

vurderes, at der opstår en øget trafiksikkerhedsrisiko 

på det omliggende vejnet ved nedlæggelse af en 

overkørsel, hvilket ikke er tilfældet i den konkrete 

sag. 

Kommissionens vurderinger og beslutning: 

Kommissionen finder på baggrund af de tilkendegi-

velser der er fremkommet under besigtigelsen, her-

under fra Kalundborg Kommune og landpolitiet 

Høng-Gørlev, ikke, at der foreligger et tilstrækkeligt 

grundlag for at træffe beslutning i sagen. Kommissi-

onen bemærker i den forbindelse, at det må anses for 

meget uheldigt, at kommunens ændrede holdning i 

sagen først fremkommer umiddelbart inden besigti-

gelsen.  
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Kommissionen skal opfordre Regionstog A/S og 

kommunen til at drøfte sagen, herunder de sikker-

hedsmæssige aspekter for vejtrafikken af en eventuel 

lukning af overkørslen og mulige afværgeforanstalt-

ninger på det omliggende vejnet samt finansieringen 

heraf.  I drøftelserne med kommunen bør bl.a. indgå 

spørgsmålet om placering og udformning af eventu-

elle vendepladser på de to dele af Vester Løve Vej 

på hver side af overkørslen. På baggrund af udtalel-

sen fra landpolitiet Høng-Gørlev forudsættes, at poli-

tiet inddrages i de videre overvejelser. 

Såfremt Regionstog A/S efter drøftelserne med 

kommunen og politiet ønsker at fastholde forslaget 

om nedlæggelse af overkørslen forudsættes afholdt 

ny besigtigelse.  

Den rekvirerede ekspropriation blev herefter aflyst.  

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 

 

 

Henrik Hansen 

Gunner Lorentsen   Erik Larsen  Finn Sørensen   Nils Kruse   Dennis Dinesen   

Søren Kjerside Hansen    Carl Dixen Pedersen    Niels Møller    Robert Kovac    

/Sine H. Kjeldsen 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Isabel Gottlieb 

 


