
 

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 

for ekspropriationskommissionen 

vedrørende jernbaneanlæg på Øerne 

Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Vest II 

Ringsted Kommune 

62. hæfte 

Supplerende besigtigelsesforretning den 16. december 2013 

 

Mandag den 16. december 2013 kl. 9.00 samledes 

kommissionen på Scandic Hotel, Ringsted, Nørretorv 

57, Ringsted, for at afholde supplerende besigtigel-

sesforretning i anledning af anlæg af ny bane Køben-

havn-Ringsted, Sektion Vest, Etape 2, Ringsted 

Kommune. 

Tilstede var Kommissarius ved Statens Ekspropriati-

oner på Øerne, Helle S. Andersen, de af Transport-

ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 

Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 

det ene af de fra Den Fælleskommunale Liste for 

Øernes Område udtagne medlemmer, Bjarke Abel. 

Det andet af de fra Den Fælleskommunale Liste for 

Øernes Område udtagne medlemmer, Mickal P.N. 

Andersen, havde forfald på grund af sygdom.   

Endvidere deltog formanden for ekspropriations-

kommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på 

Øerne, Henrik Hansen.    

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 Richardt Brixen, ingeniør Ib Jensen og byggele-

der Mikkel Botoft Nielsen sammen med landinspektør 

Mie Møller Jacobsen, COWI, samt ingeniør Anders 

Høgdal Larsen, Grontmij.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-

næs. 

Supplerende besigtigelse:  

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 2, Skærende veje, Sta-

tionering 50.000-53.000, vers. 03.00, dateret 11. no-

vember 2013, med tilhørende oversigts- og besigti-

gelsesplaner m.v. tegn.nr. TEKSX_1_050000_061 og 

TEKSX_1_050000_339, begge revision 02.00, date-

ret 8. november 2013, SEKSX_482, revision 01.00, 

dateret 23. oktober 2013, samt Normaltværsnit, 

tegn.nr. TARTT_1_050400_001, Rev. 00.01, dateret 

1. november 2013. 

Følgende passerede: 

Anlægsmyndigheden forelagde projektet.  
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Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

  Tegningsnummer TEKSX_1_050000_061 Rev 02.00 

2 Besigtigelsesplan  

 Tegningsnummer TEKSX_1_050000_339 Rev 02.00 

3 Bilag 1 Normaltværsnit   

 Tegningsnummer TARTT_1_050400_001 Rev 00.01 

4 Bilag 2   

 Skitsenummer SEKSX_482 Rev 01.00 

    

 

Forudsætninger 

I forbindelse med etablering af Den nye bane Køben-

havn-Ringsted, blev der den 20.-27. juni 2013 afholdt 

besigtigelsesforretning i Ringsted Kommune for Sek-

tion Vest Etape 2, hvor ekspropriationskommissionen 

besigtigede det af Banedanmark fremlagte projekt. 

Af besigtigelsesprotokollen fremgår, at det fremlagte 

projekt blev godkendt for hele strækningen, bortset 

fra den fremlagte løsning for de skærende veje på 

strækningen st. 50.000 – 53.000 mellem Bedstedvej 

og Adamshøjvej.  

Der er derfor behov for at afholde en supplerende 

besigtigelsesforretning for at få kommissionens god-

kendelse af placeringen og udformningen af de skæ-

rende veje på denne strækning.  

Nedenstående er et uddrag af ekspropriationskom-

missionens protokol fra besigtigelsesforretningen, 

hvor de mulige løsninger for placering af de skæren-

de veje fremgår: 

”Ekspropriationskommissionen kan på baggrund af 

besigtigelsen og de fremkomne bemærkninger fra 

borgerne i området ikke godkende det af Banedan-

mark fremlagte projektforslag for så vidt angår skæ-

rende veje mellem banens st. 50.000 og st. 53.000.  

Det er kommissionens opfattelse, at projektforslaget, 

som det ligger, griber urimeligt hårdt ind i de ejen-

domme, der berøres af forslaget, herunder tre land-

brugsejendomme, og at anlægget af en ny vej med 

den foreslåede linjeføring og udformning ikke har en 

rimelig proportionalitet i forhold til de trafikmæng-

der, der forventes på vejen og de trafiksikkerheds-

mæssige hensyn, som vejen angives at skulle vareta-

ge.  

Kommissionen kan tilslutte sig den del af forslaget, 

der vedrører lukning af Adamshøjvej ved banen og 

fjernelse af de eksisterende vejdæmninger på begge 

sider af den nuværende vejbro over banen. Efter 

kommissionens opfattelse kan årsdøgntrafikken på 

Adamshøjvej på cirka 200 biler ikke begrunde, at der 

etableres en ny vejbro over banen på dette sted, når 

henses til anlægsudgiften hertil.  

Kommissionen finder videre, at der bør opretholdes 

én vejforbindelse over eller under jernbanen inden 

for en rimelig afstand af det sted, hvor Bedstedvej i 

dag føres over jernbanen.  

Kommissionen anmoder Banedanmark om, i samar-

bejde med Ringsted Kommune, at belyse de tekniske 

muligheder for at gennemføre én af følgende alterna-

tive løsninger og fremkomme med en vurdering af 

anlægsudgifterne til de enkelte løsninger: 

o Løsning 1:  

Ejendommen Køgevej 166, der ejes af Banedanmark, 

nedrives. Bedstedvej forlægges mod øst og føres i 

tunnel under jernbanen eller på bro over jernbanen i 

et skæringspunkt, der ligger omtrent i forlængelsen af 
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adgangsvejen til ejendommen Køgevej 166 og den 

eksisterende adgangsvej til Bedstedgård syd for ba-

nen.  

o Løsning 2:  

Den eksisterende vejbro for Bedstedvej over jernba-

nen nedrives, og der etableres en ny vejbro over den 

eksisterende og den nye jernbane på omtrent samme 

sted som den nuværende bro.  

Det bemærkes vedrørende løsningen, at kommissio-

nen ikke på det foreliggende grundlag kan godkende 

den del af VVM-løsningen, som vedrører tilslutnin-

gen til Bedstedvej, syd for jernbanen, og placeringen 

af en ny adgangsvej til Bedstedgård af hensyn til 

konsekvenserne for landbrugsejendommen matr.nr. 

18i Kværkeby By, Kværkeby.  

o Løsning 3:  

Der anlægges en ny vej – Kværkebyvejs forlængelse 

– der syd for banen forløber fra Bedstedvej over 

matr.nr. 2ar Bedsted Overdrev, Kværkeby, langs 

skellet mod matr.nr. 2b Bedsted Overdrev, Kværke-

by, og med tilslutning til Køgevej cirka 100 m længe-

re mod vest end i det fremlagte forslag, omtrent i det 

punkt, hvor skellet mellem matr.nr. 15a Kværkeby 

By, Kværkeby, og matr.nr. 36g Kværkeby By, 

Kværkeby, rammer Køgevej.  

Der vil senere skulle afholdes en ny besigtigelsesfor-

retning vedrørende denne del af projektet.”  

Ovenstående løsningsmuligheder er af Banedanmark 

blevet belyst nærmere for så vidt angår teknik, trafik-

sikkerhed, nabogener og økonomi.  

Undersøgelserne heraf blev for de enkelte løsninger 

fremlagt på et orienteringsmøde i Ringsted, hvor de 

berørte lodsejere og beboerne ved Bedstedvej og 

Adamshøjvej var inviteret.  

Ud fra en samlet vurdering af løsningsforslagene i 

forhold til anlægsudgifter, tekniske muligheder, tra-

fiksikkerhed og nabogener, herunder bemærkninger 

fra lodsejere på informationsmødet, vil Banedanmark 

som 1. prioritet anbefale, løsningsforslag 2, som 2. 

prioritet løsningsforslag 3 og som 3. og 4. prioritet 

anbefales løsningsforslag 1 som bro henholdsvis 

tunnel. 

Banedanmark har fremlagt ovenstående anbefalinger 

og undersøgelser for Ringsted Kommune på et ud-

valgsmøde i Klima- og Miljøudvalget, der på efter-

følgende udvalgsmøde d. 8. oktober 2013, og et by-

rådsmøde den 11. november 2013 er kommet med 

følgende indstilling: Byrådet besluttede ved møde 

den 11. november 2013 at anbefale en løsning, hvor 

Køgevej forlægges syd om Fjellebro.  Udgangspunk-

tet for forslaget er den løsning, der er beskrevet i 

Miljøredegørelse 10 - høringsudgave september 

2008. Begrundelsen for forslaget er, at løsningen 

vurderes at være den bedste i relation til trafiksikker-

hed og motor- og hovedvejsnettet, da løsningen åbner 

mulighed for kørsel med høje køretøjer, hvorfor pro-

jektet bør gennemføres i samarbejde med Vejdirekto-

ratet. Det foreslås endvidere, at der etableres en bro 

som den nuværende Adamshøjbro - alternativt som 

stibro. Byrådet besluttede endvidere, at uanset valg af 

løsning er det vigtigt, at trafiksikkerheden prioriteres 

højt.    

Den af Ringsted Kommune anbefalede forlægning af 

Køgevej syd om Fjellebro er tidligere politisk be-

handlet af Folketinget i forbindelse med vedtagelse 

af anlægsloven og fravalgt som beskrevet i Køben-

havn-Ringsted projektet – høringsnotat april 2009. 

Banedanmark har derfor valgt ikke at arbejde videre 

med denne løsning. 

Banedanmark indstiller ud fra en samlet vurdering, 

herunder kommunens indstilling, derfor løsningsfor-

slag 2 med visse justeringer i forhold til trafiksikker-

heden.  

I nærværende besigtigelsesmateriale, der supplerer 

det tidligere fremlagte besigtigelsesmateriale, har 

Banedanmark beskrevet de nødvendige arealindgreb 

for gennemførelse af løsning 2, hvor der sker en for-

lægning af Bedstedvej til en placering umiddelbart 

øst for den eksisterende Bedstedvejs krydsning af 

jernbanen. 

I forbindelse med kommissionens beslutning om at 

Adamshøjvej kan lukkes, har der været en del be-

mærkninger fra beboere i området om, at der ikke er 

forbindelse mellem Balstrup og Bedsted for bløde 

trafikanter, hvis Adamshøjvejbroen nedrives. Ba-

nedanmark bemærker hertil, at bløde trafikanter har 

mulighed for at benytte den private fællesvej, Nord-

gårdshuse, der er lukket for gennemkørende motor-

trafik mellem Adamshøjvej og Bedstedvej men åben 

for cyklende og gående, se bilag 2. Banedanmark 

fastholder derfor at Adamshøjbroen nedlægges. 



16.12.2013 782  

 

 

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 40, side 551 for Sektion Vest Etape 2.  

Naboinformation og orienteringsmøder 

Banedanmark har gennem 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 hele linje-

føringen for det samlede baneprojekt.  

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 langs hele anlægsstræknin-

gen. 

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 

pjecerne fremlagt på biblioteker og i borgerservice. 

I 2011 begyndte Banedanmark at afholde personlige 

møder med de lodsejere, som berøres direkte af pro-

jektet. 

Derudover holder Banedanmark løbende og efter 

behov dialoggruppemøder med udvalgte personer 

vedr. særligt berørte områder langs Den nye bane 

København-Ringsted. 

Den 6. juni 2013 afholdt Banedanmark borgermøde 

vedrørende besigtigelsesforretningen for Sektion 

Vest Etape 2. 

Besigtigelsesforretningen for Sektion Vest Etape 2 

blev afholdt 20., 21., 26. og 27. juni 2013. 

Den 5. september 2013 blev der afholdt oriente-

ringsmøde for borgere omkring Bedstedvej og 

Adamshøjvej, hvor Banedanmark præsenterede de tre 

løsningsforslag som beskrevet i protokollen fra be-

sigtigelsesforretningen. 

Ved Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 16. september 

2013 præsenterede og gennemgik Banedanmark for 

Klima- og Miljøudvalget de af Ekspropriationskom-

missionen beskrevne løsningsforslag, Banedanmarks 

redegørelse for fordele og ulemper ved de forskellige 

løsningsforslag samt Banedanmarks samlede vurde-

ring af løsningsforslagene.  

Der har været afholdt borgermøde i november 2013, 

hvor besigtigelsesmaterialet blev fremlagt. 

Projektbeskrivelse 

I forbindelse med anlæg af Den nye bane Køben-

havn-Ringsted nedlægges to broer mellem statione-

ringerne 50.000 og 53.000, da der ikke er plads under 

de eksisterende broer til etablerering af et nyt dobbelt 

jernbanespor langs den eksisterende bane. For at 

sikre den krydsende trafik etableres en ny bro ved 

Bedstedvej. Banedanmark fastholder at nedlægge 

Adamshøjvejbroen, jf. besigtigelsesprotokollen. Cyk-

lende og gående henvises til at benytte den private 

fællesvej Nordgårdshuse, mens øvrig færdsel henvi-

ses til at benytte Østre Ringvej. 

Projektbeskrivelse og de tekniske bestemmelser for 

nedlæggelse af broen ved Adamshøjvej fremgår af 

Ekspropriationskommissionens forhandlingsprotokol 

hæfte 40, side 551 for Sektion Vest Etape 2.  

Ny vejbro for Bedstedvej 

Banedanmark har, ud fra bemærkningerne på infor-

mationsmødet den 5. september 2013, referat fra 

Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 8. oktober 2013 og 

trafiksikkerhedsrevisionen, vurderet, at løsning 2 

udføres mest hensigtsmæssigt, som den oprindeligt 

fremlagte VVM løsning og den med Ringsted Kom-

mune tidligere aftalte løsning for Bedstedvej. Løs-

ningen svarer til den alternativt præsenterede løsning 

ved besigtigelsesforretningen. Dog er projektet juste-

ret, så arealindgrebene på naboarealerne er mindre 

indgribende end præsenteret i juni 2013. Vejbroen i 

løsning 2 ligger umiddelbart øst for den nuværende 

bro. 

Fordelene ved denne løsning fremfor at følge det 

eksisterende tracé er, at trafiksikkerheden forbedres 

med bedre oversigt over broen og ved vejens tilslut-

ning til Køgevej, samt at Bedstedvej kun skal lukkes 
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i en kortere periode, da trafikken kan opretholdes på 

den eksisterende bro og vej i størstedelen af anlægs-

perioden.  

Vejforhold 

Bedstedvej hæves og føres på en ny bro over både 

den eksisterende og den nye bane tæt på det eksiste-

rende tracé med en ny tilslutning til Køgevej ca. 60 

m øst for den nuværende tilslutning til Køgevej. 

Den eksisterende vejbro over banen nedrives.  

På grund af terrænet og dårlige oversigtsforhold di-

mensioneres vejen for en hastighed på 50 km/t i hen-

hold til vejregler for åbent land. Dette svarer ikke til 

den tilladte hastighed på strækningen, som er 80 

km/t. Vejen etableres med et tværsnit på 6,0 m asfal-

teret kørebane og 2 x 1,5 m yderrabatter. På stræk-

ningen med autoværn udvides rabatten med et auto-

værnstillæg på 1,0 m på hver side af vejen.  

Den nye vejbro over den eksisterende og den nye 

bane udføres med et tværprofil på 6,0 m asfalteret 

kørebane og afstand mellem kørebanekant og forkant 

af brorækværk på 1,5 m i vejens vestlige side og 0,5 

m i vejens østlige side, i alt en bredde på 8,0 m mel-

lem forkanterne af broautoværnet. 

Vejens fremtidige stigninger vil være ca. 40 ‰ på 

begge sider af broen. 

De vejledende vejregler anbefaler en maksimal stig-

ning på 40 ‰ for cyklister over en strækning på 200 

m og 60 ‰ som absolut maksimum for vejtrafik.  

I vejens vestlige side retableres indkørslen til ejen-

dommen Bedstedvej nr. 6, matr. nr. 18i Kværkeby 

By, Kværkeby. I vejens østlige side forlægges ad-

gangsvejen til Bedstedgård, Bedstedvej nr. 59, matr. 

nr. 1v Kværkeby By, Kværkeby m.fl., mod syd langs 

foden af den nye vejdæmning. Adgangsvejen udføres 

med et tværsnit på 3,5 m grusbelagt kørebane og 2 x 

1,0 m yderrabatter. 

Brokonstruktionen over jernbanen foreslås udført 

som en rammebro i beton støbt på stedet. Derudover 

vil der i nødvendigt omfang blive pålagt oversigts-

servitut, så oversigten optimeres i kurven, hvor vejen 

tilsluttes den eksisterende Bedstedvej. 

Vejens normaltværsnit 

Bedstedvejens fremtidige tværprofil er vist på nedenstående figur. 

 

Figur 1, Bedstedvejs normaltværprofil, ej målfast. Se også Bilag 1. 

Langs Bedstedvej er etableringen af skråninger di-

mensioneret 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. 

Natur og miljø 

Vejforlægningen kræver indgreb i et areal inden for 

skovbyggelinjen. Banedanmark skal derfor have en 

udtalelse efter naturbeskyttelsesloven § 17 fra Ring-

sted Kommune. 

På det eksisterende jernbaneareal står der træer, som 

vil blive fældet. Disse træer er vurderet som egnede 

for flagermus. I forbindelse med fældning af træerne 

vil der blive taget hensyn hertil. 

Banedanmark forventer ikke, at ovenstående forhold 

vil få betydning for løsningens gennemførelse. 
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Bedstedvej vil blive forsynet med ledelinjer for fla-

germus, det vil sige at der plantes et 3–5 rækket le-

vende hegn langs begge sider af vejen på vejens 

skråningsanlæg. Beplantningen i ledelinjen vil ske i 

respekt for de nødvendige oversigtsforhold. 

Den forlagte Bedstedvej berører Adamshøjløbet. 

Krydsningen af Adamshøjløbet er medtaget i vand-

synsprotokollen. Vandsynsprotokollen forventes at 

foreligge inden ekspropriationsforretningen.  

Areal- og naboforhold 

Linjeføringen for Bedstedvej svarer til det af Ba-

nedanmark ved besigtigelsen, som alternativ fremvi-

ste VVM projekt for Bedstedvej, med den ændring, 

at vejanlægget syd for banen begrænses, hvorved 

matr.nr. 18d og 18e, Kværkeby By, Kværkeby ikke 

berøres arealmæssigt. For 18i Kværkeby By, Kvær-

keby medfører den foreslåede linjeføring et mindre 

arealindgreb end det i VVM-projektet foreslåede 

indgreb, da adgangsvejen til Bedstedgård flyttes mod 

nord, så den ligger langs foden af rampen for den nye 

Bedstedvej og følger den eksisterende adgangsvej. 

For landbrugsejendommen matr.nr. 18a Kværkeby 

By, Kværkeby betyder forslaget, at Bedstedvej for-

lægges mod øst til en placering længere væk fra 

ejendommens beboelsesbygninger end den nuværen-

de beliggenhed. Den nedlagte del af Bedstedvej vil 

blive afrømmet og arealet vil efterfølgende blive 

tillagt ejendommen.  

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Forlægningen af Bedstedvej nødvendiggør, at der 

erhverves permanent henholdsvis midlertidigt areal 

fra fire jordstykker og to vejarealer. 

Servitutter til sikring af oversigtsforhold 

Ved Bedstedvejs skæring over jernbanen og ved 

overkørslen til Køgevej kan det blive nødvendigt at 

pålægge servitut om fri oversigt. 

Ledningsarbejder 

Forlægningen af Bedstedvej nødvendiggør omlæg-

ning af to teleledninger (TDC og Ringsted Kommu-

ne), som ligger i den eksisterende Bedstedvej. Et 

fiberkabel og et telekabel skal desuden respekteres, 

men ikke omlægges. 

Som udgangspunkt vil samtlige ledningsomlægnin-

ger være afsluttet, inden de egentlige anlægsarbejder 

på de pågældende lokaliteter påbegyndes. 

Dog vil ledninger i de veje, der skal omlægges, ty-

pisk blive omlagt i forbindelse med vejomlægningen. 

Som aftalegrundlag mellem Banedanmark og de 

enkelte ledningsejere søges der udarbejdet lednings-

protokolaftaler. 

Ledningsprotokolaftalerne vil indeholde alle relevan-

te oplysninger om de pågældende ledningsomlæg-

ninger, 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, 

der selv forestår ledningsomlægninger, herunder 

erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder.  

Ledningsejerne har haft mulighed for at anmode Ba-

nedanmark om bistand til at rekvirere de nødvendige 

arealer til udførelse af ledningsarbejderne. 

I nærværende besigtigelsesmateriale har Banedan-

mark på ledningsejernes vegne medtaget de nødven-

dige midlertidige arbejdsarealer til brug for lednings-

omlægninger. Dette giver mulighed for på lednings-

ejernes vegne at ekspropriere de nødvendige arbejds-

arealer. 

Drift af veje og stier 

Banedanmark omlægger den kommunale vej, Bed-

stedvej, som følge af den nye jernbane. Efter omlæg-

ningen overdrages den omlagte vej vederlagsfrit til 

Ringsted Kommune, som dermed også overtager 

vedligeholdelsesforpligtelsen.  

I dette tilfælde, hvor vejanlægget føres over banen, 

forbliver den vejbærende konstruktion Banedan-

marks ejendom. 
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Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arealer til etablering af en ny 

bro, forlægning af Bedstedvej, nedlæggelse og af-

rømning af eksisterende Bedstedvej, til regulering 

eller omlægning af offentlige og private veje og til 

omlægning af 3. mands ledninger samt til forlægning 

af Adamshøjløbet. 

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 vejtra-

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.  

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-

havn-Ringsted vil de nødvendige arealer og ret til 

servitutter blive erhvervet ved ekspropriation efter 

reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriati-

on vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationslo-

ven). 

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 ek-

spropriative indgreb for hvert enkelt jordstykke opli-

stet. 

Kulturhistoriske forhold 

Vestsjællands Museum har udført en arkivalsk kon-

trol og vurderet, at der kan være væsentlige fortids-

minder på en del af strækningen. Banedanmark har 

indgået en samarbejdsaftale med Kulturstyrelsen 

samt med Vestsjællands Museum, der foretager de 

arkæologiske forundersøgelser. 

På strækningen har museet allerede påbegyndt de 

arkæologiske undersøgelser på baggrund af frivillige 

aftaler med lodsejere. 

 

Forventet anlægstakt 

Anlægsarbejdet med forlægningen af Bedstedvej er 

en del af de entreprenørarbejder, som er nødvendige 

for anlægget af Den nye bane København–Ringsted 

og skal derfor indpasses i anlægslogistikken for de 

øvrige entreprenørarbejder. Broarbejderne ved Bed-

stedvej og forlægningen af Bedstedvejen forventes 

påbegyndt i 2015.  

Trafikafvikling i anlægsperioden 

Trafikken opretholdes på Bedstedvej, mens den nye 

bro og vejdæmning mellem Køgevej og jernbanen 

etableres. Bedstedvej lukkes i en kortere periode, 

hvor etableringen af vejdæmningen syd for banen 

kolliderer med det eksisterende vejforløb. Den eksi-

sterende vejbro nedrives først, når den nye vejbro 

kan ibrugtages. De endelige vilkår, herunder eventu-

elle omkørselsruter, tiltag på det lokale vejnet (om-

bygning af kryds, midlertidige signalanlæg, midlerti-

dige hastighedsbegrænsninger m.m.), tilrettelægges i 

samråd med vejmyndigheden i Ringsted Kommune 

inden anlægsarbejdet udbydes. 

Fremkomne bemærkninger på det indledende 

møde.   

Repræsentanten for Ringsted Kommune, Teknisk 

Forvaltning, oplyste, at Ringsted Kommune i brev af 

18. november 2013 til anlægsmyndigheden har anbe-

falet løsningen, hvor Køgevej forlægges syd om Fjel-

lebro. Kommunen har samtidig foreslået, at der etab-

leres en bro på samme sted som den nuværende 

Adamshøjbro, alternativt som stibro.  

Kommunen finder uanset valg af løsning, at det er 

vigtigt, at trafiksikkerheden prioriteres højt.  

En fremmødt fremhævede den betydning, bevarelsen 

af en vejbro for Adamshøjvej vil have for udviklin-

gen af Ringsted Øst. 

En repræsentant for beboere på Adamshøjvej frem-

lagde en underskriftliste blandt beboere på Adams-

højvej til fordel for nedlæggelse af broen.  

Banedanmark henviste til det under gennemgangen 

anførte vedr. Adamshøjvej. Det bemærkedes herved, 

at kommissionen på den ordinære besigtigelse i juni 

måned udtrykkeligt tilsluttede sig den del af projekt-

forslaget, der vedrører lukning af Adamshøjvej ved 

banen. Kommissionen anførte, at den af kommunen 



16.12.2013 786  

 

 

oplyste årsdøgntrafik på Adamshøjvej på cirka 200 

biler ikke kan begrunde, at der etableres en ny vejbro 

over banen på dette sted, når henses til anlægsudgif-

ten hertil. Det er i øvrigt på den ordinære besigtigelse 

i juni måned oplyst, at Ringsted Byråd den 25. juni 

2013 har godkendt lukningen af Adamshøjvej.   

Banedanmark oplyste endvidere, at en stibro ved 

Adamshøjvej for gående og cyklister vil koste cirka 8 

mio. kr. Der foreligger ingen tal for, hvor mange 

cyklister, der benytter broen.  

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 

Bedstedvej, syd for Bedstedbroen, krydset ved ad-

gangsvej til Bedstedgård  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 2x Bedsted 

Overdrev, Kværkeby, foreslog, at ny adgangsvej til 

Bedstedgård placeres på matr.nre. 18i og 1k Kvær-

keby By, Kværkeby, i skellet mod matr.nr. 18k 

Kværkeby By, Kværkeby, og matr.nr. 2x Bedsted 

Overdrev, Kværkeby, i stedet for som foreslået af 

Banedanmark ved benyttelse af eksisterende ad-

gangsvej langs skellet mellem matr.nr. 1v og 18i 

Kværkeby By, Kværkeby, og over matr.nr. 18i.  Han 

fandt, at vejtracéet med denne linieføring ville få et 

mere naturligt forløb, såvel landskabeligt som i rela-

tion til de berørte ejendomme. Endvidere påpegedes, 

at en sådan linieføring må forventes at ville medføre 

en reduktion af vedligeholdelsesudgifterne, da det 

mere retliniede vejforløb betyder mindre slitage fra 

de tunge transporter, som benytter vejen.  

Ejeren af matr.nr. 18i Kværkeby By, Kværkeby, til-

kendegav, at det for ham var det vigtigste, at ad-

gangsvejen til Bedstedgård bliver placeret på en så-

dan måde, at arronderingen af det dyrkede areal på 

matr.nr. 18i bliver optimal. Han havde på denne bag-

grund ingen indvendinger mod den foreslåede place-

ring af vejen, selv om det skulle medføre en lidt stør-

re arealafståelse fra hans ejendom, idet han dog her-

ved forudsatte, at eksisterende adgangsvej til Bed-

stedgård på matr.nr. 18i i givet fald afrømmes og 

muldpålægges.   

Ejeren af matr.nr. 18k m.fl. Kværkeby By, Kværkeby 

m.fl., tilkendegav, at han ikke havde indvendinger 

mod den foreslåede ændrede placering af adgangsve-

jen til Bedstedgård.   

Banedanmark oplyste, at man ikke har tekniske ind-

vendinger mod den foreslåede ændring, men at en 

sådan vejløsning vil være cirka 450.000 kr. dyrere i 

anlæg m.v. end den fremlagte, som man derfor prin-

cipielt vil fastholde. Anlægsmyndigheden påpegede 

herudover, at ændringsforslaget under alle omstæn-

digheder skal være foreneligt med skovbyggelinien 

og at udsætningsområdet ved banen bør ændres til 

dyrkningsskråninger. Anlægsmyndigheden er imid-

lertid parat til at undersøge mulighederne nærmere.  

Repræsentanten for Ringsted Kommune, Teknisk 

Forvaltning, oplyste, at der ikke vil være problemer i 

forhold til skovbyggelinien.  

Ejeren af matr.nr. 18d Kværkeby By, Kværkeby, hvis 

ejendom efter det fremlagte forslag berøres af over-

sigtsservitut for Bedstedvej, tilkendegav, at han i 

givet fald ønsker medekspropriation af den berørte 

del af matr.nr. 18d.  

Banedanmark oplyste, at man i forbindelse med den 

videre projektering vil forsøge, om det er muligt 

gennem en mindre justering af vejforløbet på dette 

sted helt at friholde ejendommen for permanente 

indgreb.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 18o Kværkeby 

By, Kværkeby (Andelsselskabet Fjellebro Vand-

værk) påpegede, at den foreslåede adgangsvej fra ny 

Bedstedvej i praksis kun vil skulle betjene vandvær-

ket, idet naboejendommen mod vest, matr.nr. 18a 

Kværkeby By, Kværkeby, har sin hovedadgang til 

offentlig vej fra Gammel Bedstedvej. Trafikken til 

vandværket er meget begrænset, og opretholdelse af 

en adgang til og fra vandværket i form af en overkør-

sel til Køgevej på samme sted som den nuværende 

tilslutning for Bedstedvej vil være helt fyldestgøren-

de til formålet.  Han foreslog endvidere, at ny Bed-

stedvejs tilslutning til Køgevej flyttes længere mod 

øst.  Herved vil man dels opnå en forbedring af over-

sigtsforholdene, dels undgå indgreb i forhold til 

Adamshøjløbet.   

Ejeren af matr.nr. 18a bekræftede disse oplysninger.  

Banedanmark tilkendegav, at den foreslåede place-

ring af ny Bedstedvejs tilslutning til Køgevej er ud-
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tryk for et ønske fra kommunens side, men at man er 

villig til at frafalde den del af projektet, der indebæ-

rer etablering af adgangsvej til de nævnte ejendomme 

fra ny Bedstedvej. Anlægsmyndigheden anbefaler 

dog, at broen for den nuværende Bedstedvej over 

Adamshøjløbet bevares og ændres lidt, da der ad 

denne vej er adgang til marken bag bygningslodden 

af matr.nr. 18a.   

Banedanmark oplyste, at det vil være muligt at flytte 

vejføringen mod øst som foreslået, men det anføres, 

at konsekvensen vil blive en forøget anlægsomkost-

ning vedr. den nye Bedsted-bro i størrelsesordenen 5-

800.000 kr.   

Repræsentanten for Ringsted Kommune, påpegede, 

at oversigtslængden i henhold til nye vejregler, 195 

m, ikke vil kunne opfyldes med det fremlagte pro-

jekt.  Kommunen kan derfor godt tilslutte sig forsla-

get om, at ny Bedstedvejs tilslutning til Køgevej flyt-

tes mod øst. Tilslutningen bør i givet fald placeres 

således, at yderligere rørlægning af Adamshøjløbet 

undgås.  

Kommunen kan efter omstændighederne også tilslut-

te sig, at den foreslåede adgangsvej til vandværket 

udgår af projektet, men i så fald bør rørlægningen af 

Adamshøjløbet under den nuværende Bedstedvej 

sløjfes således, at vandløbet kan frilægges.  

Kommissionens overvejelser og beslutning  

Kommissionen finder udfra en samlet vurdering at 

kunne godkende det af Banedanmark fremlagte pro-

jekt for skærende veje i banens stationering 50.000-

53.000, der i besigtigelsesmaterialet er betegnet Løs-

ning 2 med nogle mindre justeringer, der fremgår 

nedenfor.  

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 

supplere det fremlagte projekt med hverken en vejbro 

eller en stibro på samme sted som den nuværende 

Adamshøjbro. Kommissionen lægger herved vægt 

på, at både bilister og cyklende ved nedlæggelse af 

broen for Adamshøjvej uden væsentlig omvejskørsel 

vil kunne benytte andre veje, der vurderes at være 

mindst lige så trafiksikre som vejen over Adamshøj-

broen.   

Kommissionen har forståelse for de synspunkter og 

anbefalinger, som er fremkommet fra Ringsted 

Kommunes side, men kommissionen kan ikke for-

holde sig til løsninger, der ligger væsentligt ud over 

det, som er forelagt for kommissionen fra anlægs-

myndighedens side.  

På baggrund af besigtigelsen og de fremkomne be-

mærkninger finder kommissionen, at der bør foreta-

ges følgende justeringer i det forelagte projekt: 

 Ny adgangsvej til Bedstedgård placeres på 

matr.nre. 18i og 1k Kværkeby By, Kværke-

by, langs skellet mod matr.nre. 18k Kværke-

by By, Kværkeby, og matr.nr. 2x Bedsted 

Overdrev, Kværkeby.  Eksisterende sten- og 

jorddige langs skel skal respekteres.  

Eksisterende adgangsvej til Bedstedgård på 

matr.nr. 18i afrømmes og muldpålægges.  

 Linieføringen for ny Bedstedvej justeres 25-

40 m mod øst, således at Bedstedvejs ud-

munding i Køgevej sker umiddelbart øst for 

Adamshøjløbets underføring under Køgevej, 

og således at ejendommen matr.nr. 18d 

Kværkeby By, Kværkeby, søges friholdt for 

oversigtsservitut.  

 Der etableres ikke ny adgangsvej fra ny Bed-

stedvej til matr.nre. 18o og 18a Kværkeby 

By, Kværkeby, idet eksisterende Bedstedvejs 

tilslutning til Køgevej ændres til en fælles 

overkørsel for de to ejendomme.  

 Eksisterende Bedstedvej over matr.nr. 18a 

Kværkeby By, Kværkeby, nedlægges og af-

rømmes syd for Adamshøjløbet, der på dette 

sted er rørlagt.  

 Der etableres markoverkørsler fra ny Bed-

stedvej til både den østlige og den vestlige 

lod af matr.nr. 18a Kværkeby By, Kværkeby.  

 Eventuel oversigtsservitut på matr.nr. 18o 

Kværkeby By, Kværkeby, udformes således, 

at den ikke hindrer opsætning af gennemsig-

tigt sikkerhedshegn omkring vandboringen 

på ejendommen.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-

sionen herefter det forelagte projekt, idet den fastsat-

te følgende  

Særlige bestemmelser 

Samtlige jordstykker, der berøres af anlægsprojektet, 

er angivet i de særlige bestemmelser. 
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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, 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 "d" Kværkeby By, 

Kværkeby 

Kommunevej, Køgevej Stationering: 49.633 - 53.166, h.s. 

Der etableres ny tilslutning til forlagt Bedstedvej. 

Eksisterende tilslutning til Bedstedvej ændres til overkørsel for matr.nre. 18a 

og 18o Kværkeby By, Kværkeby. Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal 

til forlægning af Bedstedvej og ledningsomlægning.  

Matr. nr. 1v Kværkeby By, 

Kværkeby 

Stationering: 49.718 – 50.433, bs 

Ejendommens adgangsvej over matr.nr. 18i Kværkeby By, Kværkeby om-

lægges til at forløbe over matr.nr. 18i og 1k Kværkeby By, Kværkeby, langs 

jordstykkernes vestskel.   

Eksisterende vej langs jordstykkets vestskel opretholdes som markvej. 

Matr.nr. 1k Kværkeby By, 

Kværkeby 

Der eksproprieres permanent areal til anlæg af privat fællesvej, Bedstedvej 

(adgangsvej for matr.nr. 1v Kværkeby By, Kværkeby (”Bedstedgård”)). 

Matr.nr. 18i Kværkeby By, 

Kværkeby, herunder del af 

kommunevejen Bedstedvej 

Stationering: 50.284 - 50.579, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej Bedstedvej 

og til forlægning af privat fællesvej Bedstedvej (adgangsvej for matr.nr. 1v 

Kværkeby By, Kværkeby (”Bedstedgård”)). 

Ejendommens overkørsel til Bedstedvej reguleres. 

Ejendommen pålægges servitut om oversigt. Der eksproprieres midlertidigt 

arbejdsareal, herunder til afrømning af Bedstedvej, forlægning af Adamshøj-

løbet og ledningsomlægning. 

En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej til ledningsomlægning.  
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Matr.nr. 18a Kværkeby By, 

Kværkeby, herunder del af 

kommunevejen Bedstedvej 

Stationering: 50.207 - 50.592, h.s. 

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af kommunevej Bedstedvej. 

Del af kommunevej Bedstedvej nedlægges. Den nordlige del af vejen opret-

holdes som privat fællesvej med overkørsel til Køgevej og med vejret for 

matr.nre. 18a og 18o Kværkeby By, Kværkeby. 

Ejendommen pålægges servitut om oversigt. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder til afrømning af Bed-

stedvej, forlægning af Adamshøjløbet og ledningsomlægning. 

En del af jordstykket anvendes som arbejdsvej til ledningsomlægning. 

Matr.nr. 18o Kværkeby By, 

Kværkeby, 

Stationering: 50.340 - 50.390, h.s. 

Ejendommen pålægges servitut om oversigt, der ikke hindrer opsætning af 

gennemsigtigt sikkerhedshegn omkring vandboringen på ejendommen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forlægning af Bedstedvej. 

Litra ”q” 

Kværkeby By, Kværkeby 

Kommunevej Bedstedvej 

Stationering: 50.515 – 50.560, v.s. 

Del af kommunevej omlægges. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til forlægning af Bedstedvej. 

 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 
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