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61. Hæfte 

 
Supplerende besigtigelsesforretning den 12. december 2013 

 

Torsdag den 12. december 2013 kl. 13.00 samledes 

kommissionen på Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 

57, 4100 Ringsted for at afholde supplerende besigti-

gelsesforretning i anledning af anlæg af ny bane Kø-

benhavn-Ringsted, Sektion Vest, Etape 1 i Køge 

Kommune.  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

tioner på Øerne, Helle Andersen, og de af Trans-

portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-

nen, Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal. 

Endvidere mødte det fra den fælleskommunale liste 

for Øernes område udpegede medlem Bjarke Abel. 

Det andet medlem Mickal P. Andersen havde meldt 

forfald. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Kath-

rine Bach Pedersen sammen med Kirsten Truberg 

Jensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør for jern-

baneanlægget, Søren Kjerside Hansen. 

For Banedanmark mødte landinspektør Klavs Peter-

sen og projektchef Richardt  Søren Ole Brixen  samt land-

inspektør Søren Lousdal Borkmann,  COWI  og  ingeniør 

Jacob  Høgdal Udsen, Grontmij.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals. 

Kommissarius fremlagde brev af 2. april 2012 fra 

Transportministeriet, hvormed sagen er forelagt for 

kommissionen.  

Kommissarius fremlagde endvidere ”Supplerende 

Besigtigelsesbog”, Den nye bane København-

Ringsted, Sektion Vest Etape 1 Stationering 38.200-

39.400, vers. 02.00, dateret 29. oktober 2013, med 

tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner tegn.nr. 

TEKSX_1_038000_048, rev. 01 og besigtigelsesplan 

tegn.nr. TEKSX_1_038200_336, rev.01 begge date-

ret 22. oktober 2013. 

Følgende passerede: 

Banedanmark forelagde projektet.  

Forudsætninger 

I forbindelse med etablering af Den nye bane Køben-

havn-Ringsted blev banens Sektion Vest 1, beliggen-

de i Køge Kommune besigtiget ved besigtigelsesfor-

retningen den 23., 24. og 30. april 2013 og den 2. maj 

2013. 

Beslutningerne fra denne besigtigelsesforretning 

fremgår af forhandlingsprotokollen, hæfte 41, side 

593-640. I det fremlagte besigtigelsesmateriale, der 

supplerer det tidligere fremlagte besigtigelsesmate-

riale ved ovennævnte forretning, beskrives en ændret 

placering af overskudsjord ved stationering 33+800 – 

46+400, hvorefter der syd for motorvejen ved Vem-

medrup ønskes udlagt overskudsjord, der udformes 

som en vold mellem bebyggelsen og motorvejen. 

Ved besigtigelsesforretningen den 30. marts 2013 

blev disse arealer syd for motorvejen ved Vem-

medrup ikke besigtiget. Efter ønske fra Køge Kom-

mune og lodsejere i Vemmedrup By anmoder Ba-

nedanmark om at placere overskudsjord på matrikel-

numre 3kz, 3c, 3h, 4l, 4k og 4h Vemmedrup By, 

Bjæverskov som vil virke dæmpende på støj fra mo-

torvejen for de bagvedliggende boliger. 

For en nærmere beskrivelse af projektet for Den nye 

bane København-Ringsted, herunder baggrunden for 

etableringen af banen, VVM-redegørelser, lovgrund-

lag samt generel projektbeskrivelse henvises til Ek-

spropriationskommissionens forhandlingsprotokol 

hæfte 41, side 593-640.  
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Projektbeskrivelse 

Særligt omkring området ved Vemmedrup 

I forbindelse med anlæg af den nye baneforbindelse 

fra København til Ringsted har Køge Kommune an-

modet om at undersøge, om det var muligt at placere 

overskudsjord mellem motorvejen og den eksisteren-

de bebyggelse i Vemmedrup som alternativ til den 

foreslåede placering langs forlagt Bjæverskovvej. En 

gruppe borgere fra Bjæverskov Nærmiljø har ved 

foretræde for Transportudvalget den 1. december 

2011 givet udtryk for at trafikstøjen i Bjæverskov og 

Vemmedrup er steget til et uacceptabelt niveau. Den-

ne ændring i støjniveauet skyldes ifølge Bjæverskov 

Nærmiljø bl.a. øget trafik og højere hastighed på 

motorvejen. Pga. de øgede gener, der er opstået som 

følge af det højere støjniveau har Bjæverskov Nær-

miljø foreslået, at der etableres en støjskærm eller en 

støjvold på strækningen. Køge Kommune har støttet 

dette ønske og foreslået at der udføres en støjbeskyt-

telse i samspil med den nye bane København-

Ringsted. Området er desuden udpeget i Vejdirekto-

ratets Støjhandlingsplan af 2013 som et område, der 

indgår i den videre planlægning. 

Dispensation fra vejbyggelinje 

Den 21. juli 1981 er der, på den pågældende stræk-

ning langs Vestmotorvejen, tinglyst deklaration om 

vejbyggelinje. Vejbyggelinjen er beliggende 50 me-

ter fra vejmidten. Vejdirektoratet har meddelt for-

håndstilladelse på dispensation fra den pålagte servi-

tut om vejbyggelinje til placering af volden. 

Terrænregulering 

Banedanmark har på en strækning ved Vemmedrup 

et jordoverskud på mere end 350.000 m3. Da lods-

ejerne ved Spanager var generelt imod udsætning af 

overskudsjord på deres ejendomme, har Banedan-

mark sammen med Køge Kommune undersøgt mu-

ligheden for etablering af en jordvold syd for den nye 

bane og motorvejen således, at denne kan virke støj-

dæmpende i forhold til borgene i Vemmedrup. Ba-

nedanmark planlægger at udsætte 200.000 m3 af 

jorden i en vold som etableres i en højde på 6-8 m 

over motorvejens niveau. Grundet forskellige lods-

ejeres ønsker og i hensynet til en eksisterende gas-

ledning i området udformes volden med forskellige 

anlægsskråninger mod syd varierende fra anlæg 1:2 

til anlæg 1:3. Volden vil blive næsten 1.200 m lang 

med varierende kronebredde. Volden vil blive tilsået 

med græs. Foden af volden placeres 5 m fra det eksi-

sterende motorvejsskel og vil have anlæg 1:2 mod 

motorvejen.  

Volden vil efter aftale med lodsejerne når anlægsar-

bejdet er afsluttet blive overdraget til Køge Kommu-

ne der vil stå for den fremtidige vedligeholdelse. I 

forbindelse med anlægget af volden og til brug ved 

fremtidig vedligeholdelse af denne anlægges en pri-

vat fællesvej over matr. nr. 4l Vemmedrup By, Bjæ-

verskov fra Ringstedvej til volden. Arealet hvor 

overskudsjorden placeres benyttes i dag til land-

brugsformål. 

Støjforhold for motorvejen 

Der er gennemført en beregning af motorvejsstøjen 

ved Vemmedrup med det formål at vurdere den nød-

vendige højde på en jordvold langs sydsiden af mo-

torvejen. For at opnå en mærkbar skærmvirkning skal 

jordvolden kunne dæmpe i størrelsesorden 5-7 dB. 

Grundlaget for beregningen er baseret på VD’s tra-

fiktællinger 2010 (ÅDT = 

44.900). Årsdøgntrafikken er i beregningen rundet op 

til 50.000 køretøjer. Den trafikale sammensætning 

fordelt på køretøjkategori og fordeling over døgnet er 

i henhold til vejtype A jf. Miljøstyrelsens vejledning 

4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”. I 

dette tilfælde svarer mængden af tung trafik til 15% 

af 

ÅDT. Der er endvidere regnet med 130 km/t for per-

sonbiler og 90 km/t for tunge køretøjer. 

Ved forreste husrække i Vemmedrup, syd for Ring-

stedvej er den opnåede dæmpning i størrelsesordenen 

8 dB, og bag første række bliver afdæmpningen 0-4 

dB. Ved de fritliggende ejendomme nord for Ring-

stedvej er dæmpningen mere end 10 dB. 

Kulturhistoriske forhold 

Beskyttede jord- og stendiger 

Sten- og jorddiger er vigtige elementer i kulturland-

skabet, som både viser tidligere arealudnyttelse, 

ejendoms- og administrationsforhold. Digerne bidra-

ger til en afveksling i landskabet, ofte med egnska-

rakteristiske digestrukturer.  

Ved (st. 38+600) fjernes e 

Et ca. 0-0,5 m højt dige som er tæt beplantet med 

træer, som er ca 2-3 meter høje. Diget fungerer som 

matrikelskel, med dyrket mark på den ene side og 

skov- beplantning på den modsatte side. Vemmedrup 

volden vil afskære ca. 65 meter af diget. 
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Museumsloven 

§29a: Køge Kommune er anmodet om en udtalelse 

om beskyttede sten- og jorddiger, 

der påvirkes af anlæg af den nye bane. Udtalelse 

forventes at foreligge inden ekspropriationsforretnin-

gen. 

10 Banedanmark - Den nye bane København-

Ringsted 

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Ændringen af projektet for Den ny bane København- 

Ringsted nødvendigør, at der erhverves areal til an-

læg af kommunal jordvold på seks jordstykker i Kø-

ge Kommune. 

Ledningsarbejder 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør 

flytning eller forstærkning af et antal eksisterende 

ledningsanlæg ifm. anlæg af den kommende jord-

vold. Ledningsarbejderne omfatter bl.a. vand- og 

afløbsledninger. Som udgangspunkt vil samtlige 

ledningsomlægninger være afsluttet inden etablerin-

gen af volden påbegyndes. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 

enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-

protokolaftaler. Ledningsprotokolaftalerne vil inde-

holde alle relevante oplysninger vedrørende de på-

gældende ledningsomlægninger, herunder nærmere 

fastlæggelse af hvem der er ansvarlig for projekte-

ring, udførelse, betaling, tidsplan, evt. servitutpålæg 

mv. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed om nødvendige 

forhold for en ledningsomlægning, herunder beta-

lingsforhold, kan Banedanmark forelægge spørgsmå-

lene for ekspropriationskommissionen. Som ud-

gangspunkt er det de enkelte ledningsejere som selv 

forestår ledningsomlægninger, herunder erhvervelse 

af de nødvendige arealer og rettigheder. Lednings-

ejerne har haft mulighed for at anmode Banedanmark 

om bistand med at 

Rekvirere de nødvendige arealer til at foretage deres 

ledningsarbejder. I nærværende besigtigelsesmateria-

le vil Banedanmark på ledningsejernes vegne rekvi-

rere de nødvendige rettigheder til at benytte midlerti-

dige arbejdsarealer til ledningsomlægninger. Dette 

giver mulighed for på ledningsejernes vegne at ek-

spropriere de nødvendige arbejdsarealer.  

 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arealer, der skal bruges i 

forbindelse med etableringen af volden og til omlæg-

ning af tredjemands ledninger i området. Midlertidi-

ge arbejdsarealer vil som udgangspunkt blive leveret 

tilbage til lodsejernei retableret stand. 

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-

havn-Ringsted vil arealer og pålæg af servitutter bli-

ve gennemført ved ekspropriation efter reglerne i lov 

om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 

fast ejendom (Statsekspropriationsloven). Privatretli-

ge servitutter, der er i konflikt med anlægsprojektet, 

vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til Statsek-

spropriationsloven. Under de særlige bestemmelser 

nedenfor er de ekspropriative indgreb for hvert enkelt 

jordstykke oplistet.  

Fremkomne bemærkninger på det indledende 

møde samt på mødestedet 

Banedanmark orienterede om, at der i kommunalt 

regi har været arbejdet med et forslag, som indebæ-

rer, at overskydende jord fra Spanagervej-området 

ikke som oprindeligt foreslået udsættes på landbrugs-

arealer nord for motorvejen, men i stedet anvendes til 

etablering af en støjvold på arealer syd for motorve-

jen, ud for Vemmedrup by. Det oplystes supplerende, 

at valg af denne løsning ikke vil indebære nogen 

teknisk forringelse for baneprojektet, og at den øko-

nomisk svarer til det tidligere fremlagte projektfor-

slag, selv om transportarbejdet i det ændrede forslag 

bliver større. En gennemførelse af det ændrede for-

slag vil bl.a. kræve dispensation fra motorvejens 

byggelinier (forhåndsgodkendelse på dispensation er 

meddelt) og vil, afhængigt af voldens størrelse og 

udformning, betyde, at der sandsynligvis ikke skal 

udlægges jord langs Bjæverskovvej på strækningen 

st. 38.000-40.000.  

Repræsentanterne for Køge Kommune bekræftede, at 

man fra kommunens side har et klart ønske om en 

sådan løsning, men at den vil berøre en række ejen-

domme ved Vemmedrup by.  

Banedanmark oplyste, at jordvoldens placering og 

adgangsvejene i anlægsperioden ikke umiddelbart 

kan ændres på grund af trafikale forhold, herunder 

placeringen af et signalreguleret vejkryds og et bus-

stoppested. De permanente adgangsvej til volden til 

brug ved vedligeholdelsesarbejder m.v. anlægges 

efter ønske fra lodsejerne på matr. nr. 3h Vemmedrup 

By, Bjæverskov langs dette jordstykkes vestlige skel 
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i stedet for den ovenfor nævnte placering af adgangs-

vejen. Vejen etableres med grusbelægning og udlæg-

ges som privat fællesvej i 5,0 m’s bredde incl. rabat-

ter. 

Areal ved Ringstedvej, matr. nr. 12 Vemmedrup By, 

Bjæverskov. 

Ejerne af matr.nr. 12 Vemmedrup By, Bjæverskov 

meddelte, at de har afslået et tilbud fra Banedanmark 

om, at få placeret en jordvold på deres ejendom, idet 

dette bl.a. ville medføre, at en række træer skulle 

fældes. De ønsker i stedet for jordvolden en støj-

skærm på arealet ud for deres ejendom som af-

skærmning til motorvejen. 

Banedanmark orienterede om reglerne om tilskud for 

støjafskærmning. Der er ikke umiddelbart mulighed 

for en støjskærm. Der kan dog evt. blive tale om 

facadeisolering af beboelsesbygningen efter anlægs-

arbejderne som støjafskærmning, hvis en nærmere 

støjberegning viser, at kravene hertil er opfyldt.  

Ekspropriationskommissionen orienterede om mu-

lighederne for at rejse en sag efterfølgende efter eks-

propriationsproceslovens § 20, som vedrører ejen-

domme, der ikke er omfattet af ekspropriationen. 

I øvrigt oplyste Banedanmark, at ejendommen ikke 

vil blive berørt af afvanding fra den kommende bane. 

Banedanmark er forpligtet til at sikre afvanding på 

egen ejendom. 

Kommissionens beslutning 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-

sionen det fremlagte projekt, idet den fastsatte føl-

gende 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. 

Principper for stationering 

Følgende principper er anvendt ved stationering af de 

særlige bestemmelser: 

Det enkelte jordstykke stationeres i forhold til jord-

stykkets udstrækning langs banen, 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 

Særlige bestemmelser 

For de berørte jordstykker fastsættes følgende særlige 

bestemmelser. 

Matr.nr. 3kz 

Vemmedrup By, Bjæverskov 

Stationering: 38.125 – 38.478, v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til ny jordvold. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 3c 

Vemmedrup By, Bjæverskov 

Stationering: 38.478 – 38.624, v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til ny jordvold. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 3h 

Vemmedrup By, Bjæverskov 

Stationering: 38.566 – 38.674, v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til ny jordvold og 

til anlæg af en grusbefæstet adgangsvej til brug i 

forbindelse med drift og vedligeholdelse af jordvol-

den langs motorvejen. Adgangsvejen anlægges langs 

jordstykkets vestlige skel og udlægges som privat 

fællesvej i 5,00 m's bredde inkl. rabatter. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4l 

Vemmedrup By, Bjæverskov 

Stationering: 38.582 – 38.842, v.s. 
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Der eksproprieres permanent areal til ny jordvold. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4k 

Vemmedrup By, Bjæverskov 

Stationering: 38.759 – 39.146, v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til ny jordvold. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4h 

Vemmedrup By, Bjæverskov 

Stationering: 39.083 – 39.402, v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til ny jordvold. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

Ovenstående tekniske bestemmelser medfører, at de 

tekniske bestemmelser for nedenstående jordstykker 

ændres til det anførte, idet de tidligere besluttede 

ekspropriationer af midlertidigt arbejdsareal til ud-

sætningsområde bortfalder for jordstykkerne. 

Matr.nr. 1n 

Spanager Hgd., 

Bjæverskov 

Stationering: 38.028 - 38.406, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen, regn-

vandsbassin og 

to pumpestationer. Der eksproprieres permanent areal 

til ledelinje for flagermus og 

forlægning af kommunevejen, Bjæverskovvej. Der 

pålægges servitut om afvandingsledning. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder 

til forlægning 

af Bjæverskovvej, regnvandsbassin og ledningsom-

lægning. 

Matr.nr. 1q 

Spanager Hgd., 

Bjæverskov 

Stationering: 38.827 - 39.350, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen og ud-

sætningsområde. Der eksproprieres permanent areal 

til ledelinje for flagermus og forlægning af kommu-

nevejen, Bjæverskovvej. Der eksproprieres midlerti-

digt arbejdsareal og herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1p 

Spanager Hgd., Bjæverskov 

Indgreb på jordstykket bortfalder. 

Matr.nr. 4f 

Vemmedrup By, 

Bjæverskov 

Stationering: 38.989 - 39.396, h.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. 

Der eksproprieres permanent areal til ledelinje for 

flagermus og forlægning af kommunevejen, Bjæver-

skovvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder 

til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 4cn 

Vemmedrup By, 

Bjæverskov 

Stationering: 39.036 - 39.420, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. Der 

eksproprieres permanent areal til ledelinje for fla-

germus og 

forlægning af kommunevejen, Bjæverskovvej. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder 

til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1bk 

Spanager Hgd., 

Bjæverskov 

Stationering: 39.454 - 39.962, h.s. 

Der eksproprieres permanent areal til ledelinje for 

flagermus og forlægning af kommunevejen, Bjæver-

skovvej. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, 

herunder til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 1bu 

Spanager Hgd., 

Bjæverskov 

Stationering: 39.490 - 40.006, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. Der 

eksproprieres permanent areal til ledelinje for fla-

germus og 

forlægning af kommunevejen, Bjæverskovvej. 
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Der pålægges servitut om erstatningsnatur. Der ek-

sproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til 

ledningsomlægning og erstatningsnatur. En del af 

jordstykket benyttes som arbejdsvej under anlægspe-

rioden. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 

 

 

Helle S. Andersen 

Mogens Jensen    Jesper Andersen-Rosendal   Bjarke Abel     Klavs Petersen    Kathrine Bach Pedesen   

Kirsten Truberg  Jensen    Richardt Brixen   Søren Lousdal Borkmann      Jacob  Høgdal Udsen 

Søren Kjerside Hansen 

 

/Pia Pals 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 


