
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby 

38. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 29. og 30. oktober 2014 

Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 9.15 samledes 
kommissionen ved kommunevejen Østre Ringvejs 
overføring over jernbanen for at afholde en besigti-
gelsesforretning i anledning af udskiftning af vejbæ-
rende broer over jernbanen mellem Ringsted og Ho-
leby, strækningen Ringsted-Vordingborg, i tilslutning 
til Femern Bælt-forbindelsen.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Erik Larsen og Peter Licht. Endvidere mødte de 
fra den fælleskommunale liste for Øernes område 
udpegede medlemmer, Bent Jørgensen og Henning 
Alfred Rasmussen.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

Som repræsentant for Næstved Kommune mødte 
Karsten Nonbo. 

Endvidere mødte for Næstved Kommune Jørgen 
Gerner Hansen. 

For Banedanmark mødte anlægschef Klaus Studstrup 
Jørgensen, landinspektør Lars Pedersen, landinspek-
tør Niels Henrik Hansen og rådgiver Tonny Czajkov-
ski,Rambøll. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Kst. kommissarius fremlagde brev af 6. september 
2014 fra Transportministeriet, hvormed sagen er fo-
relagt for kommissionen.  

Kommissarius fremlagde endvidere: 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Vejbærende broer – Femern Bælt – 
danske jernbaneanlæg – Ringsted-Holeby – 
Østre Ringvej med tilhørende oversigts-og 
besigtigelsesplaner, tegn. nr. 99910-1001 da-
teret den 25. juni 2014, 99910-33021 dateret 

den 8. september 2014 samt  
TNORT_3_092053_274 og 
TNORT_4_092053_273 dateret den 2. juni 
2014. 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Vejbærende broer – Femern Bælt – 
danske jernbaneanlæg – Ringsted-Holeby – 
Præstøvej med tilhørende oversigts- og, be-
sigtigelsesplaner, tegn. nr. 99910-1001 date-
ret den 25. juni 2014, 99910-33022 dateret 
den 8. september 2014 samt 
TNORT_3_092893_284 og 
TNORT_4_092893_283 dateret den 2. juni 
2014. 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Vejbærende broer – Femern Bælt – 
danske jernbaneanlg – Ringsted-Holeby – 
Viaduktvej med tilhørende oversigts- og be-
sigtigelsesplaner, tegn. nr. 99910-1001 og 
99910-33027 dateret den 25. juni 2014 samt 
TNORT_3_103509_364 og 
TNORT_4_103526_363 dateret den 2. juni 
2014. 

Ved dagens møde besigtigedes brostederne for veje-
ne Østre Ringvej, Præstøvej og Viaduktvej i Næstved 
Kommune. 

Følgende passerede: 

Banedanmark redegjorde for projektet. 

Baggrund 

Indledning 

I 2008 indgik Danmark og Tyskland en traktat om 
etablering af en fast forbindelse mellem de to lande 
over Femern Bælt. Med udgangspunkt i traktaten 
indgik regeringen sammen med Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radi-



29.10.2014 238 

kale Venstre og Liberal Alliance i 2009 en trafikafta-
le om de overordnede regler og principper for en 
grøn transportpolitik. Et af hovedformålene bag den 
grønne transportpolitik er, at den kollektive transport 
skal udgøre størstedelen af fremtidens vækst i trafik-
ken. 

Lovgrundlag 

Parterne bag trafikaftalen fra 2009 vedtog samme år 
”Lov om projektering af fast forbindelse over Fe-
mern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark” 
(Lov nr. 285 af 15/04/2009), der gør det muligt for 
Banedanmark at gå i gang med de indledende under-
søgelser om, at de eksisterende jernbanestrækninger 
Vordingborg–Storstrømsbroen og Orehoved–Rødby 
Færge udbygges til dobbeltspor. Derudover skal 
jernbanestrækningen Ringsted–Rødby Færge elektri-
ficeres. 

I 2010-2011 er der gennemført en VVM-
undersøgelse for Femern Bælt – danske jernbane-
landanlæg Ringsted – Holeby ”Generelle forhold 
Ringsted-Holeby, Miljøredegørelsen, hæfte 1 og 2, 
oktober 2012”. Indeholdt i denne VVM var ombyg-
ning af en række vejbærende broer på strækningen 
Ringsted – Orehoved som forberedelse for elektrifi-
cering. 

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

Der er endnu ikke vedtaget en egentlig anlægslov for 
udbygning af jernbanestrækningen fra Ringsted til 
Femern, men i 2013 blev ”Lov om elektrificering af 
jernbanen” (Lov nr. 609 af 12/6/2013) vedtaget. Lo-
ven gør det muligt, når der foreligger politisk aftale 
herom, at forhøje eller udskifte vejbærende broer på 
strækningen mellem Ringsted og Rødby i forbindelse 
med gennemførelse af første etape af elektrificering 
af jernbanen. Da den egentlige anlægslov endnu ikke 
er vedtaget, vil der derfor blive eksproprieret efter 
elektrificeringsloven. 

 

 

Ringsted-Femern 

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

En del af det samlede projekt er anlæg af et ekstra 
spor langs den eksisterende banestrækning mellem 
Vordingborg og Storstrømsbroen samt mellem Ore-
hoved og syd for Holeby, hvor banen kobles på den 
faste forbindelse over Femern Bælt. Dette er en med-
virkende årsag til, at kapaciteten kan øges, og rejseti-
derne forkortes. Derudover skal jernbanen mellem 
Ringsted og syd for Holeby elektrificeres. Det inde-
bærer, at der skal sættes master op til strømførende 
ledninger og etableres fordelingsstationer, der skal 
levere strøm til baneanlægget. En række vejbærende 
broer har i dag ikke tilstrækkelig højde over sporene 
til, at der er plads til kørestrømsanlægget. Derfor skal 
disse broer rives ned og erstattes af nye broer med 
større dimensioner.  

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

Projektbeskrivelse 

Besigtigelsesmaterialet omhandler de fremrykkede 
arbejder, der af hensyn til den samlede tidsplan skal 
udføres tidligere end selve baneanlægsprojektet. De 
pågældende anlægsarbejder er de forberedende bro-
arbejder, der skal muliggøre elektrificeringen. I dag 
har langt størstedelen af de vejbærende broer ikke til-
strækkelig frihøjde over sporene til, at der er plads til 
kørestrømsanlægget. Derfor skal en række vejbæren-
de broer på strækningen udskiftes med højere, længe-
re og bredere broer, der giver plads til køreledninger-
ne. 

Broer 

Udbygningen af banestrækningen vil berøre i alt 16 
vejbærende broer på strækningen mellem Ringsted 
og Vordingborg. 16 broer skal nedrives og genopfø-
res, så de modsvarer den nye elektrificerede dobbelt-
sporede jernbane. 
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Herunder følger en oversigt over de vejbærende bro-
er, der berøres: 

Ringsted Kommune: 

• Havrebjergvej – st. 66.623 (bro nr. 17307) 

Næstved Kommune: 

• Tyvelsevej st. 70.436 (bro nr. 17322)  
• Ravnstrupvej N st. 78.485 (bro nr. 17346) 
• Rampen st. 91.067 (bro nr. 17395) 
• Østre Ringvej 92.050 (bro nr. 17404) 
• Præstøvej st. 92.890 (bro nr. 17410) 
• Englebjergvej st. 94.373 (bro nr. 17412) 
• Myrupvej st. 97.810 (bro nr. 17421) 
• Lov Landevej st. 100.260 (bro nr. 17425) 
• Hammervej st. 102.188 (bro nr. 17430) 
• Viaduktvej st. 103.520 (bro nr. 17436) 

Vordingborg Kommune: 

• Lundbyvej / Kaj Lykkes Vej st. 106.947 (bro 
nr. 17446) 

• Hasbjergvej st. 109.200 (bro nr. 17450) 
• Dalkærvej st. 111.243 (bro nr. 17458) 
• Sct. Clementsvej st. 115.158 (bro nr. 17474 

(17475)) 
• Ny Næstvedvej st. 118.019 (bro nr. 17489) 

For de 16 broer, der nedrives og genopføres, bliver 
der tale om opførelse af nye højere, bredere og læn-
gere broer. Det betyder, at de skærende veje skal æn-
dres og tilpasses det omgivende terræn, hvorved 
blandt andet vejens skråninger rykkes tættere på de 
omkringliggende ejendomme.  

Ejer og vedligeholdelsesforhold fortsætter som de er 
i dag, hvilket vil sige, at de vejbærende broer ejes af 
Banedanmark. Den fremtidige drift og vedligeholdel-
se af de nye vejbærende broer foretages og bekostes 
af Banedanmark for så vidt angår broen med broræk-
værker. Drift og vedligeholdelsen af kommunevejene 
bliver varetaget af den respektive kommune, som 
foranstalter og bekoster renholdelse af vejen, broens 
afvandingssystem og snerydning samt vedligeholdel-
se af belægning på broen, skråninger og sikkerheds-
rækværker på ramperne. Ved de private veje vil det 
ligeledes være Banedanmark, der står for drift og 
vedligeholdelsen af broen, mens det er vejejeren, der 
står for drift og vedligeholdelse af vejen i henhold til 
beskrivelsen ved de kommunale veje ovenfor. 

 

 

Afvanding 

I forbindelse med ændringer af det eksisterende vej-
net ved de berørte brosteder skal det sikres, at vandet 
kan blive ledt væk. Der vil derfor blive foretaget æn-
dring af det eksisterende afvandingssystem, så det 
tilpasses den nye bros dimensioner og det nye om-
kringliggende vejanlæg.  

Ledningsarbejder 

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

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

Som udgangspunkt skal de enkelte ledningsejere selv 
forestå ledningsarbejderne, herunder erhvervelse af 
de nødvendige arealer og rettigheder. 

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

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

Dimensioneringshastiged, linjeføring, længde og 
tværprofil 

Generelt fastlægges linjeføringen ud fra den eksiste-
rende vejgeometri og gældende vejregler. 

Dimensioneringshastigheden på de ombyggede vejo-
verføringer fastlægges i overensstemmelse med gæl-
dende vejregler og er godkendt af den pågældende 
vejmyndighed. 

Tværprofilet for de vejbærende broer, og dermed de 
skærende veje, fastlægges med udgangspunkt i det 
eksisterende vejanlæg. Tværprofilet på de berørte 
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brosteder/vejoverføringer udformes efter gældende 
vejregler.  

Ombygning af veje skal godkendes af de respektive 
vejmyndigheder. 

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

Projektet gennemføres i overensstemmelse med 
kommuneplanerne i de tre berørte kommuner – Ring-
sted, Næstved og Vordingborg - og udføres med re-
spekt for landskabets særlige karaktertræk. 

Beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelses-
loven og bevaringsmæssige hensyn efter museums-
loven for så vidt angår arealer, der er nødvendige for 
gennemførelse af forberedelse for elektrificering af 
banestrækningen mellem Ringsted og Orehoved, va-
retages af transportministeren efter høring af Natur-
styrelsen, Miljøstyrelsen og Kulturstyrelsen samt et 
af Folketinget nedsat udvalg (jf. elektrificeringslo-
vens § 4).  

Kulturhistoriske forhold 

Museum Vestsjælland og Museum Sydøstdanmark 
har tidligere vurderet, om der kan være væsentlige 
fortidsminder i forbindelse med de 16 bro- og vejste-
der, og de vil derfor udføre arkæologiske forundersø-
gelser på de arealer, som eksproprieres midlertidigt 
eller permanent til brug for anlægsarbejderne. 

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

Beskyttet natur 

Såfremt der er fredede fortidsminder, beskyttelseslin-
jer omkring disse eller beskyttede naturtyper, der skal 
tages højde for, vil dette blive beskrevet for hvert en-
kelte brosted. Der vil blive søgt om dispensation for 
hvert enkelt forhold hos de relevante myndigheder. 

Vejforhold 

I forbindelse med ændringer af de eksisterende veje 
som følge af ombygning af de 16 vejbærende broer, 
vil Banedanmark fremsende et foreløbigt vejprojekt 
til udtalelse hos vejmyndigheden, så det kan afklares, 
om det foreslåede vejprojekt kan realiseres. Når en-
treprenøren har planlagt anlægsarbejdet endeligt, vil 
vejprojektet blive fremsendt til vejmyndighedens en-
delige godkendelse. 

 

Servitutter 

Eldrift 

Samtlige naboejendomme til det elektrificerede ba-
neanlæg pålægges en servitut om eldrift i forbindelse 
med ekspropriation til den samlede baneudvidelse. 
Servitutten pålægger restriktioner med hensyn til 
højde og nærhed på bevoksning, bygninger og lig-
nende i forhold til ledningsanlæggene.  

Sikring af øvrige anlæg 

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

Langs de eksisterende kommunale veje, hvor nabo-
ejendommene i forvejen er pålagt byggelinjer, vil 
ejendommene blive pålagt nye byggelinjer i henhold 
til disse vejes ændrede tracé og koteforhold. 

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

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

Ekspropriation 

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

Såfremt der er privatretlige servitutter, som er i kon-
flikt med anlægsprojektet, vil disse ligeledes blive 
eksproprieret i henhold til Statsekspropriationsloven. 

Denne besigtigelses- og efterfølgende ekspropriati-
onsforretning omhandler alene erhvervelse af arealer 
og rettigheder til at gennemføre de fremrykkede ar-
bejder. På et senere tidspunkt vil der blive afholdt be-
sigtigelses- og ekspropriationsforretninger, hvor der 
skal erhverves rettigheder til selve udbygningen og 
elektrificeringen af jernbaneanlægget på strækningen 
mellem Ringsted og den sydlige del af Holeby. 

I forbindelse med anlægsarbejder ved de 16 vejbæ-
rende broer er det nødvendigt at erhverve permanente 
arealer som følge af, at broerne gøres længere, højere 
og bredere. Derudover er det nødvendigt at erhverve 
midlertidige arbejdsarealer til brug for anlægsarbej-
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det, arbejdspladser samt til maskin- og materialeop-
lag. 

De midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 
blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
Nogle arbejdsarealer skal anvendes senere i forbin-
delse med selve udbygningen, men dette vil fremgå 
ved en senere ekspropriationsforretning. 

Under de særlige bestemmelser er der for hver af de 
berørte ejendomme anført hvilke ekspropriative ind-
greb, der er nødvendige at gennemføre. 

Anlægsfasen 

Banedanmark ønsker at igangsætte de fremrykkede 
anlægsarbejder fra begyndelsen af 2016, og anlægs-
perioden for hver lokalitet forventes at være 11–18 
måneder. Det forventes, at alle de fremrykkede ar-
bejder er afsluttet i tredje kvartal af 2019.  

Vejtrafikken 

Da de eksisterende vejoverføringer nedrives og gen-
opføres, vil det medføre, at trafikken på de skærende 
veje skal omlægges midlertidigt. Der sikres adgang 
for redningskøretøjer under de midlertidige vejom-
lægninger. 

Togtrafikken 

Togtrafikken vil generelt blive opretholdt i hele an-
lægsperioden for de fremrykkede broanlægsarbejder. 
Det vil dog være nødvendigt at gennemføre enkelte 
sporspærringer af kortere varighed i forbindelse med 
nedrivning af broerne. 

Støj og vibrationer 

Kommunerne er miljømyndighed i forbindelse med 
bygge- og anlægsarbejder, og kommunerne fastsætter 
eventuelle grænseværdier for støj under anlægsarbej-
det omkring boliger og støjfølsomme områder.  

I dette tilfælde har Ringsted, Næstved og Vording-
borg Kommune fastlagt følgende støjgrænser: 

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

• aften i tidsrummet 18-22, samt søn- og hel-
ligdage: 45 dB(A) 

• nat i tidsrummet 22-07: 40 dB(A) 

Det skal understreges, at ovenstående grænseværdier, 
er gennemsnitsværdier for den pågældende periode. 
Der kan derfor godt forekomme støj, der overskrider 
70 dB(A) mellem 7 og 18 på hverdage, så længe den 
gennemsnitlige støj ikke overskrider støjgrænsen. 

Støj 

Det vurderes, at det for nogle af de ejendomme, der 
ligger nærmest anlægsarbejdet, ikke vil være muligt 
at overholde grænseværdierne for støj under anlægs-
arbejdet. Langt størstedelen af anlægsarbejderne ud-
føres indenfor normal arbejdstid på hverdage, men 
det kan forudses at blive nødvendigt at udføre enkelte 
støjende arbejde uden for normal arbejdstid. 

De primære kilder til støjbelastning under anlægsar-
bejdet vil være: 

• Nedrivning af eksisterende broer. 
• Entreprenørkørsel og materialehåndtering 

ved arbejdsveje og arbejdspladser ved de en-
kelte lokaliteter. 

• Nedbringning af spuns. 

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

Vibrationer i anlægsfasen 

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

Banedanmark vil – efter nærmere vurdering – foreta-
ge en bygningsregistrering af nærliggende ejendom-
me, inden anlægsarbejderne igangsættes. I særlige til-
fælde kan det blive aktuelt at foretage en løbende 
overvågning af nærliggende ejendomme for at undgå 
bygningsskadelige vibrationer. 

Særlige bestemmelser 

Jernbanens kilometrering begynder i ca. km. 0 ved 
København H med retning mod Lolland/Falster. I 
dette projekt er stationeringslinjen fastsat med start-
punkt i ca. st. 66.300. Stationeringen stiger i retning 
mod Rødby. 

Stationeringslinjen ligger i banens højre spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigel-
sesplaner, og er anvendt i de nedenstående særlige 
bestemmelser. 
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Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 
som betegnelse for stationeringsside: 

bvs. = banens venstre side 

bhs. = banens højre side 

bbs. = begge sider af banen 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til stigen-
de stationering i kørselsretningen fra Ringsted mod 
Holeby.  

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

Østre Ringvej 

Anlægsmyndighedernes forslag 

Til de tekniske bestemmelser hører følgende bilag: 

• Besigtigelse - Oversigtsplan, tegningsnum-
mer 99910-1001, 

• Besigtigelsesplan – Østre Ringvej, tegnings-
nummer 99910-33021, 

• Tværsnit – Østre Ringvej, tegningsnummer 
TNORT_3_092053_274, rev 00.01 

• Længdesnit – Østre Ringvej, tegningsnum-
mer TNORT_4_092053_273, rev 00.01 

Brostedet Østre Ringvej er beliggende i Næstved og 
fører en tosporet vej over banen. Østre Ringvej er en 
kommunevej, der er meget trafikeret med et nuvæ-
rende tværprofil fordelt på 1 vognbane i hver retning, 
adskilt af en midterrabat og med cykelsti i begge si-
der samt fortov i nordsiden. I vestgående retning er 
der 2 svingbaner og i østgående retning én svingba-
ne. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-
leres en ny højere bro til erstatning for den eksiste-
rende. Den nye bro placeres i samme trace som den 
eksisterende bro.  Af hensyn til elektrificeringen for-
højes brobygværket med cirka 0,85 meter. Den sam-
lede bredde og tværprofil på den nye bro/vej Østre 
Ringvej vil være som eksisterende. 

Da bygværket bliver højere kræver dette, at der fore-
tages mindre tilpasninger i forhold til det omgivende 
terræn. Skråningsanlægget vil brede sig i begrænset 
omfang ind på de tilstødende ejendomme, hvoraf 
størstedelen vil blive optaget af plantestensmure el. 
lign. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-
bejdsareal rundt om bygværket. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med den pågældende vejmyndighed. Østre Ring-
vej lukkes permanent for al trafik i en periode på 4½ 
måned, og der vil blive etableret omkørsel via Ram-
pen og alternativt via Præstøvej for lettere køretøjer.  

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-
pladsen ske på begge sider af banen på det offentlige 
vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 
og opførelse af den nye højere bro Østre Ringvej for-
ventes at vare ca. 4½ måneder i 2018. 

Fremkomne bemærkninger 

• Banedanmark oplyste, at broen rives ned i 
2018 og at anlægsarbejdet med etablering af 
ny bro vil vare i ca. 4 ½ måned. Der vil blive 
etableret omkørsel via Rampen og alternativt 
via Præstøvej for lettere køretøjer. 

• Banedanmark oplyste, at arbejdsarealet redu-
ceres til ca. 1 meter i bredden på begge sider 
af Østre Ringvej. 

• Formanden for Boligselskabet Lejerbo, 
matr.nr. 13g Næstved Markjorder, Henning 
Petersen spurgte til, om den kommende støt-
temur (plantestensmur) kan klare presset fra 
trafikken på vejen. Banedanmark oplyste, at 
dette vil blive sikret. 

• På forespørgsel fra formanden for Lejerbo 
oplyste Banedanmark, at der i forbindelse 
med ekspropriationerne til projektet vil blive 
fastsat en erstatning for tab af beplantning, 
men at Banedanmark ikke foretager gen-
plantning. Banedanmark oplyste videre, at 
man reetablerer trådhegnet mellem Lejerbos 
ejendom og vejarealet i fornødent omfang. 
Formanden for Lejerbo tilkendegav i forlæn-
gelse heraf, at Lejerbo eventuelt gerne vil 
have et andet og bedre hegn end det nuvæ-
rende, og at Lejerbo er indstillet på selv at 
betale merudgiften ved et bedre hegn. Ba-
nedanmark tilkendegav endvidere, at man vil 
bestræbe sig på at holde sig ude af belægnin-
gen på Lejerbos arealer, og at der opsættes et 
arbejdspladshegn i anlægsperioden. 

• Banedanmark oplyste videre, at støjskærmen 
på østsiden af Østre Ringvej ud for ejen-
dommene matr.nr. 15d Næstved Markjorder, 
og 15e Næstved Markjorder, vil blive retab-
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leret. På matr.nr. 15d reetableres støjskær-
men i samme højde som i dag, dvs. 4 m i 
forhold til havens niveau. På matr.nr. 15e re-
etableres støjskærmen ligeledes med en høj-
de på ca. 4 m, men i forhold til vejens ni-
veau. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 

St. 92.023-92.038 bhs. 

Matr.nr. 13g Næstved Markjorder, Præstøvej 99A-
109E, 4700 Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af støt-
temur på kommunevejen Østre Ringvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.023-92.104 bvs. 

Ny Præstøvej (kommunevej), litra ”bf” og ”c” Næst-
ved Markjorder 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St. 92.027-92.069 bbs. 

Østre Ringvej (kommunevej), litra ”bv” og ”bx” 
Næstved Markjorder 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St. 92.053-92.059 bhs. 

Matr.nr. 15c Næstved Markjorder, Præstøvej 111, 
4700 Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af støt-
temur på kommunevejen Østre Ringvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.055-92.054 bhs. 

Matr.nr. 15d Næstved Markjorder, Yrsavej 3, 4700 
Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af støt-
temur på kommunevejen Østre Ringvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.058-92.067 bhs. 

Matr.nr. 15e Næstved Markjorder, Yrsavej 5, 4700 
Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af støt-
temur på kommunevejen Østre Ringvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

Præstøvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

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

• Besigtigelse - Oversigtsplan, tegningsnum-
mer 99910-1001, 

• Besigtigelsesplan – Præstøvej, tegnings-
nummer 99910-33022, 

• Tværsnit – Præstøvej, tegningsnummer 
TNORT_3_092893_284, rev 00.01 

• Længdesnit – Præstøvej, tegningsnummer 
TNORT_4_092893_283, rev 00.01 

Brostedet Præstøvej er beliggende i den sydlige del 
af Næstved og fører en tosporet vej over banen. 
Præstøvej er en kommunevej, der er mindre trafike-
ret. 

I samarbejde med Næstved Kommune er det beslut-
tet, at den eksisterende bro skal nedrives, og der skal 
etableres en ny højere, men smallere bro til erstatning 
for den eksisterende. Broen vil blive etableret som 
stibro. Den nye bro placeres lidt forskudt syd for ek-
sisterende bro. Af hensyn til elektrificeringen forhø-
jes brobygværket med cirka 1,7 meter. Den samlede 
bredde på den nye bro Præstøvej vil være 4 meter be-
stående af 1 fællessti på ialt 3,0 meter samt kontra-
banketter på 0,50 meter.  

Da bygværket både bliver højere og længere kræver 
dette, at der foretages tilpasninger i forhold til det 
omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede sig 
ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 
nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 
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Der anlægges en støttemur på vejareal ud for ejen-
dommen matr.nr. 1z Rønnebæksholm Hgd., Rønne-
bæk for at begrænse indgreb i ejendommen. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-
bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 
skråningsanlæg.  

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med den pågældende vejmyndighed. Præstøvej 
lukkes permanent for biltrafik og lukkes i anlægspe-
rioden for cykeltrafik. 

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-
pladsen ske på begge sider af banen på det offentlige 
vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 
og opførelse af den nye højere stibro Præstøvej for-
ventes at vare ca. 9 måneder og forventes udført i 
slutningen af 2018 samt første halvdel af 2019. 

Fremkomne bemærkninger 

• Banedanmark oplyste, at broen rives ned ul-
timo 2018 og at anlægsarbejdet med etable-
ring af den nye stibrobro vil vare i ca. 9 må-
neder. Der vil være kørende adgang til ejen-
dommene på Præstøvej i hele anlægsperio-
den. 

• Ejeren af matr.nr. 9e Næstved Markjorder, 
Anders Pedersen anførte, at han gerne så, at 
Banedanmark holder sig udenfor eksisteren-
de hæk og hegn på hans ejendom.  

• Banedanmark oplyste, at der ikke er overens-
stemmelse mellem matrikelkortets udvisende 
af skellet mellem ejendommen og vejen og 
den faktiske brugsgrænse.  Banedanmark til-
kendegav, at man vil holde sig udenfor ha-
vens brugsgrænse, således at eksisterende 
hæk og hegn ikke berøres.  

• Ejeren af matr.nr. 9d Næstved Markjorder, 
Süleyman Yücel anførte, at der synes at være 
tale om et unødvendigt stort indgreb i hans 
ejendom. Han ser gerne, at der fjernes et mi-
nimum af den beplantning, som vender ud 
mod den eksisterende vendeplads, idet be-
plantningen skærmer mod bl.a. indkig til 
hans ejendom. Han er især ked af at miste 
beplantningen ud for garagen.  

• Banedanmark oplyste, at det også for denne 
ejendom gælder, at der ikke er overensstem-

melse mellem matrikelkortets udvisende af 
skellet mellem ejendommen og vejen og den 
faktiske brugsgrænse. Det vil imidlertid ved 
denne ejendom ikke være muligt helt at und-
gå indgreb i ejendommen. Det blev aftalt, at 
beplantningen ud for trappen til ejendommen 
ikke berøres. For så vidt angår den øvrige 
beplantning ud mod vejen vil Banedanmark 
forsøge at tilpasse projektet, så beplantnin-
gen berøres mindst muligt. 

• Der blev spurgt til muligheden for at etablere 
bomme eller skiltning med henblik på at 
nedsætte farten på Præstøvej, da bilisterne 
kører med høj fart. Banedanmark oplyste, at 
man vil drøfte brugen af mulige midlertidige 
foranstaltninger med Næstved Kommune. 

• En repræsentant for Grundejerforeningen 
Åsen spurgte til indgrebet i det grønne areal 
ud for bebyggelsen i grundejerforeningen, og 
om der ville ske omlægning af den private 
fællesvej Uglehusene. 

• Banedanmark oplyste, at der ikke vil ske om-
lægning af vejen, og at der alene skal anven-
des areal til regulering af højdeforskellen 
mellem den private fællesvej og den nye 
vendeplads for enden af Præstøvej.    

• Ejeren af matr.nr. 1z Rønnebæksholm Hgd., 
Rønnebæk, Svend Højgaard Kokine anførte, 
at han gerne ser, at Banedanmark ikke berø-
rer hundehegnet på hans ejendom. Han 
spurgte endvidere til, om den nuværende 
trappe, der leder ned til ejendommens ind-
gangsparti, reetableres. Banedanmark oply-
ste, at man ikke berører hundehegnet og at 
trappen vil blive reetableret. Der vil endvide-
re blive opsat nyt autoværn ud for ejendom-
men i lighed med det nuværende autoværn. 

• Ejeren af matr.nr. 1z skitserede endvidere en 
løsning på, hvorledes indkørselsforholdene 
til hans ejendom fremadrettet kan etableres. 
Han fremsatte desuden ønske om, at skellet, 
der i dag knækker rundt om hjørnet på hans 
hus, rettes ud. Det blev aftalt, at Næstved 
Kommune ser nærmere på de fremtidige ind-
kørselsforhold til ejendommen og at ejen-
domsgrænsen tilpasses det nye vejanlæg.  

• Ejeren af matr.nr. 234 Næstved Marjorder, 
Knud Jørgen Olsen tilkendegav, at han øn-
sker totalekspropriation af hans ejendom 



245 29. og 30.10.2014 
 

gennemført hurtigst muligt. Han bemærkede 
samtidig, at han muligvis gerne efterfølgende 
vil leje ejendommen af Banedanmark. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 

St. 92.835-92.888 bvs. 

Matr.nr. 234 Næstved Markjorder, Præstøvej 231, 
4700 Næstved 

Ejendommen totaleksproprieres 

St. 92.845-92.929 bbs. 

Præstøvej (kommunevej), litra ”bu” og ”e” Næstved 
Markjorder, litra ”a” Rønnebæksholm Hgd., Næstved 
Jorder, litra ”a” og ”h” Rønnebæksholm Hgd., Røn-
nebæk 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St. 92.849-92.880 bhs. 

Matr.nr. 9e Næstved Markjorder, Præstøvej 200, 
4700 Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Præstøvej. 

St. 92.851-92.854 bhs. 

Matr.nr. 9ak Næstved Markjorder, Præstøvej 229, 
4700 Næstved 

Carport nedrives eventuelt. 

St. 92.874-92.883 bvs. 

Matr.nr. 225 Næstved Markjorder, DSB 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Præstøvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.879-92.927 bhs. 

Matr.nr. 9d Næstved Markjorder, Præstøvej 202, 
4700 Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Præstøvej og anlæg af vendeplads. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.879-92.959 bhs. 

Matr.nr. 9bk Næstved Markjorder, privat fællesvej 
Troldehøjen/Uglehusene, 4700 Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
den private fællesvej Uglehusene. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.899-92.939 bhs. 

Matr.nr. 224a Næstved Markjorder, Præstøvej - ba-
neskråning, 4700 Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Præstøvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.914-92.931 bvs. 

Matr.nr. 2c Rønnebæksholm Hgd., Næstved Jorder, 
Englebjergvej 36, 4700 Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Præstøvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 92.920-92.922 bvs. 

Matr.nr. 1z Rønnebæksholm Hd., Rønnebæk, 
Præstøvej 302, 4700 Næstved 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

Viaduktvej 

Anlægsmyndighedens forslag 

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

• Besigtigelse - Oversigtsplan, tegningsnum-
mer 99910-1001, 

• Besigtigelsesplan – Viaduktvej, tegnings-
nummer 99910-33027 

• Tværsnit – Viaduktvej, tegningsnummer 
TNORT_3_103509_364, rev 00.01 

• Længdesnit – Viaduktvej, tegningsnummer 
TNORT_4_103509_363, rev 00.01 

Brostedet Viaduktvej er beliggende umiddelbart nord 
for Ring og fører en tosporet, asfalteret vej over ba-
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nen. Viaduktvej er en mindre vej med begrænset tra-
fikbelastning og uden afmærkninger i form af køre-
banestriber.  

Den eksisterende vej har en kronebredde på 6,5 me-
ter. Denne dækker over to vejspor á hver 2,25 meter, 
samt to yderrabatter a hver én meter. For den eksiste-
rende bros vedkommende er der tale om en samlet 
bredde på 5 meter, af hvilke der er to spor på hver 1,8 
meter med tilhørende kontrabanket på 0,6 meter. Der 
er ikke skiltet med en specifik hastighedsbegræns-
ning, hvorfor den hidtidige hastighedsbegrænsning 
har været den gældende for byzonen; 50 km/t.  

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-
leres en ny højere, længere og bredere bro til erstat-
ning for den eksisterende. Af hensyn til elektrifice-
ringen forhøjes brobygværket med cirka 1,2 meter. 
Derudover skal den nye bro udformes, så den er klar 
til udbygning af et ekstra jernbanespor på stræknin-
gen.  

Den samlede bredde på den nye vej bliver 9 meter – 
heraf to kørespor á 2,75 meter, to kantbaner á 0,25 
meter samt to yderrabatter á 1,5 meter. Den nye bro 
er dimensioneret med 7 meters samlet bredde. Af 
disse er 2 gange 2,75 meter forbeholdt kørespor – 
begge med yderligere kantbane a 0,25 meter. Yderli-
gere er der kontrabanket i hver side på 0,5 meter. 

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 
Viaduktvej er fastsat til 40 km/t, hvilket også bliver 
den skiltede hastighed for broen. Der etableres auto-
værn på den vejbærende bro Viaduktvej, ligesom der 
etableres dobbelte spærrelinjer henover broen med 
varslingslinjer både før og efter. 

Da bygværket både bliver højere, længere og bredere 
kræver dette, at der foretages tilpasninger i forhold til 
det omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede 
sig ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 
nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-
bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 
skråningsanlæg. På den nordlige side af Viaduktvej 
er der behov for mere arbejdsareal til maskin-, jord- 
og materialeoplag. Arbejdsarealerne til maskin- og 
materialeoplag vil blive indhegnet, mens anlægsar-
bejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med den pågældende vejmyndighed. Under an-
lægsarbejdet lukkes Viaduktvej for al trafik i kortere 

perioder, hvor der laves tilslutninger til eksisterende 
vejsystem, og der vil blive etableret omkørsel via 
Lundbyvej.  

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 
og opførelse af den nye højere og bredere bro Via-
duktvej forventes at vare ca. 10,5 måneder i april 
2016 til marts 2017. Viaduktvej forventes at være 
lukket i ca. 2 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

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

Fremkomne bemærkninger 

• Banedanmark oplyste, at broen rives ned i 
2016 og at anlægsarbejdet med etablering af 
ny bro vil vare i ca. 10 ½ måned. Da den nye 
bro skal etableres lidt nord for den eksiste-
rende bro forventes Viaduktvej alene at være 
lukket for gennemkørsel i ca. 2 måneder. Der 
vil i denne periode være omvejskørsel via 
Lundbyvej. 

• En af ejerne af matr.nr. 2a og 2b Ring By, 
Hammer, Lennart Lundby, spurgte til, om 
der vil blive ydet en erstatning for den om-
vejskørsel, som lodsejerne får i anlægsperio-
den. Formanden oplyste, at det kræver nær-
mere undersøgelser af ejendommens konkre-
te forhold for at kunne vurdere, om der er 
grundlag for at tilkende erstatning for den 
ulempe, som omvejskørslen i forbindelse 
med anlægsprojektet medfører. Udgangs-
punktet er dog, at der ikke tilkendes erstat-
ning, når en offentlig vej, som i det konkrete 
tilfælde, alene lukkes i en midlertidig perio-
de.  

• Banedanmark oplyste, at man agter at udvide 
arbejdsarealet på matr.nr. 2a lidt mod syd. 

• Ejerne af matr.nr. 2a og 2b Lennart Lundby 
og Niels Christian Lundby tilkendegav, at de 
ikke havde indvendinger mod udvidelsen, 
hvis blot man kan bevare de tre egetræer 
langs indkørslen. 

• Banedanmark oplyste på forespørgsel, at de 
midlertidige arbejdsarealer efter brug vil bli-
ve tilbageleveret grubbet og med muld. De 
midlertidige arbejdsarealer indhegnes med 
trådhegn. 



247 29. og 30.10.2014 
 

• Banedanmark oplyste endvidere, at stignin-
gen på Viaduktvej fremadrettet bliver den 
samme som i dag, dvs. ca. 60 promille og at 
der vil blive opsat autoværn langs vejen. 

• Ejeren af matr.nr. 32a Ring By, Hammer, 
David Charles Handley anførte, at han gerne 
ser et stort egetræ og et stort bøgetræ for en-
den af haven langs volden mod vejen beva-
ret. Banedanmark tilkendegav, at man vil 
undersøge muligheden herfor nærmere. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 

St. 103.434-103.643 bbs. 

Matr.nr. 2a og 2b Ring By, Hammer, Viaduktvej 21, 
4750 Lundby 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Viaduktvej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 103.491-103.532 bbs. 

Matr.nr. 64 Ring By, Hammer 

Baneareal 

Der afgives areal til regulering af kommunevejen Vi-
aduktvej 

St. 103.550-103.603 bhs. 

Matr.nr. 32a Ring By, Hammer, Viaduktvej 22B, 
4750 Lundby 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Viaduktvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Iben Held Jensen 

 

Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 9.15 samledes 
kommissionen ved kommunevejen Lov Landevejs 
overføring over jernbanen for at fortsætte besigtigel-
sesforretningen i anledning af udskiftning af vejbæ-
rende broer over jernbanen mellem Ringsted og Ho-
leby, strækningen Ringsted-Vordingborg, i tilslutning 
til Femern Bælt-forbindelsen. 

Deltagerne var de samme som ved mødet den 29. ok-
tober 2014. Dog deltog landinspektør Niels Henrik 
Hansen fra Banedanmark ikke. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Iben Held Jensen. 

Ved dagens møde besigtigedes brostederne for veje-
ne Lov Landevej i Næstved Kommune og Lundby-
vej/Kaj Lykkes Vej i Vordingborg Kommune. 

Kst. Kommissarius fremlagde: 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-
danske jernbaneanlæg. Ringsted-Holeby – 
Lov Landevej med tilhørende oversigts- og 
besigtigelsesplaner, tegn. nr. 99910-1001 og 
99910-33025 dateret den 25. juni 2014 samt 
TNORT_3_100262_344 og 

TNORT_4_100262_343 dateret den 2. juni 
2014. 

• Besigtigelse – Forslag til tekniske bestem-
melser. Vejbærende broer – Femern Bælt-
danske jernbaneanlæg. Ringsted-Holeby – 
Lundbyvej/Kaj Lykkes Vej med tilhørende 
oversigts- og besigtigelsesplaner, tegn. nr. 
99910-1001 dateret den 25. juni 2014, 
99910-33028 dateret den 8. september 2014 
samt TNORT_3_106947_414 og 
TNORT_4_106947_413 dateret den 2. juni 
2014. 

Følgende passerede: 

Lov Landevej 

Anlægsmyndighedens forslag 

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

• Besigtigelse - Oversigtsplan, tegningsnum-
mer 99910-100 

• Besigtigelsesplan – Lov Landevej, tegnings-
nummer 99910-33025 
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• Tværsnit – Lov Landevej, tegningsnummer 
TNORT_3_100262_344, rev 00.01 

• Længdesnit – Lov Landevej, tegningsnum-
mer TNORT_4_100262_343, rev 00.01 

Brostedet Lov Landevej er beliggende ca. 1,5 km 
sydvest for Mogenstrup i landsbyen Lov. Det er en 
tosporet kommunevej med en nuværende hastigheds-
begrænsning sat til 50 km/t.  

Den eksisterende vej har en kronebredde på 10 meter 
fordelt på to vejspor á 3 meter, to kantbaner á 0,5 
meter og to yderrabatter på 1,5 meter. For den eksi-
sterende bro er der tale om en samlet bredde på 9 me-
ter bestående af to vejspor á 3 meter med tilhørende 
kantbaner på en halv meter. Yderligere er der på hver 
side af vejen en cykelsti på en meter i bredden. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der skal etab-
leres en ny højere, længere og bredere bro til erstat-
ning for den eksisterende. Af hensyn til elektrifice-
ringen forhøjes brobygværket med cirka 1,2 meter. 
Derudover skal den nye bro udformes, så den er klar 
til udbygning af et ekstra jernbanespor på stræknin-
gen.  

Den nye vej vil have en kronebredde på 14 meter 
fordelt som følger: 2 vejspor á 3 meter, 2 kantbaner á 
0,5 meter, 2 cykelstier på hver 2 meter samt to yder-
rabatter på hver 1,5 meter. Den nye bro er dimensio-
neret til en bredde på i alt 11 meter. Heraf er 2 gange 
3 meter vejspor med tilhørende kantbaner på 0,5 me-
ter. Dertil kommer cykelstier á 2 meter på begge si-
der af vejen. 

Dimensioneringshastigheden på den ændrede del af 
Lov Landevej er fastsat til 60 km/t, mens den skiltede 
hastighed bliver 50 km/t. Der etableres autoværn på 
den vejbærende bro Lov Landevej. 

Da bygværket både bliver højere, længere og bredere 
kræver dette, at der foretages tilpasninger i forhold til 
det omgivende terræn. Skråningsanlægget vil brede 
sig ind på de tilstødende ejendomme, og det er derfor 
nødvendigt at erhverve areal til de nye skråninger. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres ar-
bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 
skråningsanlæg. På den nordlige side af Lov Lande-
vej er der behov for mere arbejdsareal til maskin-, 
jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne til maskin- 
og materialeoplag vil blive indhegnet, mens anlægs-
arbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med den pågældende vejmyndighed. Under an-

lægsarbejdet lukkes Lov Landevej for al trafik i kor-
tere perioder, hvor der laves tilslutninger til eksiste-
rende vejsystem, og der vil blive etableret omkørsel 
via Myrupvej.  

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 
og opførelse af den nye højere og bredere bro Lov 
Landevej forventes at vare ca. 11 måneder; fra april 
2016 til marts 2017. Lov Landevej forventes at være 
lukket i ca. 2,5 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

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

Fremkomne bemærkninger 

• Banedanmark oplyste, at broen rives ned i 
2016 og at anlægsarbejdet med etablering af 
ny bro vil vare i ca. 11 måneder. Da den nye 
bro skal etableres lidt nord for den eksiste-
rende bro forventes Lov Landevej alene at 
være lukket for gennemkørsel i ca. 2 ½ må-
ned. Der vil blive etableret omvejskørsel via 
Myrupvej. 

• Ejeren af matr.nr. 4bm Lov By, Hammer, 
spurgte til, om støttemuren, der etableres på 
vejareal ud for ejendommen, bliver perma-
nent. Banedanmark oplyste, at der etableres 
en permanent støttemur i form af en ”plante-
stensmur”. Ejeren fremsatte endvidere ønsker 
en ny overkørsel til Lov Landevej ud for 
ejendommens bygninger. Næstved Kommu-
ne anførte, at kommunen af trafiksikker-
hedsmæssige årsager ikke vil etablere en ny 
overkørsel som ønsket. 

• Banedanmark oplyste, at der vil være køren-
de adgang til alle de ejendomme, der berøres 
af projektet, i anlægsperioden. 

• Banedanmark oplyste videre, at man frafal-
der indgrebet på matr.nr. 4ct Lov By, Ham-
mer, da det ikke vil være nødvendigt at bruge 
midlertidigt arbejdsareal på denne ejendom.  

• Ejeren af matr.nr. 4a Lov By, Hammer, 
Svend Erik Hougaard spurgte til, hvad der vil 
ske med beplantningen på vejskråningerne. 
Banedanmark oplyste, at beplantning og bu-
ske på skråningerne vil blive fjernet og at 
Banedanmark ikke foretager genplantning af 
skråningerne. Ejeren spurgte endvidere til 
brugen af midlertidige arbejdsarealer. Ba-
nedanmark oplyste, at entreprenøren holder 
sig inden for de grænser, der er markeret som 
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arbejdsarealer, i anlægsperioden. Formanden 
oplyste i forlængelse heraf, at der ved ek-
spropriationsforretningen fastsættes en er-
statning for den permanente arealafståelse 
samt tab af beplantning, mens erstatningen 
for midlertidig brug af arbejdsarealer forud-
sættes aftalt mellem ejeren og Banedanmark. 
I tilfælde af uenighed herom vil spørgsmålet 
blive behandlet af ekspropriationskommissi-
onen.  

• Banedanmark oplyste vedrørende ejendom-
men matr.nr. 5ak Lov By, Hammer, at pro-
jektet ikke kommer indenfor havens brugs-
grænser. 

• Det blev i øvrigt oplyst, at Næstved Kom-
mune overvejer muligheden for at etablere en 
stitunnel under Landevejen umiddelbart vest 
for T-krydset Hovedgaden/Landevejen i for-
bindelse med etableringen af den nye bro. 
Lodsejere, der måtte blive berørt af dette pro-
jekt, vil høre nærmere.   

Kommissionens vurdering og beslutning 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 

St. 100.24-100.266 bhs. 

Matr.nr. 4ac Lov By, Hammer, Landevejen 6, 4700 
Næstved 

Der afgives permanente arealer til brug for regulering 
af kommunevejen Landevejen. 

St. 100.193-100.299 bvs. 

Matr.nr. 4a Lov By, Hammer, Lovvej 30, 4700 
Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Landevejen. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.209-100.241 bhs. 

Matr. nr. 4e Lov By, Hammer, Landevejen 8A, 4700 
Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Landevejen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

St. 100.217-200.327 bhs. 

Matr.nr. 5a Lov By, Hammer, Landevejen 33, 4700 
Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejen Landevejen og den private fællesvej 
Banevej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.228-100.318 bbs. 

Landevejen (kommunevej), litra ”a” og ”l”, Lov By, 
Hammer 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St. 100.238-100.286 bbs. 

Matr. 36a Lov By, Hammer, Hovedgaden 35A, 4700 
Næstved  

Baneareal 

Der afgives arealer til regulering af kommunevejen 
Landevejen. 

St. 100.272-100.333 bhs. 

Matr.nr. 31 Lov By, Hammer, (pr. fællesvej) Banevej 
2A, 4700 Næstved 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.280-100.315 bvs. 

Lovvej (kommunevej), litra ”c”, Lov By, Hammer 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.296-100.340 bvs. 

Hovedgaden (kommunevej), litra ”e”, Lov By, 
Hammer 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden 

St. 100.299-100.318 bvs. 

Matr. nr. 4t Lov By, Hammer, Hovedgaden 32, 4700 
Næstved 
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Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Hovedgaden. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.299-100.320 bvs. 

Matr. nr. 4bm Lov By, Hammer, Hovedgaden 31, 
4700 Næstved 

Der eksproprieres permanente arealer til regulering af 
kommunevejene Landevejen og Hovedgaden. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.306-100.313 bhs. 

Matr. nr. 5ai Lov By, Hammer, Banevej 1, 4700 
Næstved  

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.316-100.340 bvs. 

Matr. nr. 4ad Lov By, Hammer, Hovedgaden 30, 
4700 Næstved 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Hovedgaden. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.321-100.327 bhs. 

Matr. nr. 5ak Lov By, Hammer, Banevej 2, 4700 
Næstved 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 100.330-100.334 bhs. 

Matr. nr. 5al Lov By, Hammer, (pr. fællesvej) Bane-
vej 4, 4700 Næstved 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

Repræsentanten for Næstved Kommune fratrådte. 

Herefter fortsatte forretningen i Vordingborg Kom-
mune. Som repræsentant for Vordingborg Kommune 
mødte Janus Thygesen. 

Lundbyvej/Kaj Lykkes Vej 

Anlægsmyndighedens forslag 

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

• Besigtigelse - Oversigtsplan, tegningsnum-
mer 99910-1001, 

• Besigtigelsesplan – Lundbyvej / Kaj Lykkes 
vej, tegningsnummer 99910-33028 

• Tværsnit – Lundbyvej / Kaj Lykkes vej, teg-
ningsnummer TNORT_3_106947_414, rev 
00.01 

• Længdesnit – Lundbyvej / Kaj Lykkes vej, 
tegningsnummer TNORT_4_106947_413, 
rev 00.01 

Brostedet Lundbyvej / Kaj Lykkes Vej er beliggende 
i landsbyen Lundby og omkring 13 km nord for Vor-
dingborg.  

Broen fører Kaj Lykkes Vej over banen. Hovedfærd-
selsåren Lundbyvej er afskåret af banen og Kaj Lyk-
kes Vej forbinder Lundby Hovedgade på begge sider 
af banen via Junker Ruds Vej vest for banen og stien 
ved Mellemvej øst for banen. Broen fører en tosporet 
vej over banen. Den samlede bredde på broen/vejen 
er i dag ca. 9 meter. 

Kaj Lykkes Vej og forbindelsesvejen og stien er 
kommuneveje, der er mindre trafikeret. Alle er place-
ret i bymæssig bebyggelse med generel hastigheds-
begrænsning på 50 km/t. 

Den eksisterende bro skal nedrives, og der etableres 
en ny højere og bredere bro til erstatning. Den nye 
bro placeres i samme tracé som den eksisterende bro. 
Af hensyn til elektrificeringen forhøjes brobygværket 
med cirka 1,6 meter. Den samlede bredde på den nye 
bro Kaj Lykkes Vej vil være 11 meter bestående af 2 
kørespor inkl. cykelspor på hver 4,00 meter samt for-
tove på 1,50 meter.  

Da bygværket både bliver højere, længere og bredere 
kræves tilpasninger i forhold til det omgivende ter-
ræn. Skråningsanlægget vil brede sig ind på de tilstø-
dende ejendomme. Det er derfor nødvendigt, at er-
hverve areal til de nye skråninger. 

Der etableres en mindre støttemur på vejareal ud for 
ejendommen matr.nr. 10aa Lundby By, Lundby for at 
sikre adgang til ejendommen. 

For at kunne udføre anlægsarbejderne etableres et ar-
bejdsareal rundt om bygværket og de tilhørende 
skråningsanlæg. På den østlige og vestlige side af 
banen er der behov for mere arbejdsareal til maskin-, 
jord- og materialeoplag. Arbejdsarealerne til maskin- 
og materialeoplag vil blive indhegnet, mens anlægs-
arbejderne foregår. 

Alle trafikomlægninger herunder eventuelle tiltag på 
det lokale vejnet (ombygning af kryds, midlertidige 
hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i sam-
råd med den pågældende vejmyndighed. Under an-
lægsarbejdet lukkes Kaj Lykkes Vej for al trafik i det 
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meste af perioden. Der vil blive etableret omkørsel 
via Viaduktvej. 

I anlægsperioden vil arbejdskørsel til og fra arbejds-
pladsen ske på begge sider af banen på det offentlige 
vejnet. 

Anlægsarbejdet med nedrivning af eksisterende bro 
og opførelse af den nye højere og bredere bro forven-
tes at vare ca. 10 måneder i år 2017/2018. Kaj Lyk-
kes Vej forventes at være lukket i ca. 9,5 måneder. 

Forhold til anden lovgivning 

Bortset fra arealer nord for Kaj Lykkes Vej etableres 
alle arbejdsarealer til maskin-, jord- og materialeop-
lag samt permanent udvidelse af vejareal i landzone. 
I henhold til § 35 i planloven er Vordingborg Kom-
mune ansøgt om landzonetilladelse. 

Der er fredskov på den del af Banedanmarks arealer, 
der er omfattet af anlægsarbejderne. Der er begræns-
ninger i anvendelsen af arealet jf. Skovlovens § 6 og 
11. Naturstyrelsen er søgt om dispensation.  

Fremkomne bemærkninger 

• Banedanmark oplyste, at broen rives ned i 
2017/2018 og at anlægsarbejdet med etable-
ring af ny bro vil vare i ca. 10 måneder. Kaj 
Lykkes Vej forventes at være lukket i ca. 9 ½ 
måned. Der vil blive etableret omvejskørsel 
ad Viaduktvej. 

•  Banedanmark frafaldt brugen af midlertidigt 
arbejdsareal på matr.nr. 13ay Lundby By, 
Lundby. 

• Banedanmark oplyste endvidere, at arbejds-
arealet på boligejendommene matr.nr. 10ag, 
10ba 13ab, 93 og 96c Lundby By, Lundby, 
der alle ligger nord for Kaj Lykkes Vej, vil 
blive reduceret til én meters bredde. 

• Ejeren af matr.nr. 96c Majlis Ritva Rasmus-
sen spurgte til, hvornår hendes ejendom kan 
forventes totaleksproprieret. Banedanmark 
oplyste, at ejendommen skal totaleksproprie-
res som følge af vibrationsgener i forbindelse 
med udbygningen af jernbanen fra Ringsted 
til Holeby. Anlægsloven for den samlede 
Femernforbindelse forventes vedtaget inden 
sommeren 2015, og med vedtagelsen af an-
lægsloven vil Banedanmark have den for-
nødne hjemmel til at totalekspropriere ejen-
dommen.  

• Banedanmark påviste indgrebet på ejen-
dommen matr.nr. 10ag for Michael Jensen, 

der mødte for sin mor Ulla Jensen. Ba-
nedanmark oplyste, at arbejdsarealet reduce-
res til én meter i bredden. 

• Repræsentanten for Lundby Efterskole fore-
slog, at indkørsel til arbejdsarealet på 
matr.nr. 13a Lundby By, Lundby, sker direk-
te fra Kaj Lykkes Vej i en passende afstand 
fra den private fællesvej Efterskolevej af 
hensyn til trafiksikkerheden for skolens ele-
ver. 

• Banedanmark tilkendegav, at man vil forsøge 
at flytte indkørslen til arbejdsarealet, så ad-
gangsvejen til efterskolen friholdes. Endvide-
re vil arbejdsarealet blive tilpasset i forhold 
til de eksisterende hestefolde på ejendom-
men. 

Kommissionens vurderinger og beslutning 

Kommissionen godkendte med ovenstående be-
mærkninger anlægsmyndighedens forslag og fastsatte 
følgende særlige bestemmelser: 

St.106.874-106.935 bvs. 

Mellemvej (kommunevej), litra ”h” Lundby By, 
Lundby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St. 106.877-106.926 bhs. 

Matr.nr. 13ab Lundby By, Lundby, Junker Ruds Vej 
1, 4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106.882-106.921 bhs. 

Junker Ruds Vej (kommunevej), litra ”f” Lundby By, 
Lundby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 
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St. 106.888-106.934 bvs. 

Matr. nr. 10æ Lundby By, Lundby, Mellemvej 2, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106.905-107.018 bhs. 

Matr. nr. 13a Lundby By, Lundby, Efterskolevej 8, 
4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106.916-106.964 bbs. 

Kaj Lykkes Vej (kommunevej), litra ”b” og ”e” 
Lundby By, Lundby 

Der eksproprieres ret til ændring af anlægget. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal i anlægs-
perioden. 

Der eksproprieres ret til ændring af eksisterende af-
vanding. 

St. 106.918-106.935 bhs. 

Matr.nr. 96c Lundby By, Lundby, Lundby Hovedga-
de 62C, 4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106.919-106.932 bhs. 

Matr.nr. 93 Lundby By, Lundby, Lundby Hovedgade 
62B, 4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106.923-106.937 bvs. 

Matr.nr. 10ba Lundby By, Lundby, Lundby Hoved-
gade 70, 4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106-932-106.942 bvs. 

Matr.nr. 10ag Lundby By, Lundby, Kaj Lykkes Vej 
3, 4760 Vordingborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

St. 106.938-106.971 bbs 

Matr.nr. 96a Lundby By, Lundby 

Baneareal 

Der afgives arealer til regulering af kommunevejen 
Kaj Lykkes Vej. 

106.958-106.968 bvs. 

Matr.nr. 10aa Lundby By, Lundby, Kaj Lykkes Vej 
12, 4760 Vordingborg  

Der eksproprieres permanent areal til regulering af 
kommunevejen Kaj Lykkes Vej. 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer i an-
lægsperioden. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.

Henrik Hansen 

Erik Larsen         Peter Licht         Bent Jørgensen         Henning Alfred Rasmussen 

Inger Juhl Larsen         Karsten Nonbo         Janus Thygesen 

Klaus Studstrup         Jørgensen Lars Pedersen         Tonny Czajkovski 
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/Iben Held Jensen 
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