
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionerne 

vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 

40. hæfte 

 Besigtigelsesforretning den 20., 21., 26. og 27. juni 2013 

Sektion Vest, Etape 2, Ringsted Kommune 

 

Torsdag den 20. juni 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Scandic Hotel, Nørretorv 57, Ringsted, 
for at afholde besigtigelsesforretning i anledning af 
anlæg af ny bane København-Ringsted vedrørende 
Sektion Vest, Etape 2, i Ringsted Kommune. 

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

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet.   

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte 
ingeniør Thomas Saaby Hansen.  

For Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte 
afdelingschef Jens Karrebæk.  

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, fagprojektleder Klavs Petersen, projekt-
chef Susanne Frank, ingeniør Ib Jensen, projektassi-
stent Jasper Horstmann og byggeleder Mikkel Botoft 
Nielsen sammen med landinspektør Mie Møller Ja-
cobsen og ingeniør John Horn, begge COWI, samt 
ingeniør Anders Høgdal Larsen, Grontmij og ingeni-
ør Flemming Hansen, CRT.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Besigtigelse:  

Kommissarius fremlagde brev af 2. april 2012 fra 
Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for 
kommissionen.  

Kommissarius fremlagde endvidere ”Besigtigelses-
bog”, Den nye bane København-Ringsted, Sektion 
Vest Etape 2, Stationering 46.400-54.200, vers. 
04.00, dateret 17. maj 2013, med tilhørende over-
sigts- og besigtigelsesplaner tegn.nr. 
TEKSX_1_046200_057, TEKSX_1_046200_332, 
TEKSX_1_048600_333, TEKSX_1_50000_334, 
TEKSX_1_052000_335, alle revision 01.00, alle 
dateret 17. maj 2013, samt Normaltværsnit, tegn.nr. 
TARTR_3_W, Rev. A, dateret 11. oktober 2012. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet og oplyste 
indledningsvis om baggrunden for det fremlagte pro-
jekt:  

Banedanmark fremsendte inden indvarslingen af 
lodsejerne et ændret besigtigelsesmateriale til eks-
propriationskommissionen. Heri var de eksisterende 
skærende veje Bedstedvej og Adamshøjvej i forhold 
til det anførte i miljøredegørelsen, der ligger til grund 
for anlægsloven, foreslået erstattet med en ny skæ-
rende vej, ”Kværkebyvejs forlængelse”.  

Forholdene vedrørende de eksisterende skærende 
veje er ikke beskrevet direkte i anlægsloven eller i 
forarbejderne hertil, men der er i forarbejderne til 
loven henvist til miljøredegørelsen, der beskriver 
anlægget og de gennemførte undersøgelser.  For de 
skærende veje Adamshøjvej og Bedstedvej fremgår 
følgende af miljøredegørelse, hæfte 5: ”Banen passe-
rer under Bedstedvej og Adamshøjvej, hvor begge de 
nuværende vejbroer rives ned og erstattes af to nye 
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broer, der begge spænder over den gamle og den nye 
bane.” 

Baggrunden for ændringen er, at Banedanmark i 
forbindelse med détailprojekteringen har modtaget en 
henvendelse fra Ringsted Kommune, der som vej-
myndighed for de skærende veje anmoder om æn-
dringen med den begrundelse, at anlæg af den nye 
vej vil være en fordel i forhold til både trafiksikker-
hed og de trafikale forhold i området.   

Banedanmark har derfor i dialog med Ringsted 
Kommune udført et skitseprojekt til en ny, cirka 800 
m lang vejføring over banen og arbejdet videre med 
denne vejføring og vurderet de tekniske, arealmæssi-
ge og økonomiske konsekvenser i forhold til VVM-
løsningen. Konklusionen er, at den af Ringsted 
Kommune ønskede ændring af projektet samlet set 
kan foretages uden yderligere omkostninger for Ba-
nedanmark, hvilket først og fremmest skyldes, at der 
alene skal anlægges 1 ny bro over banen i stedet for 2 
nye broer som beskrevet i den oprindelige løsning i 
miljøredegørelsen. 

I forhold til de areal- og ekspropriationsmæssige 
konsekvenser har Ringsted Kommune sammen med 
Banedanmark forelagt det indvarslede projekt for de 
direkte berørte lodsejere på et møde den 3. juni 2013, 
og efterfølgende har Banedanmark fremlagt ændrin-
gerne sammen det øvrige besigtigelsesmateriale på et 
offentligt borgermøde for berørte lodsejere den 6. 
juni 2013.  

De arealmæssige konsekvenser er konkret, at der er 3 
landbrugsejendomme med arealer, der bliver gen-
nemskåret af den nye vej og en beboelsesejendom, 
hvor der sker et indgreb i eksisterende haveareal. De 
landbrugsmæssige gener vil blive håndteret ved en 
eventuel jordfordeling i forbindelse med ekspropria-
tionsforretningen, og indgrebet i haveareal foreslås 
minimeret ved, at ejerne modtager et afskåret areal på 
cirka 1.600 m2, der ligeledes kan benyttes til have-
areal.  

Derudover er der nogle ejendomme langs de eksiste-
rende veje Bedstedvej og Adamshøjvej, der vil få 
færre trafikale gener, da disse lukkes for gennemkø-
rende trafik. Samlet set er det vurderet af Banedan-
mark og Ringsted Kommune, at de naboretlige gener 
ikke bliver forværret ved det nye forslag.  

Det oplyses herudover, at Ringsted Kommune er ved 
at foretage en VVM-screening af det indvarslede 

projekt, og at dette forventes gennemført inden eks-
propriationsforretningen.  

Anlægsmyndigheden oplyste endelig, at afmærknin-
gen i marken af de foreslåede indgreb på visse steder 
kunne være vanskelig at gennemskue, fordi man til 
anskueliggørelse for kommissionen havde valgt at 
afmærke også VVM-løsningen. Der ville på de en-
kelte mødesteder blive redegjort nærmere for den 
konkrete afmærkning.     

Baggrund 

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

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

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

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

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

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

En af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn 
transportpolitik er, at den kollektive transport skal 
løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Jern-
banen skal være pålidelig, sikker og topmoderne. 
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Aftalen om en grøn transportpolitik udmøntede sig 
senere i 2009 i transportaftalen ”En jernbane i 
vækst”. 

Et af de konkrete projekter, som den ovenstående 
transportaftale indeholder, er etableringen af Den nye 
bane København-Ringsted. 

 
 

 

 
Figur 1. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé. 
 
 

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

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

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

Trafikale forbedringer og muligheder 

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

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

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

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

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

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

Timemodellen er en politisk vedtaget plan, der inde-
holder en overordnet målsætning om en rejsetid på én 
time på strækningerne København-Odense, Odense-
Aarhus, Aarhus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg 
samt Odense-Herning. 

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

VVM-redegørelse 

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

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

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-
redegørelse. 

Redegørelsen består af følgende hæfter:  

Hæfte 1 – Samlet miljøredegørelse 
Hæfte 2 – Miljøredegørelse for 5. sporsløsningen 
Hæfte 3, 4 og 5 – Miljøredegørelse for geografiske 
delområder af Nybygningsløsningen 
Hæfte 6 – Støj og vibrationer for begge løsninger 

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

VVM-redegørelsen findes på følgende internetadres-
se: 

www.bane.dk  Banearbejde  Sjælland  Kø-
benhavn-Ringsted  Miljøredegørelse 

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

Høringsnotatet findes på følgende internetadresse:  

www.trafikstyrelsen.dk � Publikationer. I søgefunk-
tionen vælges Baneprojekter som emne, årstallet 
indstilles til 2009 og under type vælges Høringsnotat  

Lovgrundlag 

Den forberedende projektering af Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted blev gennemført i henhold til flere 
projekteringslove, hvoraf den første er fra den 20. 
maj 1997, og den seneste, Lov nr. 244 om projekte-
ring af jernbaneanlæg København-Ringsted, er fra 
den 21. marts 2007. 

I henhold til projekteringslovene er der siden 2001 
gennemført forlods overtagelse af et antal boliger og 
erhvervsejendomme, der ligger i projekteringszoner-
ne. 

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

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

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

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

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

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

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

Myndighedsforhold 

Myndighedsforhold omkring Miljøbeskyttelsesloven, 
Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vejlove-
ne afhandles med Ringsted Kommune og Vejdirekto-
ratet. Desuden drøftes placering af erstatningsskov 
med Naturstyrelsen.  

Jordforureningsloven § 8  

Ringsted Kommune skal søges om tilladelse efter 
Jordforureningsloven § 8 ved oprensning af forure-
nede grunde. Tilladelse forventes at foreligge inden 
ekspropriationsforretningen.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark har igennem en række tiltag orienteret 
offentligheden og lodsejere om anlægsprojektet. 

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte 
Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere 
indenfor et bælte på 200 m på hver side af linjeførin-
gen.  

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

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

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

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

Banedanmark inviterer også lodsejere, som skal eks-
proprieres, til generelle orienteringsmøder om besig-
tigelses- og ekspropriationsforretning. 

Derudover holder Banedanmark løbende dialoggrup-
pemøder med udvalgte personer vedr. særligt berørte 
områder langs Den nye bane København-Ringsted. 

Primo juni 2013 afholdes borgermøde vedrørende 
den kommende besigtigelsesforretning for Sektion 
Vest Etape 2. 

Sektionsopdelt besigtigelse  

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne 
har godkendt, at Banedanmark - grundet anlægspro-
jektets omfang - opdeler besigtigelsen af den samlede 
strækning i et antal sektioner. 

Banedanmark har i marts 2012 afholdt besigtigelses-
forretning for Sektion Syd Etape 1, som omfatter 
Greve og Solrød kommuner, i maj 2012 for Sektion 
Nord Etape 1, som omfatter Hvidovre og Brøndby 
kommuner, i august 2012 for Sektion Nord Etape 2, 
som omfatter Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj og 
Greve kommuner, i september 2012 for Sektion By 
som omfatter København, Hvidovre og Brøndby 
kommuner, i november 2012 for Sektion Vest Kong-
sted, der alene omfatter matr.nr. 1c Kongsted By, 
Kværkeby i Ringsted Kommune og i april/maj 2013 
for Sektion Syd 2 og Vest 1 som omfatter Solrød og 
Køge Kommuner. 

Dette besigtigelsesmateriale omfatter Sektion Vest 
Etape 2, som er vist på figur 2. 

 



20.06.2013 556  

 
Figur 2. Oversigtskort over Den nye bane København-Ringsteds tracé på Sektion Vest Etape 2. 

 
Igangsætning af anlægsarbejderne 

På Sektion Vest Etape 2 forventes det, at vejomlægninger og konstruktionsarbejder påbegyndes i 2014. Jord-
arbejderne forventes påbegyndt i 2014, mens selve etableringen af jernbanesporene og kørestrømsanlægget 
forventes påbegyndt i 2017. Hele banen vil være klar til ibrugtagning i december 2018. 

 
Tegningsoversigt 
1 Oversigtsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_046200_057 Rev 01.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_046200_332 Rev 01.00 

3 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_048600_333 Rev 01.00 

4 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_050000_334 Rev 01.00 

5 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_052000_335 Rev 01.00 

6 Bilag 1. Normaltværsnit  

 Tegningsnummer TARTR_3_W Rev A 
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Stationeringslinjen ligger i banens højre spormidte. Projektbeskrivelse 

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

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

Denne besigtigelsesbog omfatter Sektion Vest Etape 
2, som starter ved kommunegrænsen mellem Køge 
og Ringsted, St. 46.400, og slutter umiddelbart vest 
for Østre Ringvej i Ringsted, st. 54.200. 

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

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

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

Den nye bane København-Ringsted bliver dobbelt-
sporet og elektrificeret. Trafikken med persontog vil 
blive afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, 
hvorved Den nye bane København-Ringsted bliver 
den første højhastighedsbane i Danmark. Mindste horisontalradius er 3.000 m  

På strækningen anlægges en ny station ved Køge 
Nord.  Mindste vertikalradius er 22.000 m 

For at optimere togenes acceleration og passager-
komfort er det desuden tilstræbt at holde hældninger 
på banen under 12,5 promille.  

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

Banens tværprofil og fritrumsprofil Stationering 

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

Normaltværsnit 

Banens normaltværprofil på Sektion Vest Etape 2 er 
vist på nedenstående figur. 

 

 

 
Figur 3, Banens normaltværprofil på Sektion Vest Etape 2, ej målfast. Se også Bilag 1. 
 



20.06.2013 558  

Langs Sektion Vest Etape 2 er etableringen af skrå-
ninger dimensioneret under hensyntagen til lokale 
jordbunds- og afvandingsforhold. Skråninger er som 
minimum projekteret med anlæg 1,5, hvilket betyder, 
at en én meter høj skråning bliver 1,5 m bred. 

Fritrumsprofil 

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

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

 
Figur 4, EA-fritrumsprofilet 

Profilerne er gyldige til og med 200 km/t, men for-
ventes også at blive godkendt til 250 km/t. 

 

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt seks 
veje, hvoraf to nedlægges, og en sti på Sektion Vest 
Etape 2. Derudover omlægges en vej og en sti på 
Sektion Vest Etape 2 som følge af Den nye bane 
København-Ringsted. 

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

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

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

Tværprofilet på de skærende veje og stier, der om-
bygges, udformes principielt som vejenes og stiernes 
eksisterende tværprofilsgeometri. 

Grundet den nye banes fysiske nærhed til Vestmo-
torvejen og krydsning med denne samt banens 
krydsning af Østre Ringvej i Ringsted, er disse for-
hold blevet drøftet med Vejdirektoratet. 

Jord og konstruktionsarbejder forventes udbudt i 
totalentreprise. 

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

Overføring af veje og stier 

I alt skal tre veje føres over banen. 
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Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
sesperioden 

Vestmotorvejen E20 
St. 48.050 
 
Type: 
Statsvej 
 
Vejbestyrelse: 
Vejdirektoratet 
 

Banen føres i tunnel under Vestmotor-vejen, 
E20. Eksisterende motorvejsprofil ændres ikke. 
 

Under anlægsarbejdet op-
retholdes nuværende antal 
kørespor dog med reduce-
ret bredde. 
Trafikken på Vestmo-
torvejen opretholdes under 
anlægsarbejdet dog med 
nedsat has-tighed. 
Vilkår aftales med Vej-
direktoratet. 

Kongstedvej 
St. 48.350 
 
Type: 
Kommunevej 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Banen føres i tunnel under Kongstedvej. Der 
foretages ingen ændringer af vejens længdepro-
fil. 
Vejbroen udføres med et tværprofil bestående af 
6,00 m kørebane og yderrabatter på 1,25 m. Den 
samlede bredde mellem forkanter af brorækværk 
er 8,50 m. 

I anlægsperioden etab-leres 
en interimsvej på den vest-
lige side af Kongstedvej. 
Endelige vilkår aftales med 
Ringsted Kommune forin-
den udbud af anlægsarbej-
det. 
 

Bedstedvej 
St. 50.440 
 
Type: 
Kommunevej 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Bedstedvej nedlægges og erstattes af en ny vej, 
Kværkebyvejs forlængelse som etableres ca. 800 
m længere mod vest. Den eksisterende vejbro 
over banen nedrives og vejdæmninger fjernes på 
begge sider af banen ved nærmeste tilslutning. 
 

Trafikken opretholdes på 
Bedstedvej, mens der etab-
leres en ny vej og bro læn-
gere mod vest over den 
eksiste-rende jernbane og 
den nye bane. 

Kværkebyvejs forlængel-
se 
St. 51.270 
 
Type: 
Kommunevej 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Kværkebyvejs forlængelse udføres som en ny 
vejforbindelse mellem Bedstedvej (ca. st. 
51.025) og Køgevej (ca. st. 51.270). Den fremti-
dige vejstrækning er ca. 900 m. 
Kværkebyvejs forlængelse føres via en ny bro 
over både den eksisterende bane og den nye ba-
ne. Vejen etableres med et tværsnit på i alt 11,2 
m bestående af 6,0 m asfalteret kørebane, 1,50 m 
cykelsti og 1,1 m yderrabat på hver side af vejen. 
Kværkebyvejs forlængelse erstatter både den 
eksisterende Bedstedvej (st. 50.440) og 
Adamshøjvej (st. 52.520).  
Den nye vejbro udføres med et tværprofil bestå-
ende af 6,00 m kørebane, 1,5 m cykelsti og 0,3 m 
yderrabat på hver side af vejen., i alt en bredde 
på 9,6 m mellem forkanterne af brorækværkerne. 
Adamshøjvandløbet rørlægges i et 800 mm rør. 
Ved vejens tilslutning til Bedstedvej retableres 
adgang til ejendommene matr.nr. 2ap Bedsted 
Overdrev, Kværkeby, Bedstedvej 42 og matr.nr. 
2ao Bedsted Overdrev, Kværkeby, Bedstedvej 
46. 

Trafikken opretholdes på 
eksisterende Bedstedvej og 
Adamshøjvej, mens der 
etableres en ny vej og bro 
over den eksisterende jern-
bane og den nye bane.  
Endelige vilkår, herunder 
omkørselsruter aftales med 
Ringsted Kommune forin-
den udbud af anlægsarbej-
det. 
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Adamshøjvej 
St. 52.520 
 
Type: 
Kommunevej 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Adamshøjvej nedlægges og erstattes af en ny vej, 
Kværkebyvejs forlængelse som etableres ca. 
1.200 m længere mod øst. Den eksisterende vej-
bro over banen nedrives og vejdæmninger fjer-
nes. 
Der etableres ny adgangsvej til Adamshøjvej 30 
parallelt med banen fra den oprindelige 
Adamshøjvej. 

Trafikken opretholdes på 
Adamshøjvej, mens der 
etableres en ny vej og bro 
længere mod øst over den 
eksisterende jernbane og 
den nye bane.  
 

 

Underføring af veje og stier 

I alt skal to veje og én sti føres under banen. 

Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
sesperioden 

Forgrening af Fjælle-
broløbet Natursti 
St. 49.010 
 
Type: 
Kommunal natursti 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Forgreningen af Fjællebroløbet er ført under den 
eksisterende jernbane som en fauna-passage og 
rørlagt å. 
Den eksisterende faunapassage og rørlagte å for-
længes og føres under den nye bane. Faunapassa-
gen, der også anvendes som stiunderføring for ”den 
historiske sti”, udformes med samme indvendige 
dimensioner som den eksisterende passage med en 
indvendig højde på ca. to meter og en bredde på 1,2 
m. 

 

Køgevej 
St. 49.620 
 
Type: Kommunevej 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Den eksisterende sporbærende bro over Køgevej 
bibeholdes, og den nye banebro etableres på sydsi-
den af den eksisterende bane. 
Der foretages ingen ændringer af Køgevejs længde- 
og tværprofil. Frihøjden under den nye banebro 
bliver 4,0 m, hvilket svarer til frihøjden under den 
eksisterende spor-bærende bro. 
Den nye banebro forberedes for en frihøjde på 4,63 
m, således det er muligt at sænke vejen hvis den 
eksisterende bro erstattes af en ny bro. 
Vejens tværprofil under den eksisterende banebro 
består af, en 9,0 m bred kørebane, i vejens nordlige 
side cykelsti og et fortov mellem brosøjle og væg 
på hhv. 2,80 m og 1,30 m, i vejens sydlige side en 
cykelsti og et fortov mellem brosøjle og væg på 
hhv. 2,80 m og 1,40 m. 
Under den nye banebro fastholdes eksisterende 
tværprofil for vejen. 

Trafikken opretholdes på 
Køgevej i hele anlægs-
perioden, dog med reduce-
ret kørebane- og stibredde 
og nedsat hastighed. I peri-
oder vil der kun være ét 
spor åbent og trafikken vil 
blive reguleret med signal-
anlæg. 
Endelige vilkår aftales med 
Ringsted Kommune forin-
den udbud af anlægsarbej-
det. 
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Østre Ringvej 
St. 54.100 
 
Type: 
Statsvej, Rute 14, 
Roskilde-Ringsted 
 
Vejbestyrelse: Vejdi-
rektoratet 

Vejen er ført under den eksisterende jern-bane. Den 
eksisterende sporbærende bro udvides på sydsiden 
under den nye bane. Der sker ingen ændringer af 
vejens længde- og tværprofil. 
Vejens nuværende tværprofil fastholdes under den 
nye banebro. mm. 

Trafikken opretholdes på 
Østre Ringvej i hele an-
lægsperioden, dog med 
reduceret kørebane- og 
stibredde og nedsat hastig-
hed. I perioder i ét signal-
reguleret spor.  
Endelige vilkår aftales med 
Vejdirektoratet forinden 
udbud af anlægsarbejdet. 

 

Omlægning af veje og stier 

I alt skal yderligere én vej og én sti omlægges på Sektion Vest Etape 2. 

Omlagte veje Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
sesperioden 

Kongstedvej 
St. 48.600-48.760 
 
Type: 
Kommunevej 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Kongstedvej forlægges på en delstrækning på ca. 
160 m mod syd og retableres med et tværsnit bestå-
ende af 4,20 m asfalteret kørebane samt 2,25 m 
trugrabatter i begge vejens sider.  
 

Trafikken opretholdes i 
hele anlægsperioden, dog 
vil der i perioder ske en 
reducering af kørespors-
bredde og has-tighed. En-
delige vilkår afta-les med 
Ringsted Kommu-ne. 

Trampesti langs eksi-
sterende ba-ne mellem 
for-grening af Fjæl-
lebroløb og Kværkeby 
Stationsvej 
St. 48.830-49.270 
 
Type: 
Kommunal natursti 
 
Vejbestyrelse: 
Ringsted Kommune 

Trampesti langs den eksisterende jernbane forlæg-
ges mod syd på strækningen mellem forgrening af 
Fjællebroløbet og Kværkeby Stationsvej. Stien 
udlægges fra st. 48.830 til st. 49.020 i en bredde på 
tre meter og med 0,6 meter rabatter. Der etableres 
ikke belægning på denne del af stien. 
Fra st. 49.020 til st. 49.270 udlægges stien i en 
bredde på tre meter og med 0,6 meter rabatter. 
Denne del af stien vil blive etableret med grusbe-
lægning. 
 

Trampestien lukkes i an-
lægsperioden. 

 
 
Afvanding 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i 
fornødent omfang og føres under baneanlægget. Der 
udarbejdes i henhold til vandløbslovens §64 vand-
synsprotokol til godkendelse ved Ringsted Kommune 
og ekspropriationskommissionen. 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskrå-
ningerne ledes via grøfter og dræn til nærliggende 
bassiner. På flere af strækningerne overvejes det at 

lede banevandet til udvidede banegrøfter i stedet for 
almindelige regnvandsbassiner, for at minimere ud-
strækningen af regnvandsbassinerne. 

I bassinerne bundfældes urenhederne og afstrømnin-
gen reguleres inden udledning til vandløb eller regn-
vandsledning. 

Der kan som følge af den fortsatte detaljering af pro-
jektet forekomme mindre justeringer af placeringer 
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og udformninger af de udvidede grøfter og regn-
vandsbassiner. 

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

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

På Sektion Vest Etape 2 forventes der at skulle etab-
leres udledning til følgende recipienter fra udvidede 
banegrøfter og/eller regnvandsbassiner. 

 

 

 
Stationering Bassintype Recipient 

48.375 – 48.725 Udvidede banegrøfter Fjællebroløbet 

48.520 Regnvandsbassin Fjællebroløbet 

48.860 – 49.000 Udvidede banegrøfter Fjællebroløbet 

49.000 Regnvandsbassin Fjællebroløbet 

49.035 – 49.535 Udvidede banegrøfter Fjællebroløbet 

49.100 Regnvandsbassin Fjællebroløbet 
 

49.620 – 49.680 Udvidede banegrøfter Vigersdal Å 

49.800 Regnvandsbassin Vigersdal Å 

49.765 – 50.015 Udvidede banegrøfter Vigersdal Å 

50.450 – 51.000 Udvidede banegrøfter Banegrøft 

51.600 – 52.100 Udvidede banegrøfter Banegrøft 

52.500 – 52.820 Udvidede banegrøfter Banegrøft 

53.000 Regnvandsbassin Eks. grøft/rende 

53.040 – 53.400 Udvidede banegrøfter Eks. grøft/rende 

53.815 – 54.030 Udvidede banegrøfter Eks. grøft/rende 

54.030 – 54.095 Udvidede banegrøfter Eks. grøft/rende 
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Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion Vest Etape 2 skal der håndteres større 
jordmængder. Indbygningsegnede jordmaterialer vil i 
vid udstrækning blive genanvendt ved etableringen af 
banens underbygning.  

Til etablering af den nye bane og skærende veje af-
graves omkring 235.000 m³ råjord og 55.000 m³ 
muld, hvoraf de 215.000 m³ kan genindbygges, for-
udsat anvendelse af kalkstabilisering. Der er behov 
for indbygning af 140.000 m3 i banedæmningerne, og 
det er derfor nødvendigt at udsætte overskudsjord på 
strækningen Sektion Vest Etape 2. Totalt skal der 
udsættes 95.000 m³ råjord og 55.000 m³ muld langs 
strækningen.  

Overskudsjorden placeres i udsætningsområder i 
form af terrænhævninger mellem bane og vej samt 
jordvolde.  

Kapaciteten af de udsætningsområder, som er reser-
verede for Den nye bane København-Ringsted, er ca. 
170.000 m³ på denne delstrækning.  

Terrænreguleringerne udformes som udgangspunkt 
med hældninger mellem 1:2 og 1:5.  

Der etableres kun beplantning, i forbindelse med 
sneværnsbælter, eller hvor der er behov for genetab-
leringer efter byggeplads eller midlertidige ekspro-
priationer ved naboer. Beplantning udføres under 
hensyntagen til eldriftsservitutten og vejreg-lerne, 
hvor det er relevant. 

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

Sneværnsbælter 

På strækninger, hvor banen går igennem åbne arealer 
og ligger i afgravning, etableres der sneværnsbælter. 
Sneværnsbælterne etableres som en 25 m bred be-
plantning i varierende højde i sammenhængende 
strækninger primært syd for banen. 

Der er behov for et sneværnsbælte fra st. 48.000 til 
st. 48.700 beliggende syd for banen. 

 

 

Beskyttede biotoper og faunapassager 

Berørte naturområder 

På Sektion Vest Etape 2 findes naturmæssigt to fo-
kusområder:  

Skovområdet Humleore (st. 46.400 – st. 49.600) 

Skovområdet Røvertykke (st. 50.400 – st. 51.200) 

De største naturværdier findes i de store skovområder 
ved Humleore. Desuden rummer strækningen mange 
observationer af bilag IV-arterne springfrø og stor 
vandsalamander. 

Der berøres i alt fem § 3 beskyttede naturlokaliteter. 
(tre vandløb og to søer) 

To beskyttede vandløb: 

Fjællebroløbet (st. 48.850 ) 

Vigersdal Å (st. 49.720 ) 

Erstatningsbiotoper 

Som kompensation for nedlæggelse af to § 3 beskyt-
tede vandhuller samt for barriereeffekt for bilag IV-
arterne spidssnudet frø, springfrø og stor vandsala-
mander etableres erstatningsvandhuller og udføres 
naturpleje i eksisterende vandhuller. 

I alt etableres otte erstatningsvandhuller og fire eksi-
sterende tilgroede vandhuller udvælges til naturpleje, 
hvor rydning af tilgroning udføres en enkelt gang. 
Erstatningsvandhuller og naturpleje i eksisterende 
vandhuller udføres så vidt muligt efter frivillig aftale 
med de private lodsejere.  

Der etableres fire erstatningsvandhuller i Humleore 
skov. 

I området ved Røvertykke etableres fire vandhuller, 
og der udføres oprensning af fire eksisterende vand-
huller. 

Det er ikke muligt at etablere nye erstatningsbiotoper 
på offentligt ejede arealer, og derfor har Banedan-
mark igangsat en proces for at indgå frivillige aftaler 
med lodsejere om etablering af erstatningsnatur på 
deres ejendom. I disse aftaler vil indgå nærmere be-
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skrivelse af forhold vedrørende den fremtidige pleje 
af arealerne. 

Ledelinjer for flagermus 

Alle danske flagermusarter er beskyttet i henhold til 
habitatdirektivets bilag IV. For at opretholde økolo-
gisk funktionalitet for områdets flagermus skal der 
etableres ledelinjer for flagermus. 

I Ringsted Kommune plantes træer til ledelinjer for 
flagermus på seks udvalgte steder: 

Langs Fjællebroløbet: beplantning langs Fjællebrolø-
bets vestlige side, syd for den nye bane. (st. 48.850)  

Langs den forlagte trampesti syd for trampestien 
mellem Fjællebroløbet og Fjællebroløbets forgre-
ning. (st. 48.850-st. 49.000)  

Langs banen mellem forgrening af Fjællebroløbet og 
Røvertykke. Genplantning af ledebeplantning syd for 
den nye bane. (st. 49.660- st. 51.200). 

Kværkebyvejs forlængelse. Beplantning på hver side 
af den nye vej. (st. 51.270) 

Strækningen forbi Adamshøj: Etablering af lede-
beplantning syd for banen. (st. 51-270 – st. 52.520) 

Langs banen mellem Adamshøj og op til skoven på 
matr.nr. 3u Balstrup, Ringsted Jorder ved Østre 
Ringvej. Genplantning af ledebeplantning syd for 
banen. (st. 52.600 – 53.400) 

Ledelinjer udføres under hensyntagen til eldriftsser-
vitutten og ved veje tilpasses beplantning trafiksik-
kerhedsmæssige hensyn. 

Fredskov 

I Ringsted Kommune på Sektion Vest Etape 2 påvir-
kes ca. 4,5 ha fredskov på i alt fire matrikelnumre 
ved: 

Langs jernbanen fra Humleore skov til Kongsted 
Huse, matr.nr. 15, Kongsted By, Kværkeby (st. 
47.900- st. 48.500).  

Langs jernbanen ved Fjællebroløbet og dens forlæg-
ning, matr.nr. 29g Kværkeby By, Kværkeby (St. 
48.760 - st. 49.010). 

Langs jernbanen fra Kongsted Huse til Adamshøj 
Gods, matr.nr. 108 Kværkeby By, Kværkeby (st. 
48.700-st. 53.000). 

Skov øst for Østre Ringvej, matr.nr. 3u Balstrup, 
Ringsted jorder (st. 53.400-st. 54.400). 

Der foregår en dialog med Ringsted Kommune om-
kring placering af erstatningsskov på kommunale 
arealer.  

Faunapassager 

På Sektion Vest Etape 2 etableres i alt fire faunapas-
sager. De fire passager anlægges alle i forbindelse 
med eksisterende vandløb: 

Fjællebroløbet (st. 48.850): En endelig løsning, der 
kan fungere med eller erstatte den eksisterende pas-
sage, er ikke afklaret. Passagen er i forprojektet for-
udsat at skulle kunne fungere for både vandløb og 
landlevende dyr. 

Forgrening af Fjællebroløbet (st. 49.020): Den eksi-
sterende faunapassage forlænges under den nye bane 
med samme rørforløb som i den nuværende situation. 

Vigersdal Å (st. 49.700): Der laves en todelt passage, 
som den nuværende konstruktion. Vandløbet føres 
underneden i rør, og landlevende dyr ledes gennem 
en tør passage. Det undersøges om det eksisterende 
betonrør på banens sydside kan erstattes med en pas-
sage i samme profil som på banens nordside. 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i et støjniveau i dagtimerne på hverda-
ge på 70 dB. Anlægsarbejder, som må udføres om 
aftenen og natten og i weekender, vurderes med ud-
gangspunkt i 40 dB. Disse to støjniveauer anvendes 
som indsatsgrænser i projektet jf. Anlægslovens be-
mærkninger.  

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i de grænseværdier, der anvendes af 
den kommunale myndighed, såfremt denne har for-
muleret indsatsgrænser.  

Ringsted Kommune har ikke udarbejdet retningslin-
jer for støj og vibrationer fra anlægsarbejder. Der 
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foretages derfor anmeldelse af anlægsarbejdet jf. 
gældende Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, BEK nr. 
639 af 13.06.2012.  

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

Af hensynet til opretholdelse af trafikken vil der nog-
le steder blive arbejdet i aften- og nattetimerne. Dette 
vil primært forekomme de steder, hvor broer og stør-
re veje skal ombygges samt langs eksisterende jern-
bane. 

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

Det skal bemærkes, at Transportministeren, i det 
omfang det er nødvendigt for at undgå en væsentlig 
forsinkelse eller fordyrelse af anlægget, kan bestem-
me, at påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslo-
ven vedrørende støj ikke finder anvendelse, jf. An-
lægsloven §3, 

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

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

Anlægsaktiviteterne forventes hverken at give anled-
ning til bygningsskader eller vibrationer der over-
skrider Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier. 

Støj i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted er omfattet af 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra 
jernbaner: 

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

LAmax, som er udtryk for den mest støjende forbikør-
sel, må ikke overskride 85 dB(A). 

I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyttel-
se såfremt den ved facaden af boliger og døgninstitu-
tioner overstiger årsmiddelniveauet 64 dB eller mak-
simalniveauet 85 dB. Kolonihaver betragtes i støj-
mæssig henseende ikke som boligområder og der 
udføres ikke støjbeskyttelse heraf. 

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

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

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

Vibrationer i driftsfasen 

De vejledende grænseværdier for mærkbare vibratio-
ner fremgår af Nyt fra Miljøstyrelsen nr. 2/1983 
”Retningslinier for måling og vurdering af vibratio-
ner i det eksterne miljø”. Vibrationsgrænserne er 
generelle og der henvises hertil i Vejledning fra Mil-
jøstyrelsen 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernba-
ner”. 

Vurderingen af vibrationsniveauet bestemmes på 
baggrund af middelværdien for den togtype, der giver 
anledning til det højeste vibrationsniveau. 
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Anvendelse Grænseværdi, vibra-
tioner 

Boliger i boligområde (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 
Børneinstitutioner og lignende 

75 dB 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 

80 dB 

Erhvervsbebyggelse 85 dB 
 
 
Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de 
vejledende grænseværdier nødvendigvis er overskre-
det. 

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

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lavfre-
kvent støj i boliger er 20 dB i natperioden og 25 dB i 
dagperioden. Grænseværdierne fremgår af Oriente-
ring fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø”.  

Ved overskridelse af grænseværdien for vibrationer 
vil der blive foretaget vibrationsreducerende foran-
staltninger. Udpegning af afværgeforanstaltningernes 
beliggenhed og udformningen af disse gennemføres 
på baggrund af beregninger, når banens endelige 
placering ligger fast.  

Kulturhistoriske forhold 

Museumsloven 

§ 29a: Kulturarvsstyrelsen skal orienteres vedrørende 
museumslovens § 29a, som omfatter beskyttede sten- 
og jorddiger. Udtalelser forventes at foreligge inden 
ekspropriationsforretningen.  

I Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-
Ringsted over Køge, §2 bemyndiges transportmini-
steren til at varetage de bevaringsmæssige hensyn 
efter museumsloven for så vidt angår arealer, der er 
nødvendige til gennemførelse af jernbaneanlægget.  

Kulturmiljøer 

Bedstedgård (st. 49.700 til st. 50.400) 

Kulturmiljøet Bedstedgård med tilhørende jorder, 
grænser op til sydsiden af den eksisterende jernbane 
på en 700 m lang strækning (st. 49.700 til st. 50.400). 
På denne strækning inddrages et ca. 20 m bredt areal 
lige syd for den eksisterende bane til det nye banean-
læg. Arealinddragelsen sker i yderkanten af det ud-
pegede kulturmiljø, og selve Bedstedgård, der udgør 
det bærende kulturhistoriske element i udpegningen, 
berøres ikke. Derfor vurderes påvirkningen af kul-
turmiljøet at være begrænset. 

Adamshøj Gods (st. 51.200 til st. 53.000) 

Kulturmiljøet Adamshøj Gods med tilhørende jorder, 
grænser op til sydsiden af den eksisterende jernbane 
på en 1,8 km lang strækning (st. 51.200 til st. 
53.000). På denne strækning inddrages et ca. 20 m 
bredt areal lige syd for den eksisterende bane til det 
nye baneanlæg. Arealinddragelsen sker i yderkanten 
af det udpegede kulturmiljø, og selve Adamshøj 
Gods, der udgør det bærende kulturhistoriske ele-
ment i udpegningen, berøres ikke. Derfor vurderes 
påvirkningen af kulturmiljøet at være begrænset. 

Beskyttede jord- og stendiger 

Sten- og jorddiger er vigtige elementer i kulturland-
skabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttel-
se, ejendoms- og administrationsforhold, og som 
bidrager til et afvekslende landskab, ofte med 
egnskarakteristiske digestrukturer.  

Følgende tre diger vil blive påvirkede i forbindelse 
med anlæg af den nye bane. 

Jorddige (st. 48.200 – 48.340): Diget er et ca. 1-1,5 
m højt, markant, ubrudt jorddige, bevokset med tæt 
skov. Diget ligger i trekanten mellem Vestmotorve-
jen, den eksisterende bane og Den nye bane Køben-
havn – Ringsted.  
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Den nye bane vil permanent afskære den vestligste 
del af jorddiget, ca. 25 m. (st. 48.315- 48.340). Den 
resterende del af diget bliver ikke berørt af banen. 

Jorddige (st. 50.900): Diget er et ca. 0,5 m højt 
ubrudt jorddige, bevokset med krat. Diget er belig-
gende syd for den eksisterende bane. 

Den nye bane vil permanent afskære de nordligste 25 
m af diget mod den eksisterende bane. 

 Jorddige (st. 51.200): Diget er et ca. 0,2-0,7 m højt 
jorddige, bevokset med spredt krat. Diget er belig-
gende syd for den eksisterende bane. 

Den nye bane vil permanent afskære den nordligste 
del af diget. Da en del af diget forløber parallelt med 
banen vil op mod 40 m af diget blive fjernet. 

Øvrige forhold af kulturhistorisk interesse 

Kulturspor 

Den nu nedlagte jernbane ”Den Midtsjællandske 
Jernbane” er udpeget som kulturspor i Ringsteds 
Kommuneplan. Den tidligere bane forløber i et buet 
forløb syd for den eksisterende jernbane i den østlige 
udkant af Ringsted by. Anlæg af den nye bane med-
fører, at ca. 20 m af den gamle banedæmning fjernes 
(st. 53.400). Påvirkningen af kultursporet er begræn-
set, da indgrebet kun sker ved dæmningens nordlige 
ende og det resterende sydlige forløb stadig vil være 
synligt i omgivelserne. 

Vandløbsbygværker 

De tre broer, hvor henholdsvis Fjællebroløbet (st. 
48.853), en forgrening af Fjællebroløbet (st. 49.025) 
og Vigersdal Å (st. 49.719) føres under den eksiste-
rende bane, er buede broer udført som murede hvæl-
vinger med granitfacade. Broerne er ikke fredede, 
men har kulturhistorisk værdi. I forbindelse med 
anlæg af den nye bane udvides den eksisterende ba-
nedæmning mod syd, og de sydlige ender af de gam-
le broer vil ikke længere være synlige. 

Arkæologi 

Inden for anlægsområdet er der kun registreret få 
arkæologiske fund. Det kan dog ikke udelukkes, at 
der kan påtræffes arkæologiske fund i forbindelse 
med udbygning af jernbanen. Der udføres arkæologi-
ske forundersøgelser på strækningen inden anlægsar-

bejderne igangsættes. Sydvestsjællands Museum har 
udvalgt de arealer der skal prøveundersøges.  

Særlige forhold vedrørende Ringsted Kommune 

Areal til placering af jordoverskud (udsætningsområ-
der) er aftalt med Ringsted Kommune og placers på 
strækningerne st. 48.000 - st. 49.650, st. 50300 – st. 
50.400, st. 50.670 - st. 50.900 og st. 52.900 - st. 
53.100. Der etableres sneværnsbælter fra st. 48.000 – 
48.700.  

Ved Fjællebroløbet st. 48.850 og st. 49.050 etableres 
der faunapassager. Der etableres ledelinjer for fla-
germus syd for banen, langs Kværkebyvejs forlæn-
gelse og langs med Fjællebroløbet.  

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Anlægget af den nye bane København-Ringsted nød-
vendiggør, at der erhverves areal fra 116 jordstykker 
på Sektion Vest, Etape 2.  

Forlods overtagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringslovene for Den nye bane 
København-Ringsted er der gennemført forlods over-
tagelse af 13 ejendomme på Sektion Vest Etape 2. 

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

Afskårne arealer 

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

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

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

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

Servitutter 

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

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

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

Eldriftservitut og andre servitutter til beskyttelse 
af banen 

Af hensyn til banens køreledninger skal der tinglyses 
en eldriftservitut på de tilgrænsende ejendomme 
langs hele banestrækningen. 

I dette projekt pålægges eldriftsservituttens udgave A 

Udgave A pålægges i tæt bebyggede områder og 
medfører begrænsninger for bl.a. beplantning, be-
byggelse og benyttelse op til 19 m fra baneanlæggets 
nærmeste elektrificerede dele. 

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

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

Andre servitutter til beskyttelse af banen 

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

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

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

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

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

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

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

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

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

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

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

Ledningsarbejder 

Anlægget af Sektion Vest Etape 2 på Den nye bane 
København-Ringsted nødvendiggør flytning eller 
forstærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. 
Ligeledes kan der blive tale om gennemførelse af 
afværgeforanstaltninger for at undgå ledningsflytnin-
ger. 

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

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

Dog vil de ledninger, som er beliggende i de veje, der 
skal flyttes, typisk blive omlagt i forbindelse med 
vejomlægningen. 
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Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 
enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-
protokolaftaler. 

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

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

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

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

I nærværende besigtigelsesmateriale har Banedan-
mark på ledningsejernes vegne medtaget de nødven-
dige midlertidige arbejdsarealer til brug ved led-
ningsomlægninger. Dette giver mulighed for på led-
ningsejernes vegne at ekspropriere de nødvendige 
arbejdsarealer. 

Drift af veje og stier 

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

I de tilfælde, hvor vej- og stianlæg føres over banen, 
forbliver den vejbærende konstruktion Banedan-
marks ejendom. I de tilfælde, hvor vej- og stianlæg-
get føres under banen forbliver den sporbærende 
konstruktion tillige Banedanamarks ejendom. Kom-
munen forestår vedligeholdelsen af vejbelægningen 
på vejbærende konstruktioner og under sporbærende 
konstruktioner. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

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

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

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

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

Ekspropriationer 

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

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

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

Erhvervelse af arealer til erstatningsbiotoper 

Som erstatning for de beskyttede naturområder, som 
anlægsprojektet berører, skal Banedanmark etablere 
et antal erstatningsbiotoper, jf. afsnit 3.10.2. 

For hver enkelt erstatningsbiotop søger Banedanmark 
at indgå frivillige aftaler om etablering og drift af 
erstatningsbiotopen med den pågældende lodsejer og 
den berørte kommune. 

Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler 
om etablering og drift af erstatningsbiotoper, vil Ba-
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nedanmark anmode Ekspropriationskommissionen 
om at ekspropriere retten til dette. 

Erstatningsbiotoperne sikres ved pålæg af servitut 
med kommunen som påtaleberettiget. 

Kulturhistoriske forhold 

Sydvestsjællands Museum har udført en arkivalsk 
kontrol og vurderet, at der kan være væsentlige for-
tidsminder på en del af strækningen. Banedanmark 
har indgået en samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen 
samt med Sydvestsjællands Museum, der foretager 
de arkæologiske forundersøgelser. 

På strækningen har museet allerede påbegyndt de 
arkæologiske undersøgelser på baggrund af frivillige 
aftaler med lodsejere. 

Forventet anlægstakt 

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

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

Trafikafvikling i anlægsperioden 

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

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

Ved lukning af skærende veje og stier etableres om-
kørselsruter, således at trafikken på tværs af Den nye 
bane København-Ringsted opretholdes i hele an-
lægsperioden. For nærmere gennemgang af trafikaf-
viklingen ved de skærende veje og stier henvises til 
afsnit 3.5. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde.   

Komitéen for Bedre Boligbyggeri på Amager har 
fremsendt brev af 16. juni 2013.  Af brevet fremgår, 
at komitéen og andre ved hjælp af EU har anmodet 
Banedanmark om at foranledige, at det planlagte 
indgreb i EU-beskyttet område ved Køge Å ikke 
fremmes. Man har besluttet at flytte trafikanlægget, 
hvorefter anlægsloven ikke omfatter trafikanlægget. 
Komitéen henleder opmærksomheden på trafikan-
lægget.  EU har ændret miljølovgivningen, hvorfor 
der skal være flere miljøhøringer for strækningen, for 
at flytningen kan gennemføres. En repræsentant for 
komitéen uddybede komitéens synspunkter og oplys-
ninger på det indledende møde. Der blev herved bl.a. 
stillet spørgsmål om sikkerhedsforanstaltninger ved 
udslip fra kemitransporter på den nye bane, der på 
dette sted forløber gennem et vigtigt kildeområde for 
hovedstadsområdets vandforsyning.  Endvidere fore-
spurgtes, om ekspropriationskommissionen har mu-
lighed for at flytte banen.  

Banedanmark oplyste, at anlægsloven beskriver ba-
nens linieføring med en vis afstand til motorvejen og 
dermed berøring af habitatområdet ved Køge Å med 
flytning af åen som konsekvens. Under détailprojek-
teringen af den nye bane ved Regnemark (Sektion 
Vest, Etape 1) har Vejdirektoratet undtagelsesvist 
fraveget sit almindelige afstandskrav til byggelinier 
for motorvejen. Dette har for Banedanmark mulig-
gjort en optimering, så banen kan anlægges tættere 
på motorvejen, og at habitatområdet ved Køge Å 
dermed ikke berøres. Banedanmark opfatter denne 
ændring som værende inden for anlægslovens ram-
mer, ligesom der andre steder på linieføringen er sket 
mindre justeringer af banens tracé, hvilket kommis-
sionen er gjort bekendt med.   

I forhold til spørgsmålet om forureningsfare henvi-
stes til brev af 18. marts 2013 fra Transportministeri-
et til Komitéen, hvori det er anført, at den nye bane 
anlægges efter alle gældende danske og internationa-
le banenormer. Konkret er det både Trafikstyrelsen 
og et uvildigt ”Notified Body” (bemyndiget organ, 
som er udpeget af en medlemsstat i EU til at sikre 
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overensstemmelse af et givent produkt i henhold til et 
givet direktiv), der skal godkende udformningen af 
banen inden ibrugtagning.   

I tilfælde af uheld har Beredskabsstyrelsen og politi-
et, som projektet også samarbejder med, ansvar for 
håndtering af situationen.  

Kommissarius oplyste, at ekspropriationskommissio-
nen som forvaltningsmyndighed er bundet af lovgiv-
ningen, i dette tilfælde anlægsloven for den nye bane 
København-Ringsted.  Efter praksis har kommissio-
nen dog mulighed for at beslutte mindre justeringer 
med hensyn til den nærmere linieføring. Kommissio-
nen kan endvidere træffe beslutninger vedrørende 
anlæggets forhold til skærende veje.  

Boet efter ejeren af matr.nr. 15a m.fl. Kværkeby By, 
Kværkeby m.fl., har fremsendt brev af 17. juni 2013 
med bemærkninger til det fremlagte projekt. Arvin-
gerne finder efter gennemgang af besigtigelsesmate-
rialet, at Banedanmark i stedet bør vælge det oprin-
delige projekt med en forlægning af Bedstedvej cirka 
50 m mod øst, hvor indgrebet vil berøre landbrugs-
jord i langt mindre omfang end ved det fremlagte 
forslag. Det gøres herved bl.a. gældende, at man 
undgår meget betydelige indgreb i 5 ejendomme, 
heraf 4 med beboelse, samt at Bedstedvejbroen pri-
mært anvendes af de lokale beboere, og at der ikke er 
nogen form for gennemkørende trafik, hvorfor års-
døgntrafikken er meget lav. For så vidt angår boets 
ejendom ødelægges den landbrugsmæssige værdi 
totalt med en diagonal gennemskæring som foreslået 
i det fremlagte projekt, hvorfor boet i givet fald må 
forventes at begære restejendommen totaleksproprie-
ret. 

Ejerne af matr.nr. 2ap Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
har fremsendt e-mail af 16. juni 2013.  Ejerne med-
deler, at de efter gennemlæsning af projektet ikke 
kan godkende dette. Det gøres bl.a. gældende, at det 
vil ødelægge ejendommens grund/have totalt. Ejen-
dommen vil tabe så meget i værdi, at ejerne er 
stavnsbundet på livstid. Ejendommen vil få veje på 
tre sider og den smukke natur vil blive ødelagt. Ejer-
ne påpeger, at der foreligger et projektforslag med en 
ny bro øst for den nuværende Bedstedvejbro, som vil 
være human for hele Bedsted og ikke ødelægger 
noget for familierne Bedstedvej 38, 42 og 46. Ejerne 
uddybede deres synspunkter på det indledende møde.   

Ejeren af matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev m.fl., Kvær-
keby, har fremsendt brev med bemærkninger til det 

fremlagte projekt.  Ejeren finder, at der er tale om et 
meget dominerende indgreb, og at Banedanmark i 
stedet bør vælge det oprindelige projekt. Det gøres 
gældende, at indgrebet i givet fald vil berøre land-
brugsjord, jagt og sø med fredet fauna.  Ejendommen 
vil miste herlighedsværdi og jorden vil blive diago-
nalt delt, hvilket medfører en værdiforringelse på 1 
mio kr. ved salg. Bedstedvejbroen betjener kun be-
boere fra cirka 30 husstande. Ejeren uddybede sine 
synspunkter på det indledende møde.   

Ejeren af matr.nr. 2ao Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
har i e-mail af 19. juni 2013 fremsendt kommentar til 
projektet. Det tilkendegives, at man er meget imod 
det fremlagte projekt, som man finder er et voldsomt 
indgreb i 2 landbrugsejendomme og 2 énfamilieshu-
se. Det gøres gældende, at projektet vil indbyde til at 
køre med en højere hastighed på den nye vej, samt at 
det vil give problemer, hvor den nye 6 m brede vej 
skal ind i den eksisterende vej, der kun er 4 m bred. 
Ejerne finder, at Banedanmark i stedet bør vælge det 
oprindelige projekt med anlæg af ny bro ved 
Bedstedvej forlagt 50 m mod øst. Det gøres gælden-
de, at trafikken på Bedstedvej fortrinsvis udgøres af 
lokale beboere, og at der er cirka 180 biler/døgn. 
Ejerne uddybede deres synspunkter på det indledende 
møde.  

Ejerne af matr.nr. 38a m.fl. Kværkeby By, Kværke-
by, påpegede, at det fremlagte projekt ved nedlæg-
gelsen af broen ved Adamshøjvej overskærer skole-
distriktet og besværliggør skolevejen for de børn, 
som søger Kværkeby Friskole.  Endvidere vil æn-
dringen være trafiksikkerhedsmæssigt betænkelig, da 
skolevejen herefter skal foregå via den stærkt befær-
dede Østre Ringvej og Køgevej.  

Repræsentanten for Ringsted Kommune, Teknisk 
Forvaltning, bekræftede, at kommunen ønsker den 
fremlagte vejløsning, der er godkendt på møde i 
Teknisk Udvalg den 19. juni 2013. Kommunalbesty-
relsen træffer endelig beslutning på byrådsmøde den 
25. juni 2013, idet bemærkes, at forvaltningen ind-
stiller projektet til godkendelse.  

Det er kommunens opfattelse, at forslaget om etable-
ring af Kværkebyvejs forlængelse i forbindelse med 
nedlæggelse af broforbindelserne ved Adamshøjvej 
og Bedstedvej vil være en god, fremtidssikret løs-
ning, der også tilgodeser de ”bløde” trafikanter.  

Repræsentanten for Teknisk Forvaltning oplyste, at 
der ikke er foretaget en mere omfattende høring af 
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beboere i området. Der er alene sket høring af lods-
ejere, som i givet fald berøres direkte af anlægsarbej-
det. Teknisk Udvalg har den 19. juni 2013 besigtiget 
forholdene på Bedstedvej.  

En repræsentant for Andelsselskabet Fjællebro 
Vandværk oplyste, at det fremlagte projekt betyder, 
at 5 af vandværkets ledningsunderføringer skal ænd-
res. Der udtryktes bekymring med hensyn til disse 
bekostelige ændringer, som vil udgøre et meget al-
vorligt problem for vandværkets økonomi og dermed 
i sidste ende for medlemmernes og brugernes forsy-
ningssituation. Vandværket er ikke blevet kontaktet 
af Banedanmark.  

Banedanmark oplyste, at man var bekendt med vand-
værket som lokal interessent og beklagede, at der 
endnu ikke var skabt kontakt til dette. Det oplystes, 
at ledningsspørgsmål vil blive behandlet i en særlig 
ledningsgruppe og aftalt i en ledningsprotokol, som 
skal godkendes af ekspropriationskommissionen.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 2x m.fl. Bed-
sted Overdrev, Kværkeby, påpegede, at Vigersdal Å 
regelmæssigt forårsager oversvømmelse på arealet 
ved den eksisterende bane, og spurgte hvordan pro-
jektet vil håndtere dette i relation til det ekstra vand 
fra den nye bane. Repræsentanten forespurgte endvi-
dere, hvordan forholdet med den foreslåede ledelinie 
for flagermus ved vildtremisen på matr.nr. 1x Kvær-
keby By, Kværkeby, er tænkt ordnet.  

Der fremsattes forslag om, at en eksisterende vej 
gennem skoven Røvertykke opgraderes, så den efter 
anlæg af den nye Kværkebyvej kan anvendes i stedet 
for Bedstedgårds nuværende adgangsvej fra 
Bedstedvejbroen langs med det østlige skovbryn.    

Banedanmark oplyste, at alt tilledt vand fra den nye 
bane føres til forsinkelsesbassiner for at forsinke og 
neddrosle udledningen til slutrecipienten, hér Vigers-
dal Å, hvorved udledningen gøres mindre end i dag.   

Der vil normalt blive eksproprieret til ledelinierne, 
når disse foreslås etableret på arealer, der tillige lig-
ger under eldriftservitutten langs banen. Det er dog 
også en mulighed, at arealer med ledelinier kan for-
blive under de pågældende private ejendomme, fx 
hvor der ellers vil blive skabt problemer for jagten på 
ejendommen. Der vil i så fald blive pålagt en servitut 
til sikring af ledelinien.  

Ejeren af matr.nr. 28t Kværkeby By, Kværkeby, på-
pegede i relation til Fjællebroløbet, at vandløbets 
forgrening (sideløbet) fører mest vand og spurgte, 
hvorfor denne underføring efter besigtigelsesmateria-
let er den mindste.  

Banedanmark oplyste, at projektet for sideløbet er 
udarbejdet udfra de eksisterende forudsætninger. På 
grund af nye faunahensyn (passage for råvildt) fore-
slås ved selve Fjællebroløbet etableret en ny stor 
forbindelse i 10-12 m bredde og med en vis højde.  

Ejeren af matr.nr. 28al Kværkeby By, Kværkeby, 
spurgte, om Køgevej lukkes i forbindelse med an-
lægsarbejdet.  

Banedanmark oplyste, at Køgevej holdes åben i hele 
perioden, dog med reduceret bredde.  

Der blev forespurgt, om det var en mulighed at be-
nytte den gamle biltunnel ved Humleorevej som fau-
napassage.  

Banedanmark oplyste, at den pågældende lokalitet 
ikke var velegnet til faunapassage, da den ikke ligger 
i ledelinien.  Passagen foretrækkes etableret i forbin-
delse med vandløbet.  Muligheden vil dog blive med-
taget i de videre overvejelser.  

Udover det ovenfor anførte fra det indledende møde 
har kommissionen modtaget følgende tilkendegivel-
ser og indsigelser vedr. det fremlagte projekt:   

Vejdirektoratet har med e-mail af 24. juni 2013 frem-
sat følgende generelle bemærkninger:  

-     Vejdirektoratet har eksisterende vejbyggelin-
je fra motorvejen og en del af den nye bane 
placeres inden for byggelinjearealet. I hen-
hold til aftale mellem Vejdirektoratet og Ba-
nedanmark er det dog aftalt, at der i forbin-
delse med baneprojektet som udgangspunkt 
alene skal sikres en udvidelse af motorvejen, 
herunder rampeanlæg, med 1 spor og nyt 
nødspor i hver side.Ved konstruktioner over 
eller under motorvejen skal der dog ikke ta-
ges højde for nødspor.Vejdirektoratet vil dog 
bede Banedanmark overveje, om ikke kon-
struktioner så vidt muligt anlægges med en 
bredde, så der er plads til 1 ekstra spor og nyt 
nødspor i hver side, således at anlægsarbej-
derne ved en evt. motorvejsudvidelse vil væ-
re til mindst mulig gene for togtrafikken.  
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-    Ledningsomlægningerne i forbindelse med 
projektet skal ske i respekt for evt. kommen-
de vejudvidelsesprojekter. Placeres ledninger 
indenfor vejbyggelinje skal der søges om di-
spensation og gravetilladelse m.v. ved Vejdi-
rektoratet.  

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

-     Vejdirektoratet har som vejmyndighed ikke 
godkendt trafikafviklingsplaner til brug i an-
lægsperioden. Vejdirektoratet stiller bl.a. 
krav om opretholdelse af samme antal køre-
spor på motorvejen i hele anlægsperioden. 
Vejdirektoratet anmoder om, at der inden 
ekspropriationsforretningen er fremsendt 
fornøden dokumentation for overholdelse af 
de af Vejdirektoratet stillede krav, da det kan 
have betydning i forhold til den midlertidige 
arealerhvervelse. Vejdirektoratet gør op-
mærksom på, at der i forhold til de angivne 
hastigheder i det udleverede besigtigelsesma-
teriale skal tages forbehold for de nødvendi-
ge myndighedsgodkendelser. 

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

En repræsentant for Fjellebro-Kværkebyegnens 
Borgerforening har med e-mail af 25. juni 2013 
fremsendt brev dateret 24. juni 2013 med indsi-
gelser m.v. mod forlægning af Bedstedvej.  Det 
gøres bl.a. gældende, at projektet vil medføre 
ulemper, ekstraudgifter og tab af herlighedsværdi 
for de berørte.  Endvidere stilles krav om erstat-
ning eller eventuelt totalekspropriation af ejen-
domme, der ødelægges af vejprojektet.  

En repræsentant for Ringsted Motionsklub har 
med e-mail af 25. juni 2013 fremsendt indsigelse 
angående lukning af broen ved Adamshøj. Det 
gøres gældende, at startsted for klubbens moti-
onsruter er Rugvænget, hvorfra turene hver tirs-
dag, lørdag og søndag udgår.  Når turene går 

mod øst eller nord, bliver disse ofte lagt over 
Balstrup og Adamshøj for at undgå den stærkt 
trafikerede Østre Ringvej med meget dårligt ved-
ligeholdt cykelsti, fyldt med sten og grus, som 
resulterer i mange punkteringer og ødelagte dæk.  

Beboere på Balstrupvej 115 har med e-mail af 
25. juni 2013 fremsendt brev dateret 25. juni 
2013 med synspunkter vedr. lukning af 
Adamshøjvej.  Det gøres bl.a. gældende, at vejen 
og den eksisterende bro over jernbanen benyttes 
dagligt som skolevej og som vej til aktiviteterne i 
Kværkeby Idrætsforening. Det gøres gældende, 
at den stærkt befærdede Østre Ringvej ikke er et 
trafiksikkert alternativ hertil, samt at de fremlag-
te trafiktællingstal for Adamshøjvej er misvisen-
de, eftersom tællingen blev gennemført i skoler-
nes efterårsferie, hvor vejstrækningen er markant 
mindre belastet.  

Ejerne af matr.nr. 2ap Bedsted Overdrev, Kvær-
keby, jf. ovenfor, har med e-mail af 26. juni 2013 
fremsendt supplerende indsigelser mod det frem-
lagte projekt for ny Kværkebyvej.  

En beboer på Balstrupvej 105B, har med e-mail 
af 26. juni 2013 gjort indsigelse mod forslaget 
om lukning af Adamshøjvej. Det gøres gældende, 
at vejen bliver meget brugt, og at det tager tid at 
komme ud fra Balstrupvej til Østre Ringvej, 
hvilket kan bevirke at der opstår farlige situatio-
ner.  

Kommissionen besigtigede herefter i fornødent om-
fang forholdene på de berørte ejendomme, idet en 
række ejere og brugere havde lejlighed til at udtale 
sig på de respektive mødesteder. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder 

Ved kommunevejen Skovgården, Ringsted  

Banedanmark oplyste, at man søger at indgå aftale 
med Adamshøj Gods A/S om midlertidige indgreb 
m.v.  

Det oplystes, at der er enighed mellem Banedanmark 
og Adamshøj Gods A/S om placering af erstatnings-
natur og –vandhuller.  

Banedanmark oplyste endvidere, at Vejdirektoratet 
som vejmyndighed for Østre Ringvej har ønsket til-
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slutningen af arbejdsvejen på matr.nr. 3o Balstrup, 
Ringsted Jorder, ændret. Banedanmark vil afklare 
spørgsmålet i dialog med vejmyndigheden.  

Ejeren af matr.nr. 3u Balstrup m.fl., Ringsted Jorder 
m.fl., Adamshøj Gods A/S, tilkendegav, at han øn-
sker den fremlagte løsning med lukning af 
Adamshøjvej og etablering af ny Kværkebyvej.   

Ejeren påpegede endvidere, at der vil være behov for 
at flytte vildthegn på matr.nr. 3u langs den nye bane 
før og efter anlægsarbejdets udførelse.    

Ejeren anmodede om, at indgrebet i trærækken på 
arbejdsvejen langs Østre Ringvej udføres så skån-
somt som muligt.  

Banedanmark tilkendegav, at man vil søge at mini-
mere indgrebet i trærækken.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 3o Balstrup, 
Ringsted Jorder, oplyste, at ejendommen er under 
afhændelse.  

Ved indkørslen til Adamshøjvej 30-32, Ringsted  

Banedanmark oplyste, at det foreslåede regnvands-
bassin på matr.nr. 1d og 1a Hulegård, Ringsted Jor-
der, formentlig vil kunne erstattes af en afvandings-
løsning baseret på bredere grøfter i baneskråningen.  

Ejeren af matr.nr. 27a Kværkeby By, Kværkeby 
m.fl., Adamshøj Gods, tilkendegav, at hvis ikke dette 
er muligt, ønsker man regnvandsbassinet etableret i 
den vestlige spids af matr.nr. 27a Kværkeby By, 
Kværkeby, i stedet for som foreslået. Ejeren tilken-
degav, at han er meget interesseret i nedlæggelse af 
delvist rørlagt grøft på matr.nr. 27a, langs hvilken der 
er foreslået eksproprieret til privat fællesvej.  Ejeren 
foreslog endvidere, at vejen flyttes til en placering 
langs banen.  

Ejeren oplyste, at han som led i et haveprojekt ønsker 
at etablere en 3 m høj jordvold som afskærmning 

mod banen af ejendommens parklignende have. Eje-
ren oplyste, at han kan være interesseret i at aftage 
overskudsjord til dette formål. Ejeren anførte endvi-
dere, at volden i givet fald vil kunne placeres i lidt 
større afstand fra banen, hvis der skulle mangle 
plads. 

Banedanmark tilkendegav, at den jordudsætning som 
ligeledes er foreslået på matr.nr. 1d og 1a i givet fald 
må følge med til en eventuel alternativ placering på 
matr.nr. 27a.  

Banedanmark tilkendegav endvidere, at vejudlægget 
på eksisterende markvej alene har til formål at skaffe 
adgangsret i forbindelse med vedligeholdelse af 
regnvandsbassinet. Det oplyses, at nedlæggelse af 
grøften på matr.nr. 27a ikke indgår i projektet og vil 
være en unødvendig ekstra omkostning for Bane-
danmark.  Man er dog indstillet på for ejeren at un-
dersøge hos vandløbsmyndigheden, om og i givet 
fald på hvilke vilkår nedlæggelse kan ske.  

Banedanmark oplyste, at den foreslåede ledelinie for 
flagermus vil kunne etableres på den vold, ejeren 
påtænker som led i sit haveprojekt.  Der vil dog i så 
fald skulle pålægges servitut til sikring af ledelinien.  

Ejerne af matr.nr. 101 Kværkeby By, Kværkeby, 
forhørte om støjforholdene på ejendommen i den nye 
banes driftsfase. De forhørte endvidere om mulighe-
derne for totalekspropriation af ejendommen, idet 
bemærkedes, at de ikke havde truffet beslutning om 
at anmode herom.   

Banedanmark vil undersøge mulighederne for støj-
dæmpende foranstaltninger på ejendommen. Bane-
danmark vil herudover fremsende de seneste støjbe-
regninger til ejerne.    

Herefter afsluttedes dagens møde.   

 

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 
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Fredag den 21. juni 2013 kl. 9.15 samledes kom-
missionen ved indkørslen til ejendommen Køgevej 
136, Ringsted, for at fortsætte besigtigelsesforretnin-
gen i anledning af anlæg af ny bane København-
Ringsted, vedrørende Sektion Vest, Etape 2, i Ring-
sted Kommune. 

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

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet. 

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte 
Thomas Saabye Hansen.  

Som repræsentant for Ringsted Kommune, Teknisk 
Forvaltning, mødte afdelingschef Jens Karrebæk. 

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

For Banedanmark mødte fagprojektleder Klavs Pe-
tersen, ingeniør Ib Jensen, projektassistent Jasper 
Horstmann og byggeleder Mikkel Botoft Nielsen 
sammen med landinspektør Mie Møller Jacobsen og 
ingeniør John Horn, begge COWI, samt ingeniør 
Anders Høgdal Larsen, Grontmij, og ingeniør Flem-
ming Hansen, CRT.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs 

Følgende passerede:  

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder. 

Indkørslen til Køgevej 136, Ringsted.    

Boet efter ejeren af matr.nr. 15a Kværkeby By, 
Kværkeby m.fl., som ikke gav møde på dette sted, 
har fremsendt brev af 17. juni 2013 med bemærknin-
ger til det fremlagte projekt, jf. ovenfor under det 
indledende møde 20. juni 2013.  

Ejeren af matr.nr. 38a Kværkeby By, Kværkeby m.fl, 
ønskede en anden placering af arbejdsvejen på ejen-

dommen. Han stillede endvidere forslag om etable-
ring af en 2 m høj jordvold langs banen til afskærm-
ning for hjulstøj.   

Banedanmark oplyste, at man vil tilpasse projektet 
for arbejdsvej.  Med hensyn til jordudlæg oplystes, at 
det foreslåede næppe vil være støjmæssigt effektivt 
og desuden vil kræve transport af jord, idet der ikke 
er jordoverskud på denne lokalitet.  Man vil dog tage 
muligheden med i de videre overvejelser.   

Indkørslen til Køgevej 156, Ringsted  

Ejeren af matr.nr. 18a Kværkeby By, Kværkeby 
m.fl., tilkendegav, at han ønsker den fremlagte løs-
ning med nedlæggelse af Bedstedvej som gennemgå-
ende vej og etablering af ny Kværkebyvej gennem-
ført, da dette vil være en stor driftsmæssig fordel for 
ejendommen, hvis jord gennemskæres af eksisteren-
de Bedstedvej.   

Ejeren af matr.nr. 17f Kværkeby By, Kværkeby, 
forhørte om naboejendommen matr.nr. 17e, tilhøren-
de Banedanmark, skal nedrives.  Hun ønskede endvi-
dere, at man undgår indgreb i haven i forbindelse 
med den midlertidige brug.  

Banedanmark oplyste, at der endnu ikke er taget stil-
ling til, hvad der skal ske med huset på matr.nr. 17e. 
Indgreb i haven på matr.nr. 17f vil blive undgået.  

En repræsentant for vognmandsforretningen på 
matr.nr. 17g Kværkeby By, Kværkeby, påpegede 
vigtigheden af, at parkeringspladsen på ejendommen 
opretholdes i anlægsperioden.  Entreprenøren må 
ikke aflæsse jord og lign. hér.  

Banedanmark tilkendegav, at dette ville blive speci-
ficeret overfor entreprenøren.  

Ejeren af matr.nr. 18i Kværkeby By, Kværkeby m.fl., 
påpegede, at der i følge den foretagne afmærkning 
skulle ske indgreb til ledningsomlægninger i hans 
have, herunder i en ny granbeplantning og anmodede 
om, at indgrebet minimeres.   

Ejeren udtrykte endvidere bekymring for de fremti-
dige forhold på ejendommen, hvis det oprindelige 
projekt (”VVM-løsningen”) gennemføres.  Dels vil 
beboelsen blive beliggende i et ”hul” mellem bro-
rampe og veje, dels vil den foreslåede vejløsning 
med nyt tracé for Bedstedvej medføre, at ejendom-
mens landbrugsareal bliver yderligere opdelt og defi-
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gureret.  Han kunne derfor støtte det fremlagte pro-
jekt.  

Banedanmark tilkendgav, at indgreb i haveareal vil 
blive minimeret mest muligt.   

Ejerne af matr.nr. 17d Kværkeby By, Kværkeby 
m.fl., fremsatte forslag om ændring af tracéet for den 
foreslåede arbejdsvej til ledningsomlægninger.  Ejer-
ne ønskede endvidere jordudlæg i form af en støjvold 
langs banen.   

Ejerne oplyste, at man har en specialafgrøde med pil 
til flet på en del (cirka 500 m2) af det område, som 
foreslås midlertidigt eksproprieret til udsætningsom-
råde, og fremsatte ønske om, at der skaffes et erstat-
ningsareal til denne kultur.    

Ejerne gav udtryk for bekymring vedrørende bevarel-
se af ejendommens skattemæssige status som land-
brugsejendom efter arealafståelserne til projektet.   

Banedanmark oplyste, at Ringsted Kommune har 
tilkendegivet, at man ikke ønsker etableret støjvold 
på denne lokalitet.      

Banedanmark er indforstået med i dialog med ejerne 
at ændre forslaget til arbejdsvej.  

Banedanmark vil i dialog med ejerne tilrettelægge og 
udføre jordudsætningen på det midlertidige arbejds-
areal, således at der kan skaffes erstatningsareal for 
areal med flet-pil, der mistes.  

Ejeren af matr.nr. 18d Kværkeby By, Kværkeby, 
påpegede, at hans ejendom i følge afmærkningen i 
marken berøres af anlægsarbejdet, hvilket ikke frem-
går af besigtigelsesmaterialet.   

Banedanmark oplyste, at afmærkningen i marken 
viser VVM-løsningen, jf. ovenfor under det indle-
dende møde. Der sker ingen indgreb på ejendommen 
som følge af det projekt, der er fremlagt.  

Ejeren af matr.nr. 2af Bedsted Overdrev, Kværkeby 
m.fl., ønskede, at den foreslåede arbejdsvej på ejen-
dommen ændres, eventuelt således at den følger den 
eksisterende markvej.   

Banedanmark vil tage ønsket med i de videre overve-
jelser.  

Der blev rejst spørgsmål om Bedstedvejs fremtidige 
status, hvis det fremlagte projekt gennemføres.  

Repræsentanten for Ringsted Kommune oplyste, at 
der ikke er planer om ændring af vejens status.  

Ud for Bedstedvej 42, Ringsted 

Kommissionen besigtigede ejendommene og de fore-
slåede indgreb. 

Ejerne af matr.nr. 2ap Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
har fremsendt e-mail af 16. juni 2013, jf. ovenfor 
under det indledende møde 20. juni 2013.  Ejerne 
uddybede deres synspunkter på mødestedet.  De fin-
der, uanset det foreslåede tillæg af 1.600 m2 afskåret 
areal fra matr.nr. 2x Bedsted Overdrev, Kværkeby, at 
der er tale om et urimeligt indgreb i ejendommen, der 
vil få vej på tre sider, hvis det fremlagte projekt gen-
nemføres.  

Ejeren af matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby 
m.fl., har fremsendt brev med bemærkninger til det 
fremlagte projekt, jf. ovenfor under det indledende 
møde 20. juni 2013. Ejeren uddybede sine synspunk-
ter på mødestedet.   

Ejeren fremsatte forslag om et alternativt tracé for 
den eventuelle nye Kværkebyvej nord for banen. 
Efter forslaget skal vejen fra skellet mod matr.nr. 27a 
Kværkeby By, Kværkeby, forløbe cirka langs skellet 
mellem matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
og matr.nr. 2b, ibd., i stedet for at forløbe tværs over 
matr.nr. 27f Kværkeby By, Kværkeby m.fl., som i 
det fremlagte forslag.  Ved eksisterende Bedstedvej 
etableres efter hans forslag T-kryds for den nye 
Kværkebyvej.  Ejeren tilkendegav, at han vil være 
indforstået med, at vejen anlægges på hans ejendom, 
hvis en sådan løsning kan realiseres.  

Ejeren af matr.nr. 2b Bedsted Overdrev, Kværkeby 
m.fl., tilkendegav, at han var positiv overfor den af 
ejeren af matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
foreslåede løsning og i givet fald vil kunne bidrage 
med areal til en sådan løsning.  

Ejerne af matr.nr. 2ao Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
har i e-mail af 19. juni 2013 fremsendt kommentar til 
projektet, jf. ovenfor under det indledende møde 20. 
juni 2013. Ejerne uddybede deres synspunkter på 
mødestedet.   
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Banedanmark tilkendegav, at man i givet fald vil 
søge at friholde bøgehækken på matr.nr. 2ao Bedsted 
Overdrev, Kværkeby.   

Fremmødte beboere på Bedstedvej gav udtryk for 
bekymring for trafiksikkerheden i relation til det 
fremlagte projekt for den nye Kværkebyvej. Vejen 
vil på grund af sit jævnt glidende tracé stimulere 
trafikanterne til at køre hurtigere, hvilket vil blive 
særligt problematisk, dér hvor den nye 6 m brede vej 
optages i den eksisterende 4 m brede Bedstedvej. Det 
bemærkes, at der ikke er foreslået anlagt cykelsti. 

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 2x Bedsted 
Overdrev, Kværkeby m.fl., oplyste, at man ikke var 
blevet informeret om den senere ændring af det frem-
lagte projekt, hvorefter der sker indgreb i ejendom-
men til anlæg af den nye Kværkebyvej, og hvor et 
afskåret areal af ejendommen foreslås tillagt matr.nr. 
2ap ibd.   

Ejerens repræsentant tilkendegav, at man ikke ønsker 
at afstå skov, samt at man ønsker at bevare en over-
kørsel ved den nuværende Bedstedvejbro på grund af 
behovet for landbrugskørsel (bl.a. grisetransporter).   

I relation til forholdene på ejendommens matr.nr. 1z 
Kværkeby By, Kværkeby, som i øvrigt behandledes 
ved mødestedet ved sidevejen til Køgevej lige syd for 
den eksisterende bane, jf. nedenfor, gjorde ejerens 
repræsentant gældende, at det vil blive et problem at 
opretholde jagtmulighederne ved vildtremisen, da 
banen kommer for tæt på.  Der vil derfor ikke mere 
være behov for den eksisterende overkørsel mellem 
matr.nr. 1v (og 1z) Kværkeby By, Kværkeby, og 
matr.nr. 28a, ibd., som primært tjener jagten.   

Med hensyn til regnvandsbassinet på matr.nr. 1z 
ønsker ejeren, at placeringen optimeres, så det kom-
mer til at ligge så tæt som muligt mod banen i jord-
stykkets nordøstlige hjørne.  

Banedanmark oplyste, at de efterfølgende projektæn-
dringer er fremlagt sammen med det øvrige besigti-
gelsesmateriale på et offentligt møde for berørte 
lodsejere den 6. juni 2013.   

I relation til jagtproblemerne på matr.nr. 1z Kværke-
by By, Kværkeby, gjorde Banedanmark opmærksom 
på mulighederne for at lade den foreslåede ledelinie 
for flagermus ligge på ejerens ejendom, sikret ved en 
servitut, i stedet for på baneareal, der er eksproprieret 
til ledelinie.  

Ved sidevejen til Køgevej, Ringsted, lige syd for den 
eksisterende bane 

For så vidt angår matr.nr. 1z Kværkeby By, Kværke-
by, henvises til det under mødestedet Bedstedvej 42 
anførte, jf. ovenfor.  

Banedanmark frafaldt arbejdsareal til ledningsom-
lægning på matr.nr. 1y Kværkeby By, Kværkeby.  

Banedanmark oplyste endvidere, at man vil søge at 
optimere arbejdsvejen over matr.nr. 28a Kværkeby 
By, Kværkeby, således at der på størstedelen af for-
løbet bliver større afstand til villaerne på Køgevej 
202-208 og haverne. Endelig placering fastlægges 
efter nærmere aftale med ejeren.  

Ejerne af matr.nr. 28a Kværkeby By, Kværkeby 
m.fl., udtrykte bekymring for afvandingsforholdene, 
herunder om der fremover vil komme mere vand i 
Vigersdal Å.  Endvidere forespurgtes, om drænfor-
holdene ændres langs Vigersdal Å.  

Ejerne ønsker, at indkørslen fra Køgevej til arbejds-
vejen etableres cirka 10 m længere mod nordvest end 
i det fremlagte forslag. 

Banedanmark oplyste, at alt vand, der tilledes fra den 
nye bane føres til forsinkelsesbassiner, som fx regn-
vandsbassinet på matr.nr. 1z Kværkeby By, Kværke-
by, for at neddrosle udledningen til slutrecipienten til 
1 l/sek/reduceret ha. Der sker ingen ændring af de 
nævnte dræn. Afvandings- og ledningsspørgsmål vil 
blive behandlet i en særlig ledningsgruppe og aftalt i 
en ledningsprotokol, som skal godkendes af ekspro-
priationskommissionen.  

Indkørslen til arbejdsvejen vil blive justeret som øn-
sket af ejerne.  

Ejerne af matr.nr. 28al Kværkeby By, Kværkeby, 
oplyste, at placeringen af adgangsvej på haveareal 
var uhensigtsmæssig, og at de ikke umiddelbart har 
interesse i at overtage afskåret areal fra naboejen-
dom.  

Banedanmark frafaldt ekspropriation af areal til ud-
læg og anlæg af privat fællesvej for matr.nr. 1z 
Kværkeby By, Kværkeby, og regnvandsbassin til 
banen. Banedanmark oplyste, at afskåret areal fra 
naboejendommen matr.nr. 28an Kværkeby By, 
Kværkeby, eventuelt kunne tillægges matr.nr. 28al 
Kværkeby By, Kværkeby.  
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Ejeren af matr.nr. 107 Kværkeby By, Kværkeby, 
oplyste, at hun overvejede at anmode om totaleks-
propriation af ejendommen, som vil skulle afstå cirka 
halvdelen af sit areal til projektet.   

Ejeren oplyste endvidere, det er vigtigt, at al kontakt 
m.v. foregår direkte med hende selv, da der er en 
anden beboer (lejer) på ejendommen.   

Herefter afsluttedes dagens møde.  

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

Onsdag den 26. juni 2013 kl. 9.15 samledes kom-
missionen for enden af Kværkeby Stationsvej, Ring-
sted, ved den eksisterende bane, for at fortsætte be-
sigtigelsesforretningen i anledning af anlæg af ny 
bane København-Ringsted, vedrørende Sektion Vest, 
Etape 2, i Ringsted Kommune. 

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

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet. 

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte 
Thomas Saaby Hansen.  

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, fagprojektleder Klavs Petersen, ingeniør 
Ib Jensen, projektassistent Jasper Horstmann og 
byggeleder Mikkel Botoft Nielsen sammen med land-
inspektør Mie Møller Jacobsen og ingeniør John 
Horn, begge COWI, samt ingeniør Anders Høgdal 
Larsen, Grontmij, og ingeniør Flemming Hansen, 
CRT.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs 

Følgende passerede:  

Besigtigelse 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder. 

For enden af Kværkeby Stationsvej, Ringsted, ved 
den eksisterende bane. 

Ejeren af matr.nr. 29c og 28d Kværkeby By, Kvær-
keby, oplyste, at man har lejet et mindre baneareal af 
Banedanmark. Arealet benyttes og fremstår i marken 
som del af befæstet indkørsel og parkeringsareal ved 
matr.nr. 28d. Arealet synes i besigtigelsesmaterialet 
at være blevet inddraget som midlertidigt arbejdsare-
al, og der anmodedes om, at dette bliver frafaldet.  

Ejeren fremsatte anmodning om totalekspropriation 
af ejendommen matr.nr. 29c. Ejendommen har været 
udlejet, men lejerne er for nogen tid siden fraflyttet, 
og ejendommen har ikke kunnet udlejes. Ejeren for-
udser store vanskeligheder med videre udlejning 
såvel i anlægsperioden som i den permanente situati-
on, hvor den nye bane og naturstien bliver beliggen-
de umiddelbart op til ejendommens skel. 

Banedanmark tilkendegav, at man næppe vil komme 
ind på det udlejede areal, og at projektet tilpasses 
som ønsket af lejeren.  

Banedanmark tilkendegav endvidere, at da ejen-
dommen matr.nr. 29c ikke direkte berøres af eks-
propriative indgreb og ejendommen fortsat vil have 
fornøden vejadgang, finder man ikke, at der er grund-
lag for totalekspropriation af ejendommen. Det påpe-
gedes herved, at der på strækningen ved Kværkeby 
Stationsby etableres støjskærm som led i projektet, 
og at støjforholdene derfor ikke vil blive forværrede 
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efter anlæg af den nye bane, men måske tværimod 
lidt forbedrede.  Det er ekspropriationskommissio-
nen, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodnin-
gen om totalekspropriation skal imødekommes.   

Projektet vil blive tilpasset, så indgreb i haven på 
matr.nr. 29c undgås.  

Det oplystes, at ejendommen matr.nr. 29b, som Ba-
nedanmark har overtaget forlods, vil blive nedrevet.  

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at Kværkeby 
Stationsvej ikke er forudsat anvendt til arbejdskørsel.  

Fremmødte beboere på Kværkeby Stationsvej ønske-
de, at eksisterende træer og bevoksning på banearea-
let langs Kværkeby Stationsby skånes.   

Banedanmark oplyste, at det vil blive meget vanske-
ligt at skåne de pågældende træer og bevoksningen, 
da hele banearealet op til skellet mod naboejendom-
mene skal bruges til projektet.   

Banedanmark oplyste på forespørgsel, at eldrifts-
servitut pålægges ved den ordinære ekspropriation, 
og at der i den forbindelse vil blive fastsat erstatning 
for eventuelt tab af træbevoksning, der er i konflikt 
med servitutten i de haver, som berøres af denne.  

Foran Kongstedvej 4, Ringsted 

Banedanmark oplyste, at man er i dialog med ejeren 
af matr.nr. 29s Kværkeby By, Kværkeby, som skal 
eksproprieres i sin helhed. Bortset fra en ældre ”jagt-
hytte” er ejendommen uden bygninger.     

Banedanmark oplyste, at Ringsted Forsyning A/S har 
behov for at foretage ledningsomlægningerne ved 
Kongstedvej, inden der ved den ordinære ekspropria-
tion er erhvervet ret hertil. Man vil undersøge mulig-
hederne for, at vand-, tele- og el-ledninger kan blive 
placeret i kommunevejen, således at dette bliver mu-
ligt.  

Ejeren af matr.nr. 29a Kværkeby By, Kværkeby 
m.fl., ønsker, at de foreslåede to regnvandsbassiner 
på ejendommen enten flyttes til anden placering, fx 
til den anden side af banen, eller samles til ét, da det 
fremlagte forslag vil være meget indgribende for den 
landbrugsmæssige anvendelse af arealerne. Endvide-
re spurgtes om naturstiens fremtidige status.   

Banedanmark oplyste, at der er behov for to bassiner 
på dette sted på grund af vandføringen ved åen Fjæl-
lebroløbet og dennes forgrening. Banedanmark vil 
søge at optimere placeringen af bassinerne, ligesom 
en placering nord for banen vil blive undersøgt. En 
placering på nordsiden må dog forventes at blive 
relativt dyr, da der kræves underføring under banen 
af store ledninger. Man vil endvidere undersøge, om 
ét af bassinerne eventuelt kan erstattes af afvandings-
foranstaltninger i baneskråningerne.  Endvidere vil 
placeringen af vendepladser ved regnvandsbassinerne 
blive optimeret med henblik på at friholde så meget 
som muligt af ejendommen for arealafgivelse hertil. 
Naturstien vil matrikulært blive udskilt som kommu-
nesti.  

Ejeren af matr.nr. 2d Kongsted By, Kværkeby, frem-
satte ønske om totalekspropriation af ejendommen, 
som i anlægsperioden vil være helt omgivet af an-
lægsarbejderne og som i den permanente situation vil 
blive beliggende meget nær ved den nye bane.  Ejen-
dommen er udlejet til beboelse.  

Banedanmark oplyste, at ejendommen, der allerede 
nu ligger nær ved banen, og som vil komme til at 
ligge ca. 45 m fra nærmeste spor, ikke er direkte 
berørt af ekspropriative indgreb.  Banedanmark fin-
der ikke, at der efter gældende praksis er grundlag for 
totalekspropriation.  Det bemærkes herved, at det 
efter anlæg vil være muligt at tillægge et afskåret 
areal af matr.nr. 4c Fjællebro, Kværkeby, til ejen-
dommen, som derved vil få fordoblet sit areal. Det er 
ekspropriationskommissionen, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt anmodningen om totalekspropriation 
skal imødekommes.   

Ejeren af matr.nr. 2f Kongsted By, Kværkeby m.fl., 
ønsker, at det foreslåede regnvandsbassin på matr.nr. 
2f flyttes til matr.nr. 3c Kongsted By, Kongsted, da 
det samlede foreslåede indgreb med arealafståelse fra 
ejendommen bevirker, at jordtilliggendet halveres. 
Ejeren tilkendegav, at det afskårne areal af matr.nr. 
4c Fjællebro, Kværkeby, ønskes medeksproprieret. 
Ejeren gav udtryk for at være interesseret i erstat-
ningsareal, bl.a. på grund af arealkrav til hesteholdet 
på ejendommen og for at bevare ejendommens skat-
temæssige status som landbrugsejendom.   

Banedanmark oplyste på mødestedet på forretningen, 
at det ikke var muligt at flytte regnvandsbassinet.  

Banedanmark har efterfølgende undersøgt placerin-
gen yderligere og vurderer herefter, at det er muligt 
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at tilpasse bassinet, så det kan placeres på restareal af 
3c Kongsted By, Kværkeby, beliggende vest for 
Kongstedvej, som den nuværende ejer ønsker eks-
proprieret. Banedanmark er indstillet på eventuelt at 
medekspropriere det afskårne areal af matr.nr. 4c, 
som evt. vil kunne tillægges ejendommen matr.nr. 2d 
Kongsted By, Kværkeby, men vil endvidere i dialog 
med ejeren forsøge at optimere projektet for udsæt-
ningsområde/sneværnsbælte på matr.nr. 4c, således at 
indgreb i en nyere granbeplantning minimeres eller 
undgås.  

Banedanmark har noteret sig ejerens ønske om even-
tuelt at modtage erstatningsjord.   

Ud for Kongstedvej 44, Ringsted 

Ejeren af matr.nr. 3c Kongsted By, Kværkeby frem-
satte ønske om totalekspropriation af ejendommen, 
som afgiver næsten halvdelen af sit jordtilliggende til 
projektet og derfor bl.a. mister sin skattemæssige 
status som landbrugsejendom. Ejeren ønsker ikke 
erstatningsjord, da han er en ældre mand og hverken 
kan eller ønsker at drive ejendommen landbrugsmæs-
sigt under sådanne ændrede forhold.  

Alternativt ønsker ejeren, at hele det afskårne areal 
vest for Kongstedvej eksproprieres permanent, idet 
den del heraf, som vil restere efter anlægsarbejdets 
udførelse, vil være meget dårligt arronderet og uinte-
ressant i relation til almindelig landbrugsdrift.   

Banedanmark fandt, at ejendommen, der er et fritids-
landbrug, kan opretholdes til denne brug også efter 
arealafståelsene til anlægget, og at der derfor ikke er 
grundlag for totalekspropriation. Man vil dog ikke 
afvise eventuelt at gå videre med det af ejeren nævnte 
alternativ med ekspropriation af hele arealet vest for 
Kongstedvej, som efter anlæg kunne indgå i en jord-
fordeling med andre berørte ejendomme.  

Ejeren af matr.nr. 2f Kongsted By, Kværkeby m.fl., 
oplyste på forespørgsel, at han måske vil være inte-
resseret i at få tillagt restarealet af matr.nr. 3c vest for 
Kongstedvej, men at dette vil afhænge af omstæn-
dighederne i øvrigt.  

Ud for Kongstedvej/Humleorevej 51, Ringsted. 

En repræsentant for Eriksholm Skovdistrikt oplyste, 
at der er dialog og principiel enighed mellem parter-
ne om placering af erstatningsnatur.  Det oplystes 
endvidere, at man ikke vil kunne bruge alternativ 
arbejdsvej til etablering af erstatningsnatur, da passa-
gen under motorvejen er for lille.  

Banedanmark oplyste, at der for en bestemt place-
rings vedkommende udestår en dispensation fra 
Ringsted Kommune vedr. åbeskyttelseslinien.  

Herefter afsluttedes dagens møde.   

 

 

Helle S. Andersen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

Torsdag den 27. juni 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Scandic Hotel, Kettevej 4, Hvidovre, 
for at fortsætte besigtigelsesforretningen i anledning 
af anlæg af ny bane København-Ringsted vedrørende 
Sektion Vest, Etape 2, i Ringsted Kommune. 

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

Endvidere deltog chefkonsulent Henrik Hansen, 
Kommissariatet. 

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte 
afdelingschef Jens Karrebæk. 

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

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, fagprojektleder Klavs Petersen, ingeniør 
Ib Jensen, byggeleder Mikkel Botoft Nielsen sammen 
med landinspektør Mie Møller Jacobsen og ingeniør 
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John Horn, begge COWI, samt ingeniør Anders 
Høgdal Larsen, Grontmij, og ingeniør Flemming 
Hansen, CTR.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs 

Følgende passerede:  

Banedanmark fremlagde referat af møde 13. juni 
2013 med lodsejere vedr. Kværkebyvejs forlængelse.  

Kommissionens overvejelser og beslutning.  

 

• Vedrørende Kværkebyvejs forlængelse, be-
mærker kommissionen:  

I Banedanmarks projektforslag indgår, at 
Bedstedvej og Adamshøjvej afbrydes, og at 
de eksisterende vejbroer over banen nedrives 
og vejdæmninger på begge sider af banen 
fjernes. I stedet anlægges en ny, cirka 800 m 
lang vejforbindelse – Kværkebyvejs forlæn-
gelse – beliggende vest for den eksisterende 
Bedstedvej mellem denne og Køgevej. Den 
nye vej føres via en ny bro over både den ek-
sisterende og den nye bane.  

Den nye vej er ønsket af Ringsted Kommune 
for at forbedre de trafikale og de trafiksik-
kerhedsmæssige forhold i området. Anlægs-
udgiften svarer stort set til anlægsudgiften til 
den i henhold til VVM-redegørelsen projek-
terede løsning (”VVM-løsningen”), som Ba-
nedanmark har redegjort for ved besigtigel-
sen, hvor både Bedstedvej og Adamshøjvej 
opretholdes med to nye broer over jernbanen.  

Årsdøgntrafikken på Adamshøjvej er af 
Ringsted Kommune opgjort til 194 biler i  
2011, mens årsdøgntrafikken på Bedstedvej 
er opgjort til 360 biler i 2011. Opgørelsen er 
for begge veje baseret på trafiktællinger fore-
taget i oktober måned 2011.  

Ringsted Kommune forventer, at den nye vej 
vil få en årsdøgntrafik marginalt højere end 
den eksisterende Bedstedvej, idet det vurde-
res, at hovedparten af den trafik, der i dag 
benytter Adamshøjvej, fremover vil benytte 
Østre Ringvej som forbindelsesvej til Køge-
vej.  

Det er oplyst, at Ringsted Byråd den 25. juni 
2013 har godkendt lukningen af Adamshøj-
vej og forlægningen af Bedstedvej (Kværke-
byvejs forlængelse). 

Ekspropriationskommissionen kan på bag-
grund af besigtigelsen og de fremkomne be-
mærkninger fra borgerne i området ikke god-
kende det af Banedanmark fremlagte projekt-
forslag for så vidt angår skærende veje mel-
lem banens st. 50.000 og st. 53.000.  

Det er kommissionens opfattelse, at projekt-
forslaget, som det ligger, griber urimeligt 
hårdt ind i de ejendomme, der berøres af for-
slaget, herunder tre landbrugsejendomme, og 
at anlægget af en ny vej med den foreslåede 
linieføring og udformning ikke har en rimelig 
proportionalitet i forhold til de trafikmæng-
der, der forventes på vejen og de trafiksik-
kerhedsmæssige hensyn, som vejen angives 
at skulle varetage.  

Kommissionen kan tilslutte sig den del af 
forslaget, der vedrører lukning af Adamshøj-
vej ved banen og fjernelse af de eksisterende 
vejdæmninger på begge sider af den nuvæ-
rende vejbro over banen.  Efter kommissio-
nens opfattelse kan årsdøgntrafikken på 
Adamshøjvej på cirka 200 biler ikke begrun-
de, at der etableres en ny vejbro over banen 
på dette sted, når henses til anlægsudgiften 
hertil.  

Kommissionen finder videre, at der bør op-
retholdes én vejforbindelse over eller under 
jernbanen inden for en rimelig afstand af det 
sted, hvor Bedstedvej i dag føres over jern-
banen.  

Kommissionen anmoder Banedanmark om, i 
samarbejde med Ringsted Kommune, at be-
lyse de tekniske muligheder for at gennemfø-
re én af følgende alternative løsninger og 
fremkomme med en vurdering af anlægsud-
gifterne til de enkelte løsninger:  

o Løsning 1:  
Ejendommen Køgevej 166, der ejes 
af Banedanmark, nedrives. Bedsted-
vej forlægges mod øst og føres i tun-
nel under jernbanen eller på bro over 
jernbanen i et skæringspunkt, der lig-
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ger omtrent i forlængelsen af ad-
gangsvejen til ejendommen Køgevej 
166 og den eksisterende adgangsvej 
til Bedstedgård syd for banen.  

o Løsning 2: 
Den eksisterende vejbro for Bedsted-
vej over jernbanen nedrives, og der 
etableres en ny vejbro over den eksi-
sterende og den nye jernbane på om-
trent samme sted som den nuværende 
bro.  
Det bemærkes vedrørende løsningen, 
at kommissionen ikke på det forelig-
gende grundlag kan godkende den 
del af VVM-løsningen, som vedrører 
tilslutningen til Bedstedvej, syd for 
jernbanen, og placeringen af en ny 
adgangsvej til Bedstedgård af hensyn 
til konsekvenserne for landbrugs-
ejendommen matr.nr. 18i Kværkeby 
By, Kværkeby.  

o Løsning 3: 
Der anlægges en ny vej – Kværkeby-
vejs forlængelse – der syd for banen 
forløber fra Bedstedvej over matr.nr. 
2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby, 
langs skellet mod matr.nr. 2b Bed-
sted Overdrev, Kværkeby, og med 
tilslutning til Køgevej cirka 100 m 
længere mod vest end i det fremlagte 
forslag, omtrent i det punkt, hvor 
skellet mellem matr.nr. 15a Kværke-
by By, Kværkeby, og matr.nr. 36g 
Kværkeby By, Kværkeby, rammer 
Køgevej.  

Der vil senere skulle afholdes en ny be-
sigtigelsesforretning vedrørende denne 
del af projektet.  

• Kommissionen finder ikke, at der er grundlag 
for at imødekomme anmodningen om total-
ekspropriation af matr.nr. 3c Kongsted By, 
Kværkeby, da ejendommen kan opretholdes 
til sin nuværende brug, ligesom bygnings-
parcellen med tilliggende mark fortsat vil 
udgøre en attraktiv ejendom.  

• Kommissionen finder, at hele det trekantede 
areal (del af matr.nr. 3c Kongsted By, Kvær-
keby, vest for Kongstedvej) bør eksproprie-
res som ønsket af ejeren, da den landbrugs-
mæssige værdi heraf forringes stærkt på 

grund af den store del af arealet, der inddra-
ges til projektet. Det foreslåede regnvands-
bassin på matr.nr. 2f Kongsted By, Kværke-
by, flyttes, som efterfølgende oplyst af Ba-
nedanmark, til dette areal. 

• Kommissionen finder ikke, at der er grundlag 
for at imødekomme anmodningen om total-
ekspropriation af matr.nr. 2d Kongsted By, 
Kværkeby, da ejendommen kun berøres gan-
ske lidt af projektet og formentlig samlet set 
vil blive bedre stillet fremover.  

• Kommissionen finder af de grunde, der er 
anført af anlægsmyndigheden, ikke, at der er 
grundlag for at imødekomme anmodningen 
om totalekspropriation af matr.nr. 29c Kvær-
keby By, Kværkeby.   

• Kommissionen forudsætter, at arbejdsarealet 
ved matr.nr. 28d Kværkeby By, Kværkeby, 
tilpasses, således at den del af banearealet, 
der udlejes til ejeren af matr.nr. 28d og be-
nyttes til indkørsel og parkeringsareal for 
denne ejendom, ikke berøres. Arealet kan 
eventuelt tillægges matr.nr. 28d.  

• Kommissionen opfordrer Banedanmark til 
inden ekspropriationen at få afklaret spørgs-
målet om fjernelse af beplantning på ejen-
dommene 28d, 28t, 28aa, 28k, 28c og 107, 
alle Kværkeby By, Kværkeby, som følge af 
eldrift-servitutten.  

• Kommissionen finder, at overkørslen fra 
matr.nr. 28a Kværkeby By, Kværkeby, til 
matr.nre. 1v og 1z, ibd., bør nedlægges.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter det forelagte projekt, idet den fastsat-
te følgende særlige bestemmelser:  

Særlige bestemmelser 

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

For hvert jordstykke angives det, hvilke indgreb der 
foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge; per-
manente indgreb, servitutter, midlertidige arealer. 
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Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 
særlige bestemmelser: 

Det enkelte jordstykke stationeres i forhold til jord-
stykkets udstrækning, som den fremgår af planerne. 

Jordstykkernes udstrækning angives i forhold til Den 
nye bane København-Ringsteds stationeringslinje. 

Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser 
dikteres af indgrebets startstationering i forhold til 

stationeringslinjen. Det betyder, at stationeringen af 
de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortlø-
bende. 

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

h.s. = højre side set i stigende stationering 
v.s. = venstre side set i stigende stationering 
b.s. = begge sider 
 
 

 
Ringsted Kommune 
 
Litra "a" 
Kongsted By, Kværkeby 

Statsvej, Vestmotorvejen 
Stationering: 46.429 - 48.198, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal herunder til ledningsomlægning 
og trafikomlægning. 
  

Matr.nr. 1m 
Kongsted By, Kværkeby 

Stationering: 46.206 - 47.269, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Matr.nr. 28d 
Vigersted By, Vigersted 

Stationering: 47.799 - 47.906, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 6g 
Vigersted By, Vigersted 

Stationering: 47.804 - 48.053, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 6a 
Humleore Skov, Vigersted 

Stationering: 46.646 - 47.529, h.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 1b 
Humleore Skov, Kværkeby 

Stationering: 47.728 - 48.205, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Matr.nr. 3a 
Kongsted By, Kværkeby 

Stationering: 47.984 - 48.285, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
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Matr.nr. 14 
Kongsted By, Kværkeby 

Stationering: 47.997 - 48.152, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Hele ejendommen benyttes til banen, udsætningsområde og sneværnsbælte. 
Tre bygninger nedrives. 
  

Matr.nr. 13 
Kongsted By, Kværkeby 

Stationering: 47.966 - 48.095, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
  

Matr.nr. 3c 
Kongsted By, Kværkeby, 
herunder del af kommune-
vejen Kongstedvej 

Stationering: 47.931 - 48.339, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin, udsætningsom-
råde og sneværnsbælte. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
  

Matr.nr. 1g 
Humleore Skov, Kværkeby 

Stationering: 47.651 - 48.334, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 3l 
Kongsted By, Kværkeby 

Stationering: 48.161 - 48.221, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
To bygninger fjernes. 
Hele jordstykket benyttes til banen og pumpestation. 
 

Litra  "d" 
Kongsted By, Kværkeby 

Statsvej, Vestmotorvejen 
Stationering: 48.154 - 48.344, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning 
og trafikomlægning. 
  

Matr.nr. 1g 
Høed Skov, Kværkeby 

Stationering: 48.092 - 49.289, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
 

Matr.nr. 2f 
Kongsted By, Kværkeby, 
herunder del af kommune-
vejen Kongstedvej 

Stationering: 48.219 - 48.576, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, , udsætningsområde og sne-
værnsbælte. 
En bygning fjernes. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
  

Matr.nr. 3n 
Kongsted By, Kværkeby 

Stationering: 48.250 - 48.358, h.s. 
Hele jordstykket eksproprieres midlertidigt til ledningsomlægning. 
  

Litra "c" 
Kongsted By, Kværkeby 

Kommunevej, Kongstedvej 
Stationering: 48.261 - 48.369, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift og afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
  

Litra "e" 
Kongsted By, Kværkeby 

Kommunevej, Kongstedvej 
Stationering: 48.337 - 48.337, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til  ledningsomlægninger. 
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Litra "d" 
Fjællebro, Kværkeby 

Kommunevej, Kongstedvej 
Stationering: 48.357 - 48.476, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
  

Matr.nr. 4g 
Fjællebro, Kværkeby 

Stationering: 48.358 - 48.464, h.s. 
En del af jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægsperioden. 
  

Litra "a" 
Høed Skov, Kværkeby 

Statsvej, Vestmotorvejen 
Stationering: 48.407 - 48.708, h.s. 
Viadukt under Vestmotorvejen benyttes som arbejdsvej under anlægsperio-
den. 
 

Matr.nr. 4c 
Fjællebro, Kværkeby 

Stationering: 48.471 - 48.678, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, udsætningsområde og sneværns-
bælte. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forlægning af kommunevejen 
Kongstedvej og ledningsomlægning. 
Afskåret areal mellem udsætningsområde og forlagt Kongstedvej eksproprie-
res eventuelt.  

Matr.nr. 1a 
Høed Skov, Kværkeby 

Stationering: 48.435 - 49.264, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af Fjællebroløbet 
og ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning og omlægning af Fjællebroløbet. 

Matr.nr. 4e 
Fjællebro, Kværkeby 

Stationering: 48.384 - 48.636, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 

Matr.nr. 2d 
Kongsted By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vejen Kongstedvej 
 

Stationering: 48.543 - 48.589, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunenvejen 
Kongstedvej, jf. afsnit 3.6. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forlægning af kommunevejen 
Kongstedvej. 

Matr.nr. 7 
Fjællebro, Kværkeby 

Stationering: 48.544 - 48.612, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 2af 
Fjællebro, Kværkeby 

Stationering: 48.484 - 48.909, v.s. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 4b 
Fjællebro, Kværkeby, her-
under del af kommuneve-
jen Kongstedvej 

Stationering: 48.586 - 48.907, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og udsætningsområde. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevejen 
Kongstedvej, jf. afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til forlægning af 
Kongstedvej og ledningsomlægning. 
Afskåret areal mellem udsætningsområde og forlagt Kongstedvej eksproprie-
res eventuelt.  

Matr.nr. 4a 
Fjællebro, Kværkeby 

Stationering: 48.647 - 48.695, b.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Tre bygninger fjernes. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til banen.   
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Matr.nr. 2b 
Høed Skov, Kværkeby 

Stationering: 48.657 - 48.689, b.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til banen.  

Matr.nr. 2a 
Høed Skov, Kværkeby 

Stationering: 48.686 - 48.724, b.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til banen.  

Matr.nr. 29h 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 48.692 - 48.747, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Tre bygninger fjernes. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til banen.  

Matr.nr. 98 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 48.720 - 48.747, b.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til banen.  

Matr.nr. 29g 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 48.741 - 49.252, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til omlægning af Fjællebroløbet 
og ledningsomlægning.  

Matr.nr. 29ah 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 48.746 - 48.758, v.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed permanent til banen.   

Matr.nr. 29m 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 48.756 - 48.791, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
Tre bygninger fjernes. 
En del af jordstykket benyttes til banen. 
En del af jordstykket benyttes til forlægning af kommunevejen Kongstedvej, 
jf. afsnit 3.6.  

Matr.nr. 29a 
Kværkeby By, Kværkeby, 
herunder en del af kom-
munevejen Kongsted 

Stationering: 48.787 - 49.320, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, to regnvandsbassiner og to pum-
pestationer. 
Der eksproprieres permanent areal til forlægning af Kongstedvej, jf. afsnit 
3.6, forlægning af kommunestien langs banen, jf. afsnit 3.6, til udlæg og an-
læg af privat fællesvej, til banens regnvandsbassiner og til ledelinje for fla-
germus. 
Der pålægges servitut om eldrift, afvandingsledning og ledelinje for flager-
mus. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsarel, herunder til udlægning af privat 
fællesvej, forlægning af kommunal sti, etablering af ledelinje for flagermus 
og ledningsomlægning. 
Afskåret areal mellem banen og den forlagte kommunesti og afskåret areal 
mellem Kongstedvej og den forlagte kommunesti eksproprieres eventuelt.  

Matr.nr. 29s 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 48.787 - 48.843, v.s. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed permanent. 
En bygning fjernes. 
En del af jordstykket benyttes til banen og udsætningsområde. 
En del af jordstykket benyttes til forlægning af kommunevejen Kongstedvej, 
jf. afsnit 3.6.  

Litra "l" 
Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunesti,  
Stationering: 48.870 - 49.257, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen.  
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Matr.nr. 29b 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.220 - 49.270, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
To bygninger fjernes. 
En del af jordstykket benyttes til banen. 
En del af jordstykket benyttes til forlægning af kommunestien langs banen jf. 
afsnit 3.6. 
Der pålægges servitut om eldrift.  
En del af jordstykket benyttes til midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 29c 
Kværkeby By, Kværkeby 
 

Stationering: 49.229 - 49.278, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift 

Litra "m" 
Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunevej, Kværkeby Stationsvej 
Stationering: 49.262 - 49.364, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen.  
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 28d 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.286 - 49.370, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift. 

Matr.nr. 28t 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.357 - 49.400, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift.  

Matr.nr. 28aa 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.395 - 49.435, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift.  

Matr.nr. 28k 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.420 - 49.454, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift.  

Matr.nr. 28c 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.437 - 49.484, v.s. 
Der pålægges servitut om eldrift.  

Matr.nr. 107 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.447 - 49.541, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 28a 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.392 - 49.764, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
Der eksproprieres permanent areal til udlæg og anlæg af privat fællesvej for 
matr.nr. 1z Kværkeby By, Kværkeby og regnvandsbassin for banen. 
Der pålægges servitut om eldrift og vejadgang til regnvandsbassin. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Litra "s" 
Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunevej, Køgevej 
Stationering: 49.193 - 49.634, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 103 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.566 - 49.633, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 28al 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.581 - 49.613, v.s. 
Ejendommmen kan eventuelt modtage afskåret areal fra ejendommen 28an 
Kværkeby By, Kværkeby 
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Matr.nr. 28an 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.600 - 49.667, v.s. 
Jordstykket er overtaget forlods af Banedanmark. 
En bygning fjernes. 
En del af jordstykket benyttes til banen. 
En del af jordstykket pålægges servitut om vejadgang til regnvandsbassin.   

Matr.nr. 28ae 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.504 - 49.658, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Litra "d" 
Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunevej, Køgevej 
Stationering: 49.633 - 53.166, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 28ad 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.163 - 49.701, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 28ao 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.686 - 49.697, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 1z 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.691 - 50.040, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen, regnvandsbassin og ledelinje for 
flagermus. 
Eksisterende vejadgang fra Køgevej lukkes. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning og ledelinje for flagermus. 
Der eksproprieres midlertidigt til arbejdsareal, herunder til ledningsomlæg-
ning og etablering af ledelinje for flagermus.  

Matr.nr. 1al 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.260 - 49.660, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 1v 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.718 - 50.433, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Eksisterende vejadgang fra Køgevej lukkes. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning, adgang til regnvandsbassin og 
ledelinje for flagermus. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning 
og etablering af ledelinje for flagermus.  

Matr.nr. 1am 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 49.964 - 50.274, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 1b 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 50.149 - 50.219, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 18i 
Kværkeby By, Kværkeby, 
herunder del af kommune-
vejen Bedstedvej 

Stationering: 50.284 - 50.579, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde,. 
og ledningsomlægning.  

Matr.nr. 18a 
Kværkeby By, Kværkeby, 
herunder del af kommune-
vejen Bedstedvej 

Stationering: 50.207 - 50.592, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 

Matr.nr. 17m 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej 
Gammel Bedstedvej 

Stationering: 50.498 - 50.637, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 
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Matr.nr. 17k 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej, Gammel Bedstedvej 

Stationering: 50.532 - 50.621, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 
  

Matr.nr. 17g 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej, Gammel Bedstedvej 

Stationering: 50.533 - 50.584, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 
  

Matr.nr. 17f 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej, Gammel Bedstedvej 

Stationering: 50.541 - 50.592, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 17e 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej, Gammel Bedstedvej 
 

Stationering: 50.549 - 50.590, h.s. 
Jordstykket er forlods overtaget af Banedanmark. 
En del af jordstykket benyttes midlertidigt til arbejdsareal til ledningsomlæg-
ning.  

Matr.nr. 17d 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej, Bedstedvej. 
 

Stationering: 50.563 - 50.928, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
og ledningsomlægninger. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 

Matr.nr. 104 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 50.570 - 50.601, b.s. 
Jordstykket er forlods overtaget af Banedanmark. 
En bygning fjernes. 
Jordstykket benyttes i sin helhed til banen.  

Matr.nr. 2af 
Bedsted Overdrev, Kvær-
keby 

Stationering: 50.595 - 51.024, v.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 

Matr.nr. 17h 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 50.575 - 50.890, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning.  

Matr.nr. 38a 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 50.848 - 51.221, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 38b 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 50.904 - 51.242, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 16c 
Kværkeby By, Kværkeby 
 

Stationering: 50.938 - 50.986, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 
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Matr.nr. 27a 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af kommune-
vej, Adamshøjvej 
 

Stationering: 51.069 - 52.839, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej til pumpestation for 
banen. 
To bygninger fjernes. 
Der pålægges servitut om eldrift og erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til udsætningsområde 
(vold i haveareal), ledningsomlægning og erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 37b 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 51.021 - 51.360, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til bane og ledelinje for flagermus. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 96 
Kværkeby By, Kværkeby  

Stationering: 51.232 - 51.335, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 37a 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 51.309 - 51.507, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 1b 
Nordgård, Ringsted Jorder 
 

Stationering: 51.351 - 51.870, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 26b 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 51.494 - 52.203, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledelinje for flager-
mus.  

Matr.nr. 1d 
Nordgård, Ringsted Jorder  

Stationering: 51.683 - 52.197, v.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 1c 
Nordgård, Ringsted Jorder 

Stationering: 51.735 - 52.336, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Matr.nr. 39 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 51.791 - 51.933, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 

Matr.nr. 1aa 
Nordgård, Ringsted Jorder 

Stationering: 51.673 - 52.425, v.s. 
Der pålægges servitut om erstatningsnatur. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til erstatningsnatur. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under anlægsperioden. 

Litra "f" 
Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunevej, Adamshøjvej 
Stationering: 52.321 - 52.523, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til bane. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej som ny adgangsvej for 
matr.nr. 99 Kværkeby By, Kværkeby. 
Del af kommunevej Adamshøjvej nedlægges og afrømmes jf. afsnit 3.5.1. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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Matr.nr. 27m 
Kværkeby By, Kværkeby 
herunder del af privat fæl-
lesvej, Adamshøjvej 

Stationering: 52.356 - 52.485, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej som ny adgangsvej for 
matr.nr. 99 Kværkeby By, Kværkeby.  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 27l 
Kværkeby By, Kværkeby 
 

Stationering: 52.338 - 53.138, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning. 

Matr.nr. 106 
Kværkeby By, Kværkeby 
 

Stationering: 52.436 – 52.496, h.s. 
Der eksproprieres permanent areal til privat fællesvej som ny adgangsvej for 
matr.nr. 99 Kværkeby By, Kværkeby. 

Litra  "t" 
Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunevej, Adamshøjvej 
Stationering: 52.504 - 52.620, b.s 
Der eksproprieres permanent areal til bane. 
Del af kommunevej Adamshøjvej nedlægges jf. afsnit 3.5.1. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til nedlægning af afrømmelse af 
Adamshøjvej. 

Matr.nr. 99 
Kværkeby By, Kværkeby 

Stationering: 52.520 - 52.582, h.s. 
Ejendommen får ændret vejadgang, via ny privat fællesvej fra den oprindeli-
ge Adamshøjvej over matr. nr. 106 Kværkeby By, Kværkeby.  

Matr.nr. 1a 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 52.799 - 53.561, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
Der pålægges servitut om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1d 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 52.931 - 53.115, b.s 
Der eksproprieres permanent areal til banen, pumpestationog ledelinje for 
flagermus. 
Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 1i 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 53.000 - 53.098, h.s. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 1c 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 53.068 - 53.221, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 1h 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 53.105 - 53.148, b.s. 
Jordstykket eksproprieres i sin helhed til banen.  

Matr.nr. 1e 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 53.111 - 53.149, v.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen og ledelinje for flagermus. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 3 
Hulegård, Ringsted jorder 

Stationering: 53.125 - 53.213, h.s. 
Jordstykket eksproprieres midlertidigt i sin helhed til arbejdsareal til led-
ningsomlægning.  

Matr.nr. 3u 
Balstrup, Ringsted Jorder 

Stationering: 53.428 - 54.186, b.s 
Der eksproprieres permanent til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift.  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  
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Matr.nr. 52b 
Ringsted Markjorder 

Stationering: 53.922 - 54.076, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Matr.nr. 49c 
Ringsted Markjorder 

Stationering: 54.072 - 54.332, h.s. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

Litra "g" 
Balstrup, Ringsted Jorder 

Statsvej, Østre Ringvej 
Stationering: 54.082 - 54.482, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges bestemmelse om eldrift. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 3o 
Balstrup, Ringsted Jorder 

Stationering: 54.127 - 54.530, b.s. 
Der eksproprieres permanent areal til banen. 
Der pålægges servitut om eldrift.  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til ledningsomlægning. 
En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej under perioden for lednings-
omlægning.  

 
 
 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet.  
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