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Besigtigelses- og ekspropriationsforretning den 23., 24. og 30. april samt 2. og 3. maj 2013 

Anlæg af ny bane København-Ringsted, del af Sektion Syd, Etape 2, samt Sektion Vest, Etape 1. 

Køge Kommune 

 

Tirsdag den 23. april 2013 kl. 9.00 samledes kom-
missionen på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 
Køge, for at afholde besigtigelses- og ekspro-priati-
onsforretning i anledning af anlæg af ny bane Køben-
havn-Ringsted, vedrørende del af Sektion Syd, Etape 
2, samt Sektion Vest, Etape 1, i Køge Kommune. 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-
oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transportmi-
nisteriet udpegede medlemmer af kommissionen, Mo-
gens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt de fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område ud-
tagne medlemmer, Mickal P.N. Andersen og Bjarke 
Abel. 

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

For Køge Kommune, Teknisk Forvaltning, mødte Kir-
sten Truberg Jensen, Jens Christian Kaas og Per 
Birch Nielsen. 

Endelig mødte den ledende landinspektør, landinspek-
tør Søren Kjerside Hansen.  

For Banedanmark mødte projektleder Rikke Elise 
Mortensen, projektleder Klavs Petersen, projektleder 
Susanne Frank, ingeniør Ib Jensen, ingeniør Flem-
ming Hansen, byggeleder Mikkel Botoft Nielsen og 
byggeleder Jens Møller Vestergård sammen med 
landinspektør Brian Mejlvang Jensen, landinspektør 
Nadja Kabkizan og ingeniør Henrik Møller,alle 
COWI, samt ingeniør Anders Høgdal Larsen og inge-
niør Jacob Høgdal Udsen, begge Grontmij. 

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 ”Besigtigel-ses-
bog”, Den nye bane København-Ringsted, Sektion 
Syd Etape 2 og Sektion Vest Etape 1, Stationering 
27.400-46.400, vers. 02.00, dateret 18. april 2013, 
med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner 
tegn.nr. TEKSX_1_027400_051, TEKSX_1_02-
7400_316, TEKSX_1_030000_317, TEKSX_1_03-
1950_318, TEKSX_1_031200_319, TEKSX_1_03-
3800_053, TEKSX_1_033800_320, TEKSX_1_03-
6400_321, TEKSX_1_038700_322, TEKSX_1_04-
1500_323, TEKSX_1_044200_324, alle revision 
01.00, alle dateret 2013, samt Normaltværsnit, tegn.nr. 
TARTR_3_S_S1, Rev. A, dateret 6. september 2011. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndigheden forelagde projektet. 

Følgende passerede: 

Banedanmark og Vejdirektoratet forelagde projek-
terne.  

Baggrund 

Et velfungerende transportnet med høj frem-komme-
lighed er afgørende for, at det danske samfund kan 
fungere optimalt. 
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Et velfungerende transportnet bidrager til, at konkur-
rencen på markederne kan fungere, fordi der er mulig-
hed for, at mange virksomheder kan udbyde deres va-
rer overalt i Danmark og udlandet.  

Et velfungerende transportnet gør det også muligt for 
personer at arbejde langt fra, hvor de bor, hvilket ska-
ber et fleksibelt arbejdsmarked. Desuden bidrager 
transportnettet til at skabe erhvervsmæssig dynamik, 
fordi virksomheder kan lokalisere sig langt fra de mar-
keder, de sælger på. Det bevirker, at der sker en kon-
centration af virksomheder med specialisering af kom-
petencer, der kan bidrage til højere produktivitet. 

Endeligt medfører en velfungerende infrastruktur, at 
der ikke skal bruges så meget tid på transport. De tids-
besparelser, 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 sam-
men med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal 
Alliance den 29. januar 2009 trafikaftalen ”En grøn 
transportpolitik”. 

To af trafikaftalens hovedprincipper for en grøn trans-
portpolitik er, at  

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

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

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

Et af de konkrete projekter, som de ovenstående trans-
portaftaler 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 
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fuldt udnyttet, hvilket betyder, at der kun er få mulig-
heder for at øge fremkommeligheden på den eksiste-
rende jernbane. 

Med en ny dobbeltsporet jernbanestrækning fra Kø-
benhavn til Ringsted over Køge sker der en udvidelse 
af banekapaciteten på strækningen. Denne kapacitets-
udvidelse muliggør attraktive togforbindelser og for-
bedrede tilbud til både passagerer og godstransport-
kunder.  

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 ud-
gør en flaskehals på jernbanenettet. Samlet forventes 
det, at banen vil betjene otte-ni persontog og to gods-
tog 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 ste-
der bliver mindre. 

Den forøgede kapacitet og hastighed muliggør flere 
afgange, kortere rejsetider og færre forsinkelser. Dette 
vil bidrage til at øge den overordnede fremkommelig-
hed på transportnettet og gøre toget til et mere attrak-
tivt transportalternativ end tidligere. 

I alt forventes det, at den forbedrede frem-kommelig-
hed på strækningen, i forhold til 0-alternativet, vil 
medføre en stigning på ca. 13 procent på rejserne over 
Storebælt og en stigning i den sjællandske regionaltra-
fik 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 for-
udsætning 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 in-
ternational betydning, idet den - sammen med en fast 
Femern Bælt forbindelse - forbedrer fremkommelig-
heden på det transeuropæiske jernbanenet mellem 
Skandinavien og Central- og Østeuropa. 

VVM-redegørelse 

De miljømæssige påvirkninger fra Den nye bane Kø-
benhavn-Ringsted er afrapporteret i en VVM-redegø-
relse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

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

VVM-undersøgelsen er afrapporteret i en VVM-rede-
gørelse. 

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. sporsløs-
ningen er ikke længere aktuelt, eftersom det i maj 
2010 blev vedtaget at arbejde videre med Nybyg-
ningsløsningen. 

VVM-redegørelsen findes på følgende internet-
adresse: 

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

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

Lovgrundlag 



 597 23.04.2013 

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 projektering 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 projekteringszo-
nerne. 

Den nye bane København-Ringsted anlægges i hen-
hold til Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestrækning 
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 Transport-mini-
steren til at ekspropriere de arealer, der er nødvendige 
for anlægsprojektets gennemførelse, samt til at på-
lægge ejendomme beliggende langs anlægget servitut 
om eldrift. 

I henhold til § 2 i anlægsloven varetages beskyttelses-
hensyn efter naturbeskyttelsesloven samt bevarings-
hensyn efter museumsloven alene af Transportmini-
steren. 

Transportministeren har herved mulighed for at fore-
tage en vurdering af henholdsvis de beskyttelses-mæs-
sige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de beva-
ringsmæssige hensyn efter museumsloven i forhold til 
den konkrete udformning af jernbaneanlægget. 

Herudover kan Transportministeren, ifølge anlægslo-
vens § 3, bestemme, at krav, påbud eller forbud efter 
miljøbeskyttelsesloven vedrørende støj under anlægs-
perioden ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor ef-
terlevelse af støjkravet vil indebære en væsentlig for-
dyrelse eller forsinkelse af anlægget. 

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

Besigtigelse 

Ved denne besigtigelsesforretning behandles Sektion 
Vest, Etape 1. 

Myndighedsforhold 

Myndighedsforhold vedr. Miljøbeskyttelsesloven, 
Jordforureningsloven, Vandløbsloven samt Vejlovene 
afhandles med Solrød og Køge Kommuner samt Vej-
direktoratet. Desuden drøftes placering af erstatnings-
skov med Naturstyrelsen.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

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

Efter vedtagelse af anlægsloven i maj 2010 udsendte 
Banedanmark et informationsbrev til alle lodsejere in-
denfor et bælte på 200 m på hver side af linjeføringen.  

Banedanmark har udsendt breve til de lodsejere, som 
berøres af f.eks. opmålingsarbejde, jordbundsprøver, 
pejle- og pumpeboringer, arkæologiske forunder-sø-
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 pje-
cer om Den nye bane København-Ringsted, f.eks. om 
ekspropriation, arkæologi og projektets status. Pje-
cerne er blevet distribueret til lodsejere, der har været 
berørt af de indledende arbejder. Herudover er pje-
cerne fremlagt på biblioteker og borger-servicecentre. 

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

Inden besigtigelsesforretningen er der afholdt et orien-
teringsmøde for lodsejerne om projektet og ekspropri-
ationsprocessen. De berørte lodsejere er kontaktet di-
rekte via mail eller brev. Derudover holder Banedan-
mark løbende dialoggruppemøder med udvalgte per-
soner vedr. særligt berørte områder langs Den nye 
bane København-Ringsted. 

Sektionsopdelt besigtigelse  
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Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne 
har godkendt, at Banedanmark - grundet anlægspro-
jektets omfang - opdeler besigtigelsen af den samlede 
strækning i et antal sektioner. Dette materiale omfat-
terSektion Vest Etape 1. 

Banedanmark har i marts 2012 afholdt besigtigelses-
forretning for Sektion Syd Etape 1, som omfatter 
Greve og Solrød Kommuner, i maj 2012 for Sektion 
Nord Etape 1, som omfatter Hvidovre og Brøndby 
Kommuner, i august 2012 for Sektion Nord Etape 2, 

som omfatter Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj og 
Greve Kommuner og i september 2012 for Sektion 
By, som omfatter Københavns, Hvidovre og Brøndby 
Kommuner. 

Igangsætning af anlægsarbejderne 

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

Tegningsoversigt 

 Oversigtsplan 

  Tegningsnummer TEKSX_1_033800_053 Rev 01.00 

 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_033800_320 Rev 01.00 

 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_036400_321 Rev 01.00 

 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_038700_322 Rev 02.00 

 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_041500_323 Rev 01.00 

 Besigtigelsesplan   

 Tegningsnummer TEKSX_1_044200_324 Rev 01.00 

 Bilag 1. Normaltværsnit 

 

 

 

TARTR_3_S_S1 Rev A 

 

Projektbeskrivelse 

Generel beskrivelse 

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

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

Den nye bane København-Ringsted bliver dobbeltspo-
ret og elektrificeret. Trafikken med persontog vil blive 
afviklet ved hastigheder på op til 250 km/t, hvorved 
den nye bane bliver den første højhastighedsbane i 
Danmark. 

På strækningen anlægges en ny station ved Køge 
Nord.  

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

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

Stationeringslinjen ligger i banens højre spormidte. 

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

Denne protokol omfatter Sektion Vest Etape 1, som 
starter i st. 33.800 og slutter ved Køge Å, st. 46.400. 

Dimensioneringshastighed, linjeføring, kurvefor-
løb og længdeprofil 

Banen dimensioneres på Sektion Vest Etape 1 til kør-
sel med persontog ved hastigheder op til 250 km/t, 
hvilket medfører, at følgende minimumsradier skal 
overholdes for at opretholde en vis komfort i togene 
ved den ønskede fart: 

• Mindste horisontalradius er 3.000 m  

• Mindste vertikalradius er 22.000 m 

 

Banens tværprofil og fritrumsprofil 

Normaltværsnit 

Principskitse på banens normaltværprofil på Sektion Vest Etape 1 er vist på figur 3. 

 

Banens normaltværprofil på Sektion Vest Etape 1, ej målfast. 

 

Skråninger er dimensioneret under hensyntagen til lo-
kale jordbunds- og afvandingsforhold. Skråninger er 
som minimum projekteret med anlæg 1,5, hvilket be-
tyder 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 fritrumspro-
filer på Den nye bane København-Ringsted: EBA-pro-
filet, som er gældende i tunneler og under broer, og 

EA-profilet, som er gældende på strækninger uden for 
tunneler og broer. EA-profilet fremgår af figur 4. 
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Figur 2, EA-fritrumsprofiletProfilerne er gyldige til 
og med 200 km/t, men forventes også at blive godkendt 
til 250 km/t. 

Skærende veje og stier 

Den nye bane København-Ringsted krydser i alt 8 veje 
på denne strækning og én sti omlægges.  

Udover lukningerne af veje og stier, som er beskrevet 
i skemaerne herunder, vil der forekomme restriktioner 

i form af indsnævringer, hastigheds-nedsættelser mv. 
i anlægsperioden. 

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

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

Tværprofilet på de skærende veje og stier, der ombyg-
ges, udformes principielt som den nuværende tvær-
profilsgeometri. 

Grundet den fysiske nærhed til Køge Bugt Motorvejen 
og krydsning med denne, er forhold, som fx. placering 
af regnvandsbassiner, blevet drøftet med Vejdirekto-
ratet. 

Jord- og konstruktionsarbejder forventes udbudt i to-
talentreprise. 

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 1. 

Overføring af veje og stier 

I alt skal 4 veje føres over Den nye bane. 

Overføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførel-
sesperioden 

Højelsevej 

St. 35.1 39 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

Vejen hæves og føres på en brokonstruktion over 
den nye bane. Vejen retableres med det eksiste-
rende tværprofil bestående af 6 m asfalteret kø-
rebane og 1,5 m yderrabatter i begge sider.  

Vejbroen udføres med et tværprofil bestående af 
6 m kørebane og yderrabatter på 1,5 m i begge 
sider. I alt en bredde på 9 m mellem forkanter af 
broautoværn.  

Den eksisterende vejbro over motorvejen hæves 
ca. 0,3 m på den sydlige side og ca. 0,8 m på den 
nordlige side.  

Vejen lukkes under 
anlægsperioden i en perio-
de på ca. 6 måneder.  

Omkørselsruter aftales 
med Køge Kommune. 
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Ejbyvej 

St. 37.998 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

Vejen hæves og føres på en brokonstruktion over 
den nye bane. Vejen retableres med det eksiste-
rende tværprofil bestående af 7 m asfalteret kø-
rebane og 2,5 m yderrabatter i begge sider.  

Vejbroen udføres med et tværprofil bestående af 
7 m kørebane og yderrabatter på 2,5 m i begge 
sider. I alt en bredde på 12 m mellem forkanter 
af broautoværn.  

Den eksisterende vejbro over motorvejen hæves 
ca. 0,4 m på sydsiden og ca. 1,4 m på den nord-
siden. 

Vejen lukkes under an-
lægsperioden i en periode 
på ca. 6 måneder.  

De endelige vilkår aftales 
med Køge Kommune.  

Forlægningen af kommu-
nevejen Bjæverskovvej, jf. 
nedenfor, udføres inden 
vejen lukkes.  

Vestre Ringvej 

St. 43.840 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

Der føres en bro over banen. Der foretages ingen 
ændringer af vejens tværprofil.  

Vejens eksisterende tværprofil består af 8 m as-
falteret kørebane og afstand mellem kørebane-
kanten og forkanten af autoværnet på 1,5 m i ve-
jens vestlige side og 2,5 m i vejens østlige side.  

Vejbroen udføres med et tværprofil bestående af 
8 m kørebane og yderrabatter på 1,5 m i vejens 
vestlige side og 2,5 m i vejens østlige side. I alt 
en bredde på 12 m mellem forkanter af broauto-
værn.  

Vilkår for opretholdelse af 
trafikken i anlægsperioden 
aftales med Vejdirektoratet 
og Køge Kommune.  

Bøgedevej 

45.948 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

Der føres en bro over banen. Der foretages ingen 
ændringer af vejens tværprofil.  

Vejens eksisterende tværprofil består af 6 m as-
falteret kørebane og afstand mellem kørebane-
kanten og forkanterne af autoværnet på 1 m i ve-
jens vestlige side og 2 m i vejens østlige side.  

Vejbroen udføres med et tværprofil bestående af 
6 m kørebane og yderrabatter på 1 m i vejens 
vestlige side og 2 m i vejens østlige side. I alt en 
bredde på 9 m mellem forkanter af broautoværn.  

Trafikken opretholdes i an-
lægsperioden med et spor 
og signalanlæg.  Broen stø-
bes ad to omgange.  

Alternativt etableres en 
midlertidig forlægning af 
vejen uden om broafbejds-
pladsen.  

Underføring af veje og stier 

I alt skal 3 veje føres under banen.  

Underføring Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

Salbyvej 

St. 35.976 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

Vejen sænkes, og banen føres på en brokonstruk-
tion over vejen. Vejen retableres med det eksiste-
rende tværprofil bestående af 6 m asfalteret køre-
bane og 1,5 m yderrabat i begge sider.  

Salbyvej føres under banen med et tværsnit mellem 
brovæggene som under motorvejen bestående af 
6,6 m asfaltbelagt kørebane, 1,8 m yderrabat i ve-
jens østlige side og 1,5 m yderrabet i vejens vest-
lige side. I alt 9,9 m mellem brosøjlerne. Frihøjden 

Trafikken opretholdes i an-
lægsperioden på en interims-
vej, der etableres til personbi-
ler og lette trafikanter.  

Busser og lastbiler henvises i 
perioden til Højelsevej/Hare-
kærvej.  
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 under banen bliver 4,4 m som under den eksiste-
rende motorvejsbro.  

Bjæverskovvej 

St. 40.989 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

Banen føres på en brokonstruktion over vejen, der 
sænkes ved krydsningen med Den nye bane.  Bjæ-
verskovvej forlægges og føres under banen med et 
tværsnit mellem brovæggene bestående af 7 m as-
faltbelagt kørebane og 1,5 m yderrabatter.  Frihøj-
den under banen bliver 4,63 m.  

I anlægsperioden for broarbej-
det og sænkningen af vejen 
lukkes vejen.  

Regnemarksvær-
ket 

St. 42.082 

Type: 

Kommunevej 

Vejbestyrelse:  

Køge Kommune 

 

Banen føres på en brokonstruktion over vejen. Der 
foretages ingen ændringer af vejens længdeprofil.  

Den nye banebro udføres med en frihøjde for den 
underførte vej på 4,4 m som for den eksisterende 
bro under motorvejen.  Vejen føres under Den nye 
bane med et tværprofil som eksisterende bestående 
af 6,3 m asfalteret kørebane og yderrabat på 1 m 
langs begge vejens sider. I alt en afstand mellem 
brovæggene på 8,3 m. 

Vejen holdes åben i anlægspe-
rioden.  

Omlægning af veje og stier 

I alt skal 4 vej omlægges. 

Omlagte veje Ombygningsaktivitet Trafikafvikling i udførelses-
perioden 

Salbyvej 

St. 36.500-36.750 

Type: Kommune-
vej 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Salbyvej forlægges til den nordlige side af Den 
nye bane. Lokalvejen udføres med et tværsnit på 
4,2 m grusbelagt kørebane og 1 m yderrabat i 
begge sider.  

Den eksisterende vej benyttes i 
anlægsperioden.  

Bjæverskovvej 

St. 38.000-41.000 

Type: Kommune-
vej 

Vejbestyrelse: 

Køge Kommune 

Bjæverskovvej forlægges til den nordlige side af 
den nye bane på strækningen fra tilslutningen ved 
Ejbyvej til Bjæverskovvejs krydsning med motor-
vejen.  

Vejen retableres med et tværsnit på 7 m asfalteret 
kørebane og 1,5 m yderrabat langs vejens begge 
sider.  

Nord for Bjæverskovvej tillægges vejarealet 10-
12 m bredt bælte, til etablering af ledelinie. Lede-
linie består af et 3-4 rækket læhegn.  

I anlægsperioden for broarbej-
det og sænkningen af vejen luk-
kes vejen.  
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På den forlagte vej retableres, ud over adgangsvej 
til gården på matr.nr. 1ai Spanager Hgd., Bjæver-
skov, følgende tilslutninger: Mellemvej retableres 
med et tværsnit på 3,6 m grusbelagt kørebane og 
1,5 m yderrabeat langs vejens begge sider.  

Spanagervej retableres med et tværsnit på 3,6 m 
asfaltbelagt kørebane og 0,9 m yderrabat langs ve-
jens begge sider.  

Skulkerupvej retableres med et tværsnit på 2,2 m 
grusbelagt kørebane og 0,9 m yderrabat i vejens 
begge sider. 

Teglværksvej 

St. 41.000-41.400 

Type: Privat fæl-
lesvej 

Vejbestyrelse: 

Vejen forlægges mod nord og retableres med 
grusbelægning og et tværsnit på 3,5 m samt 0,75 
m rabatter i begge vejens sider.  

 

Tilslutningsvej ved 
Bøgedevej 

St. 45.900-46.350 

Type: Privat Fæl-
lesvej 

Vejbestyrelse: 

Vejen forlægges mod nord og retableres med 
grusbelægning og et tværsnit på 3,5 m samt 0,75 
m rabatter i begge vejens sider. 

 

Afvanding 

Et antal offentlige og private vandløb reguleres i for-
nødent omfang og føres under baneanlægget. Vand-
synsprotokoller vil blive udarbejdet i overensstem-
melse med vandløbslovens § 64. 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskrå-
ningerne ledes via grøfter, ledninger og brønde til nær-
liggende bassiner. På flere af strækningerne overvejes 
det at lede banevandet til udvidede banegrøfter i stedet 
for almindelige regnvandsbassiner, for at minimere 
udstrækningen af regnvandsbassinerne. 

I bassinerne forsinkes overfladeafstrømningen og re-
guleres inden udledning til vandløb eller regnvands-
ledning. 

Der kan som følge af den fortsatte detaljering af pro-
jektet forekomme mindre justeringer af placeringer og 

udformninger af de udvidede grøfter/regn-vandsbassi-
ner. 

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

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

På Sektion Vest Etape 1 for Køge kommune forventes 
der, at skulle etableres udledning til følgende recipien-
ter fra udvidede banegrøfter og/eller regnvandsbassi-
ner: 
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Stationering Bassintype Recipient 

35.170-35.570 Udvidede banegrøfter Bjørnholmløbet 

35.200 Regnvandsbassin Bjørnholmløbet 

35.745-35.945 Udvidede banegrøfter Tranemosebæk 

35.800 Regnvandsbassin Tranemosebæk 

36.555-36.755 Udvidede banegrøfter Sø 

36.755-37.055 Udvidede banegrøfter Sø 

36.800 Regnvandsbassin Sø 

37.985-38.085 Udvidede banegrøfter Vemmedrupvandløbet 

38.085-38.385 Udvidede banegrøfter Vemmedrupvandløbet 

38.400 Regnvandsbassin Vemmedrupvandløbet 

40.195-40.395 Udvidede banegrøfter Vindegårdsvandløbet 

40.350 Regnvandsbassin Vindegårdsvandløbet 

41.045-41.245 Udvidede banegrøfter Bjæverskovvandløbet 

41.245-41.345 Udvidede banegrøfter Bjæverskovvandløbet 

41.325 Regnvandsbassin Bjæverskovvandløbet 

41.470 
Regnvandsbassin 

(Vejdirektoratet) 
Bjæverskovvandløbet 

41.860-42.060 Udvidede banegrøfter Køge Å 

42.010 Regnvandsbassin Køge Å 

42.400-42.700 Udvidede banegrøfter Køge Å 

42.500 Regnvandsbassin Køge Å 

43.600-43.800 Udvidede banegrøfter Sølvbækken  

42.830 
Regnvandsbassin 

(Vejdirektoratet) 
Eks. afløbsledning 

43.865-44.065 Udvidede banegrøfter Sølvbækken 

44.365-44.565 Udvidede banegrøfter Sølvbækken 

44.300 Regnvandsbassin Sølvbækken 

44.800 
Regnvandsbassin 

(Vejdirektoratet) 
Slimminge Å 

44.890-45.190 Udvidede banegrøfter Slimminge Å 
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44.910 Regnvandsbassin Slimminge Å 

45.700-45.900 Udvidede banegrøfter Bøgede vandløbet 

46.000-46.100 Udvidede banegrøfter Bøgede vandløbet 

46.300 Regnvandsbassin Bøgede vandløbet 

Tabel 1 

Terrænreguleringer og beplantning 

På Sektion Vest Etape 1 (Køge Kommune) skal der 
håndteres større jordmængder. Indbygningsegnede 
jordmaterialer vil i vid udstrækning blive genanvendt 
ved etableringen af banens underbygning. Efterføl-
gende beskrivelse af udsætningsområder gælder kun 
Køge Kommune. 

Til etablering af den nye bane og skærende veje afgra-
ves omkring 815.000 m³ råjord og 112.000 m³ muld. 
Af råjorden planlægges ca. 268.000 m3 anvendt til ind-
bygning i banedæmingerne, hvorfor der totalt skal ud-
sættes ca. 547.000 m³ råjord og 112.000 m³ muld langs 
strækningen.  

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

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

Der etableres kun beplantning, i forbindelse med sne-
værnsbælter og ledelinjer, eller hvor der er behov for 
genetableringer efter byggeplads eller midlertidige ek-
spropriationer ved naboer. Beplantningen udføres un-
der hensyntagen til eldriftsservitutten og vejreglerne, 
hvor det er relevant. 

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

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

Sneværn 

På strækninger hvor banen går igennem åbne arealer 
og ligger i afgravning, etableres der sneværn. Sneværn 

etableres som udgangspunkt som sneværnsbælter med 
en 25 m bred beplantning i varierende højde i sam-
menhængende strækninger primært syd for banen. Lo-
kale forhold kan betyde, at sneværnsbælterne må etab-
leres i mindre længde og/eller bredde, selv om dette 
vil reducere sneværnsbæltets virkning. 

Der er behov for et sneværn i følgende stationeringer 

St. 33.900-35.110 – St. 35.170-35.560 

St. 36.160-36.560 

St. 36.990-37.210 

Naturforhold 

Relevant lovgivning på naturområdet 

Naturbeskyttelsesloven 

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

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

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

Udtalelser efter naturbeskyttelsesloven foreligger in-
den ekspropriationsforretningen. 

Skovloven 

§§ 6 og 11: Banedanmark søger Naturstyrelsen om til-
ladelse efter skovlovens § 6 og § 11. Tilladelse fore-
ligger inden ekspropriationsforretningen.  

Berørte beskyttede områder 
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På Sektion Vest Etape 1 (st. 33.800-46.400) Køge 
Kommune er der to fokusområder med beskyttet na-
tur:  

• Køge As/Køge Å ved Skovhus Vænge (st. 
36.400-37.650) 

• Køge Å ved Regnemark (st. 42.200-42.400) 

De største naturværdier findes ved Køge Å ved Skov-
hus Vænge. Køge Å er Natura 2000-område. Desuden 
rummer strækningen mange observationer af bilag IV-
arterne spidssnudet frø, springfrø og stor vandsala-
mander. Der er også observeret markfirben ved Køge 
Å. 

Der berøres i alt 10 § 3 beskyttede naturlokaliteter (6 
vandløb og 4 søer) 

6 beskyttede vandløb krydses af den nye bane: 

• Tranemose Bæk (st. 35.755) 
• Køge Å (st. 37.650) 
• Vindegårdsvandløbet (st. 40.408) 
• Bjæverskovvandløbet (st. 41.462) 
• Slimminge Å (st. 44.890) 
• Bøgedevandløbet (st. 46.410) 

4 beskyttede søer berøres. Tre søer nedlægges. Én sø 
påvirkes i væsentlig grad: 

• Sø ved Køge Ås påvirkes væsentligt (st. 
36.700) 

• Sø ved Ejbyvej/Bjæverskovvej nedlægges (st. 
38.000) 

• Sø nord for Bjæverskov nedlægges (st. 
41.200) 

• Sø nord for Bjæverskov nedlægges (st. 
41.500) 

Erstatningsbiotoper 

Som kompensation for nedlæggelse af tre beskyttede 
søer og væsentlig påvirkning af yderligere én beskyt-
tet sø samt for barriereeffekt for bilag IV-arterne: 
spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander 
etableres erstatningsvandhuller, og der udføres natur-
pleje i eksisterende vandhuller. 

I alt etableres 15 nye erstatningsvandhuller. Etablerin-
gen af erstatningsvandhuller og gennemførelsen af na-
turpleje i eksisterende vand-huller foretages så vidt 
muligt efter frivillige aftaler med private og offentlige 
lodsejere.  

Erstatning for inddraget areal af den § 3 beskyttede 
grusgravssø ved Køge Ås st. 36.700 etableres så vidt 
muligt med en ny lavvandet bredzone. Dette er endnu 
ikke afklaret.   

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

Det er ikke muligt udelukkende at etablere nye områ-
der på offentligt ejet jord. Derfor har Banedanmark 
igangsat en proces for indgåelse af aftaler med private 
lodsejere om etablering af erstatningsnatur på deres 
ejendom. I disse aftaler vil indgå en beskrivelse af den 
fremtidige pleje af arealerne. 

Ledelinjer for flagermus 

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

I Køge Kommune plantes træer som ledelinjer for fla-
germus langs Bjæverskovvej og banen mellem Ejby-
vej og Skulkerup Skov.  

• St. 37.000-37.600 ca. 750 m ledebeplantning 
• St. 38.000-40.000 ca. 2.000 m ledebeplant-

ning mellem banen og Bjæverskovvej.  

Ved st. 37.00-37.600 udbygges et eksisterende le-
vende hegn i markskel til en 10 m bred, sammenhæn-
gende ledelinie. Ledelinien etableres for at sikre dyrs 
spredning mellem naturområderne Køge Ås og Køge 
Å. Ledelinien kompenserer for forringede sprednings-
forhold på tværs af banen, herunder spredningsforhold 
for flagermus.  

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

Paddehegn 

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

På Sektion Vest Etape 1, Køge Kommune, er der ud-
peget fem lokaliteter, hvor der skal opsættes padde-
hegn: 

• Køge Ås og Køge Å (st. 36.510-38.990) 
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• Skulkerup Skov (st. 39.460-40.610) 
• Regnemark Mose (st. 41.210-42.070) 
• Køge Å ved Regnemark (st. 41.210-42.070) 
• Slimminge Å (st. 44.810-44.910) 

Fredskov 

I Køge Kommune på Sektion Vest Etape 1 påvirkes 
0,7 ha. fredskov ved Køge Å omfattende i alt to jord-
stykker: 

• Køge Å ved Skovhus Vænge, 1m Gl. Lellin-
gegård, Højelse (st. 37.550-37.620) 

• Køge Å ved Skovhus Vænge, 2l Vemmedrup 
By, Bjæverskov (st. 37.620-37.720) 

Der foregår forhandlinger med Køge Kommune ved-
rørende placering af erstatningsskov på kommunens 
arealer.  

Faunapassager 

Der etableres i alt 11 faunapassager på Sektion Vest 
Etape 1, Køge Kommune.  

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

• St. 41.320 
• St. 42.104 

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

• Køge Å (st. 37.650) 

Der etableres én vandløbspassage i kategorien B-våd 
med tørre banketter ved vandløbet: 

• Slimminge Å (st. 44.890) 

Der etableres 5 vandløbspassager i kategorien D-våd 
ved vandløbene: 

• Bjørnholmløbet (st. 35.025) 
• Tranemose Bæk (st. 35.755) 
• Vemmedrupløbet (st. 38.064) 
• Vindegårdsvandløbet (st. 40.408) 
• Bjæverskovvandløbet (st. 41.462) 

Der etableres en passage kombineret af C-tør, D-våd 
og C-tør ved vandløbet:  

• Bøgedevandløbet (st. 46.400) 

Endelig etableres der en større tør passage ved Tegl-
værksvejs passage under motorvejen (nær Bjæverskov 
vandløbet, st. 41.320). 

Støj– og vibrationsforhold 

Støj og vibrationer i anlægsfasen 

Støjkonsekvenserne i anlægsperioden vurderes med 
udgangspunkt i et støjniveau på 70 dB i dagtimerne på 
hverdage. Anlægsarbejder, som må udføres om afte-
nen, natten og i weekender, vurderes med udgangs-
punkt i 40 dB. Disse to støjniveauer anvendes som 
indsatsgrænser i projektet jvf. anlægslovens bemærk-
ninger.  

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

Køge Kommune har formuleret grænseværdier for støj 
jf. ”Forskrift for udførelse af støv-, eller støjfrembrin-
gende bygge og anlægsaktiviteter”. På hverdage i dag-
timerne kl. 07-18 er grænseværdien 70 dB og 50 dB i 
aftenperioden frem til kl. 22. På lørdage i tidsrummet 
kl. 07-14 er grænseværdien 55 dB og 50 dB i aftenpe-
rioden frem til kl. 22. På alle øvrige tidspunkter er 
grænseværdien 45 dB.  

Der foretages anmeldelse af anlægsarbejdet jvf. gæl-
dende Miljøaktivitetsbekendtgørelse, BEK nr. 639 
af13.06.2012.  

Anlægsarbejdets karakter taget i betragtning, vil det 
dog ikke – med mindre anlægsarbejdet væsentligt for-
sinkes eller fordyres – helt kunne undgås, at indsats-
grænserne for støj periodevis vil blive overskredet. 

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

På steder i nærheden af bebyggelse, hvor støjen for-
ventes at overskride projektets indsatsgrænser, vil an-
lægsarbejdet blive tilrettelagt, så støjgenerne minime-
res mest muligt. Hvor anlægsarbejderne gennemføres 
i nærheden af beboelse, varsles der særskilt om stø-
jende arbejde. 
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Det skal bemærkes jvf. anlægslovens §3, at Transport-
ministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for at 
undgå en væsentlig forsinkelse eller fordyrelse af an-
lægget, bestemme, at påbud eller forbud efter miljøbe-
skyttelsesloven vedrørende støj ikke finder anven-
delse. 

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

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

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

Støj i driftsfasen 

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

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

• LAmax, som er udtryk for den mest støjende 
forbikørsel, må ikke overskride 85 dB(A) 

I henhold til anlægsloven foretages der støjbeskyt-
telse, såfremt banestøjen ved facaden af boliger og 
døgninstitutioner overstiger årsmiddel-niveauet 64 dB 
eller maksimalniveauet 85 dB. Kolonihaver betragtes 
i støjmæssig henseende ikke som boligområder, og der 
udføres ikke støjbeskyttelse heraf. 

Banedanmark anvender et objektivt kriterium som 
grundlag for beslutning om, hvor der opsættes støj-
skærme langs banen. Kriteriet er baseret på støjbelast-
ningstallet, SBT. SBT beregnes på baggrund af Miljø-
styrelsens anvisninger og kombinerer antallet af støj-
belastede boliger og graden af den støjbelastning, hver 
bolig bliver udsat for. For en sammenhængende bolig-
bebyggelse langs banen bestemmes støjbelastningstal-
let 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 og døgninstitutioner, som berøres af støj 
over grænseværdierne, få tilbudt støjisolering af støj-
belastede facader - typisk i form af støjisolerende vin-
duer. 

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 lig-
ger fast. 

Vibrationer i driftsfasen 

Den nye bane København-Ringsted anvender Miljø-
styrelsen anbefalede grænseværdier på 75dB for vi-
brationer ved boligområder, boligområder i erhvervs-
områder samt ved døgninstitutioner og lignende. 

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

Vibrationer kan godt være mærkbare, uden at de vej-
ledende grænseværdier nødvendigvis er overskredet. 

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

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

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

 

Kulturhistoriske forhold 
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Relevant lovgivning på kulturområdet 

Museumsloven 

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

Udtalelse forventes at foreligge inden ekspropriations-
forretningen. 

Kulturhistorisk interesseområde og kulturmiljøer 

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

Lellinge (st. 38.000) 

Ved Køge Å (st. 37.600) skærer den nye bane gennem 
en lille del af det kulturhistoriske interesseområde og 
kulturmiljø ved Lellinge (Lellinge Landsby, Gammel 
Lellingegård og Ny Lellingegård), som ligger nord for 
Vestmotorvejen på en strækning på ca. 50 m. Banen 
er lagt så tæt på motorvejen som muligt. Da den nye 
bane kun berører en mindre del af det kulturhistoriske 
interesseområde og kulturmiljø, vurderes den at have 
en begrænset påvirkning af det kulturhistoriske 
interesseområde og kulturmiljø. 

Spanager (st. ca. 39.400) 

Ved Spanager skærer den nye bane langs hele det kul-
turhistoriske interesseområde og kulturmiljø Spanager 
over en strækning på ca. 2,5 km (st. 38.000-40.500). 
Banen er lagt så tæt op ad motorvejen, at bebyggelsen 
ved Spanagervej ikke påvirkes. Påvirkning af det kul-
turhistoriske interesseområde og kulturmiljø Spanager 
vurderes at være begrænset.  

Fredede områder 

Anlægget af den nye bane berører fredningen ved Vit-
tenbjerggård, st. 36.500-37.600, hvor en arealstribe 
langs Vestmotorvejen inddrages til banen. Det fredede 
område omfatter sydstriben af Vittenbjerg Bakke, der 
er en del af Køge Ås. For at begrænse den landskabe-
lige påvirkning af særligt terrænforholdene i det fre-
dede område, anlægges banen tæt på Vestmotorvejen. 
Så vidt muligt placeres banen også i niveau med mo-
torvejen. Det vurderes, at påvirkningen af det fredede 
område er begrænset.  

Beskyttede jord- og stendiger 

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

Følgende tre diger vil blive påvirket i forbindelse med 
anlæg af Den nye bane på Sektion Vest Etape 1: 

• Øst for Tranemosebæk (st. 35.800). Et ca. 0-
0,5 m højt dige. Diget er mere et markskel end 
et egentligt dige. Lille påvirkning, hvor ca. 20 
m afskæres i den sydlige ende af diget.  

• Ved Skulkerupskov (st. 40.000-40.400). Et 
ca. 0,5-1 m højt markant dige, bevokset med 
krat. Lille påvirkning, hvor en del af diget af-
kæres i den sydlige ende ned mod Vestmotor-
vejen. Diget vil stadig være markant.  

• Vest for krydsningen med Vestre Ringvej (st. 
43.800). Diget er ikke markant i landskabet. 
Diget fragmenteres og en stor del nedlægges.  

Øvrige forhold af kulturhistorisk interesse 

Den nye bane skærer gennem den sydligste del af mar-
kerne til nogle af de karakteristiske jordrentebrug, Ku-
lerup Enghave, vest for landsbyen Kulerup, ca. st. 
43.900-44.900. Da jordbrugenes karakteristika vurde-
res fortsat at kunne aflæses efter anlæggelse af banen, 
vurderes påvirkningen at være begrænset.  

Arkæologi 

Inden for anlægsområdet er der registreret adskillige 
arkæologiske fund. Det kan ikke udelukkes, at man vil 
gøre flere arkæologiske fund i forbindelse med udbyg-
ning af jernbanen. Der udføres arkæologiske forunder-
søgelser på strækningen inden anlægs-arbejderne 
igangsættes. Museum Sydøstdanmark har udvalgt de 
arealer, der skal prøveundersøges. 

Særlige forhold vedrørende Køge Kommune 

Omfanget og placeringen af jordudsætningsområder i 
Køge Kommune er endnu ikke endelig afklaret med 
kommunen. I skrivende stund er forslaget følgende: 
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St. 32.700-37.400 Motorvejsudfletning syd – 
Skovhusvænge 

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

St. 37.400-38.400 Køge Å 

Banen passerer Skovhusvænge i afgravning og under 
Ejbyvej. Køge Å passeres på en lav dalbro meget tæt 
på motorvejen, hvorfor konstruktionen vil fremstå 
som en udvidelse af motorvejens dalbro.  

St. 38.000-41.000 Vemmedrup/Bjæverskov/Span-
ager 

På strækningen langs Vemmedrup, Bjæverskov og 
Spanager ligger banen primært i afgravning, tæt på og 
parallelt med motorvejen. Bjæverskovvej forlægges 
fra Ejbyvej til den krydser banen. På arealerne mellem 
banen og motorvejen samt banen og den forlagte Bjæ-
verskovvej udsættes jord – først som lave terrænhæv-
ninger og længere mod vest som højere terrænforma-
tioner i takt med, at restarealernes bredde øges. Mel-
lem Køge Å og Skulkerup Skov placeres ledelinier 
nord for den forlagte Bjæverskovvej, se ovenfor ”Le-
delinier for flagermus”. Nord for ledelinierne, mod 
Spanager, udsættes jord i større jordformationer med 
en stejl hældning mod ledelinierne og forskellige, la-
vere hældninger mod Spanager, for at tilgodese en 
bedre overgang til det åbne landskab. De større jord-
formationer vil opleves med ledelinier i baggrunden.  

St. 41.000-42.800 Regnemarkværket 

På strækningen langs Regnemarkværket forløber ba-
nen tæt på og parallelt med motorvejen og tangerer 
Køge Å på højde med Regnemarkværket. Banen er 
først på dæmning og efter passagen af Køge Å i af-
gravning. Hvor banen tangerer Køge Å, vil banedæm-
ningen fremstå som en udvidelse af motorvejens dæm-
ning. Arealer mellem bane og motorvej udnyttes i be-
grænset omfang til udsætning i lave terrænhævninger.  

 

St. 42.800-46.400 Vestre Ringvej 

Fra Regnemarkværket til Bøgede Å er banen primært 
i afgravning. Jord udsættes langs tilslutningsanlægget 
motorvej/Vestre Ringvej mellem banen og de nordlige 
ramper. Udsætningsområderne har en stejl hældning 
mod bane og motorvej og har deres højeste punkt tæt 
på Vestre Ringvej. Mod øst og vest flader de ud med 
en meget lav hældning.  

Ejendomsretlige forhold vedrørende jernbanen 

Arealerhvervelser 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 
der erhverves areal fra 130 jordstykker.  

Forlodsovertagelse og fremrykket ekspropriation 

Med hjemmel i projekteringslovene for Den nye bane 
København-Ringsted er der gennemført forlods over-
tagelse af 3 ejendomme på Sektion Vest Etape 1. 

Der er ikke gennemført fremrykkede ekspro-priatio-
ner for Den nye bane København-Ringsted på Sektion 
Vest Etape 1. 

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 overta-
get 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 jord-
fordeling. 

Vejarealer, som efter vejomlægning ikke længere har 
nogen færdselsmæssig betydning, vil i henhold til vej-
lovens § 92 blive overdraget til de tilgrænsende ejen-
domme. 

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 servitutter. 



23.04.2013 610  

Servitutpålæg vil også omfatte vejadgang til f.eks. 
regnvandsbassiner, teknik, erstatningsnatur mv. Det 
endelige behov for at pålægge servitutter vil blive fast-
lagt 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, hvilket medfører begrænsnin-
ger for bl.a. beplantning, bebyggelse og benyttelse op 
til 19 m fra baneanlæggets nærmeste elektrificerede 
spormidte. 

Af besigtigelsesplanerne vil det fremgå, hvor langt el-
driftsservitutten rækker ind på de tilgrænsende ejen-
domme. 

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 Ba-
nedanmark samtidigt erhverve ret til placering af de 
nødvendige jordankre samt adgang til vedligeholdelse 
af disse. 

Servitutter til sikring af øvrige anlæg 

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

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

 

Servitutter til sikring af ledninger 

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

Den pålagte servitut vil være den samme som den på-
gældende ledningsejer benytter. 

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

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

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 ba-
nen og motorvejen koordineres. 

Ledningsarbejder 

Anlægget af Sektion Vest Etape 1 på Den nye bane 
København-Ringsted nødvendiggør flytning eller for-
stærkning af et antal eksisterende ledningsanlæg. Li-
geledes kan der blive tale om gennemførelse af afvær-
geforanstaltninger for at undgå ledningsflytninger. 

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

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægninger 
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 ve-
jomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de en-
kelte ledningsejere søges der udarbejdet ledningspro-
tokolaftaler. 
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Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevante 
oplysninger vedrørende de pågældende ledningsom-
lægninger, 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 er-
hvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

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

I nærværende besigtigelsesmateriale vil Banedanmark 
på ledningsejernes vegne rekvirere de nødvendige ret-
tigheder til at benytte midlertidige arbejdsarealer til 
ledningsomlægninger. Dette giver mulighed for på 
ledningsejernes 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 vedlige-
holdelsesforpligtelsen.  

I de tilfælde, hvor vej- og stianlægget føres over Ba-
nen, forbliver den vejbærende konstruktion Banedan-
marks ejendom. I de tilfælde, hvor vej- og stianlægget 

føres under banen forbliver den sporbærende kon-
struktion tillige Banedanmarks ejendom. Kommunen 
forestår vedligeholdelsen af vejbelægningen på vej-
bærende konstruktioner og under sporbærende kon-
struktioner. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arbejdsarealer til anlæg af ba-
nen, 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 mu-
ligt, har Banedanmark minimeret de gener, som ar-
bejdsarealer 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 ar-
bejdsarealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. på 
restarealer. 

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

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

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.  
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