
  

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende jernbaneanlæg på Øerne 

Anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Syd, Etape 2  
 

Køge Kommune 

75. hæfte 

Supplerende besigtigelsesforretning den 11. december 2013 

 

Onsdag den 11. december 2013 kl. 9.15 samledes 

kommissionen ved arealer vest for Køge Bugt Mo-

torvejen umiddelbart nord for Nordhøj for at afholde 

en supplerende besigtigelsesforretning i anledning af 

anlæg af ny bane København-Ringsted, Sektion Syd, 

etape 2 i Køge Kommune.  

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropria-

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

ministeriet udpegede medlemmer af kommissionen, 

Mogens Jensen og Jesper Andersen-Rosendal, samt 

de fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Om-

råde udtagne medlemmer Bjarke Abel og Tony Chri-

strup. 

Endvidere deltog formand Henrik Hansen for eks-

propriationskommissionen vedrørende hovedlande-

vejsanlæg på Øerne og fuldmægtig Iben Held Jensen 

Kommissariatet. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Katri-

ne Bach Pedersen sammen med Kirsten Truberg 

Jensen og Per Birch Nielsen. 

Endelig mødte den ledende landinspektør for jernba-

neanlægget, landinspektør Søren Kjerside Hansen, 

og den ledende landinspektør for motorvejsanlægget, 

landinspektør Dorte Ellegaard.  

For Banedanmark mødte landinspektør Klavs Peter-

sen, landinspektør Brian Mejlvang Jensen, konsulent 

Ib Jensen, byggechef Richardt Ole Brixen, landin-

spektør Morten Krebs samt ingeniør Jacob Høgdal 

Udsen.  

For Vejdirektoratet mødte projektleder Preben Pe-

dersen og landinspektør Jacob Pryds Winkel. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Pia Pals. 

Kommissarius fremlagde brev af 19. marts 2013 fra 

Transportministeriet, hvormed sagerne er forelagt for 

kommissionen. 

Kommissarius fremlagde endvidere ”Supplerende 

Besigtigelsesbog”, Den nye bane København-

Ringsted, Sektion Syd Etape 2 Stationering 31.200-

31.800, vers. 02.00, dateret 30. oktober 2013, med 

tilhørende oversigts- og besigtigelsesplan tegn.nr. 

TEKSX_1_030000_059, rev. 01.00 dateret 30. okto-

ber 2013 og besigtigelsesplan tegn.nr. TEKS-

X_1_031200_338, rev. 01.00 dateret 30. oktober 

2013. 

Følgende passerede:  

Anlægsmyndighederne forelagde projektet. 

Forudsætninger 

I forbindelse med etablering af Den nye bane Køben-

havn-Ringsted i Køge Kommune blev banens Sekti-

on Syd Etape 2 besigtiget ved besigtigelsesforretnin-

gen den 9., 10., 11. og 17. april 2013.  

Ved besigtigelsesforretningen kunne kommissionen 

ikke godkende projektet for så vidt angår banens st. 

31.600-31.800 herunder særligt adgangsforholdene 

til ejendommen, matr. nr. 4cn Ølby By, Højelse og 

udformningen af det nye motorvejsrampeanlæg. 

Kommissionen opfordrede Banedanmark til dialog 

med ejere og brugere af ejendommen samt Vejdirek-

toratet og Køge Kommune.  

Der er siden besigtigelsesforretningen afholdt møder 

mellem Banedanmark, ejerne og brugerne af ejen-

dommen matr. nr. 4cn Ølby By, Højelse, Vejdirekto-

ratet og Køge Kommune.  

Det har af trafiksikkerhedsmæssige hensyn vist sig 

nødvendigt at nedlægge indkørslen fra kommuneve-

jen Nordhøj til matr. nr. 4cn Ølby By, Højelse.  

Ledningsomlægningerne blev godkendt ved besigti-

gelsesforretningen, hvorfor de ikke medtages i mate-

rialet. 
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Med nærværende besigtigelsesmateriale, der med 

undtagelse af ledningsomlægningerne erstatter det 

tidligere fremlagte besigtigelsesmateriale, har Ba-

nedanmark revideret projektet efter kommissionens 

bemærkninger ved besigtigelsesforretningen den 17. 

april 2013. 

For en nærmere beskrivelse af Den nye bane Køben-

havn-Ringsted, herunder baggrunden for etableringen 

af Den nye bane København-Ringsted, VVM-

redegørelser, lovgrundlag samt generel projektbe-

skrivelse henvises til Ekspropriationskommissionens 

forhandlingsprotokol hæfte 32, side 461-514 for Sek-

tion Syd Etape 2. 

Projektbeskrivelse 

Særligt for Nordhøj/Tankstationen 

I forbindelse med etableringen af Den nye bane Kø-

benhavn-Ringsted gennem Køge Kommune er ba-

nens kommende tracé placeret, hvor Køge Bugt Mo-

torvejens tilslutningsanlæg (TSA 32) i en eksisteren-

de rundkørsel mødes med kommunevejene Lyngvej 

og Nordhøj. I forbindelse med etableringen af Den 

nye bane er det nødvendigt at forlægge eksisterende 

motorvejsramper. Som følge af, at Vejdirektoratet 

samtidig forlægger den eksisterende bro (Lyngvej) 

over motorvejen, tilsluttes det nye rampeanlæg direk-

te til kommunevejen Nordhøj. 

Placeringen af de nye motorvejsramper og etablerin-

gen af Den nye bane medfører, at et eksisterende 

regnvandsbassin og cykelsti, Skolestien, forlægges, 

og den eksisterende overkørsel for ejendommen 

matr. nr. 4cn Ølby By, Højelse til kommunevejen 

Nordhøj nedlægges. Overkørslen, der nedlægges, er 

udelukkende til brug for ejendommen matr. nr. 4cn 

Ølby By, Højelse. Ejendommen benyttes til tanksta-

tion og fast food restaurant. 

For at opfylde kravene ved påfyldning af tankanlæg 

samt sikre at trafikken på ejendommen, matr. nr. 4cn 

Ølby By, Højelse, kan afvikles på forsvarlig vis, 

etableres en ny dobbeltrettet vej, der tilsluttes den 

private fællesvej, Servicevej, umiddelbart øst for 

tankstationens nuværende overkørsel. Den nye vej 

placeres langs ejendommens østlige skel. Den eksi-

sterende overkørsel fra tankstationen til Servicevej 

bliver ejendommens fremtidige indkørsel. Ny vej 

forventes primært anvendt som ejendommens udkør-

sel, dog vil tankbiler, som skal påfylde tankanlægget 

skulle benytte den nye vej som indkørsel til tanksta-

tionen. 

Regnvandsbassinet på matr. nr. 4cs Ølby By, Højelse 

tilhørende Køge Afløb A/S nedlægges, og der etable-

res et nyt regnvandsbassin på arealet mellem Den nye 

bane og Køge Bugt Motorvejen i banens st. 31.300-

31.600. 

Den nye bane København-Ringsted anlægges på en 

dæmning og samtidig forlægges cykelstien, Skolesti-

en. Både banen og cykelstien føres over de nye mo-

torvejsramper og den forlagte kommunevej, Nordhøj. 

Ejendomsretlige forhold 

Arealerhvervelser 

Den nye bane København-Ringsted nødvendiggør, at 

der erhverves areal fra yderligere ét jordstykke end 

forudsat ved besigtigelsen af Den nye bane Køben-

havn-Ringsted Sektion Syd Etape 2, i april 2013. 

Afskårne arealer 

Arealer der ved ekspropriationen bliver afskåret fra 

den oprindelige ejendom, så de ikke kan udnyttes på 

rimelig måde af den hidtidige ejer, vil blive overtaget 

af Banedanmark. De afskårne arealer søges primært 

afhændet direkte til naboer. Er dette ikke muligt, vil 

Banedanmark søge at bortforpagte arealerne. 

Servitutter 

Kørestrømsanlægget for den nye bane vil blive sikret 

ved pålæg af eldriftsservitut. Tilsvarende vil banens 

konstruktioner blive sikret ved servitutter, der regule-

rer, hvilke aktiviteter der må finde sted på naboarea-

lerne. Banens sideanlæg og i et begrænset omfang 

tredjemands ledningsanlæg vil blive sikret ved pålæg 

af servitutter. Det endelige behov for at pålægge ser-

vitutter vil blive fastlagt inden 

ekspropriationsforretningen. 

Arbejdsarealer og arbejdsveje 

Arbejdsarealer omfatter arealer til anlæg af banen, til 

regulering eller omlægning af offentlige og private 

veje og til omlægning af tredjemands ledninger. 

I det omfang, det har været teknisk og økonomisk 

muligt, har Banedanmark minimeret de gener, som 

arbejdsarealer og arbejdsveje medfører. Dette er sket 

ved at minimere behovet for at udlægge arbejdsarea-

ler, f.eks. ved at afvikle arbejdskørsel i selve banetra-

ceet, i eksisterende vejarealer, og ved at placere 

arbejdsarealerne dér, hvor de er til mindst gene, f.eks. 

på restarealer.  

Midlertidige arbejdsarealer vil som udgangspunkt 

blive leveret tilbage til lodsejerne i retableret stand. 
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Nogle midlertidige arbejdsarealer vil dog blive brugt 

til terrænregulering eller til indbygning af overskuds-

jord fra anlægsprojektet. 

Alle arbejdsveje til byggepladserne vil blive fjernet 

efter endt brug med mindre arbejdsvejene skal an-

vendes i den fremtidige driftssituation. 

Ekspropriationer 

I henhold til anlægsloven for Den nye bane Køben-

havn-Ringsted vil ekspropriation af de nødvendige 

arealer og pålæg af servitutter blive gennemført efter 

reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriati-

on vedrørende faste ejendom (Statsekspropriations-

loven).  

Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-

projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold 

til Statsekspropriationsloven. Under de særlige be-

stemmelser nedenfor er de ekspropriative indgreb for 

hvert enkelt jordstykke oplistet. 

Besigtigelse 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-

steder 

Arealer vest for Køge Bugt Motorvejen umiddelbart 

nord for Nordhøj, matr.nr. 4cn Ølby By, Højelse 

Repræsentanter for K/S Køge Bugt, matr. nr. 4cn 

Ølby By, Højelse mødte. Endvidere mødte re-

præsentanter for brugerne Statoil og Burger 

King.  

 Banedanmark fremlagde den seneste besigti-

gelsesplan tegn.nr. TEKSX_1_031200_338, 

rev. 02.00 dateret 10. december 2013 og op-

lyste, at placeringen af projektet med nyt 

rampeanlæg og med shunt fra motorvejen 

fastholdes, hvilket bl.a. medfører, at den ek-

sisterende overkørsel for ejendommen 

matr.nr. 4cn Ølby By, Højelse til kommune-

vejen Nordhøj nedlægges. Den pågældende 

ejendom benyttes til tankstation og fast food 

restaurant. Der etableres en ny dobbeltrettet 

vej, som placeres langs ejendommens østlige 

skel bag bygningen. I forhold til den oprinde-

lige plan etableres nu fælles overkørsel for 

ejendommene matr.nr. 4 cr, Ølby By, Højel-

se ”tidligere Better Place” og matr.nr. 4cn 

Ølby By, Højelse, tankstationen. Ifølge den 

seneste besigtigelsesplan jf. ovennævnte teg-

ning videreføres den nye vej på matr.nr. 4cn, 

så den forbindes til Servicevej via den nye 

fælles overkørsel på matr.nr. 4cr. 

 Eksisterende hegn/skærm langs østskellet af 

matr.nr. 4cn flyttes efter nærmere aftale med 

ejerne. 

 Banedanmark oplyste endvidere, at anlægs-

arbejdet påregnes igangsat maj 2014 og for-

ventes færdig i 2016. I hele perioden vil vej-

adgang til tankstationen blive opretholdt.  

 Der foregik en drøftelse af tilkørselsforhol-

dene til og fra tankstationen. Ejeren er fortsat 

af den opfattelse, at tilkørselsforholdene bli-

ver dårligere med den nye løsning. Frem-

kommeligheden til og fra tankstationen bli-

ver forringet. Det er bl.a. ikke muligt at køre 

ud fra Servicevej og svinge til højre ad 

kommunevejen Nordhøj før rundkørslen. 

Fremkommeligheden fra tankstationen ville 

forbedres, hvis der blev tilladt højresving på 

dette sted. Dette spørgsmål udestår således. 

Vejmyndighederne, dvs. Vejdirektoratet og 

Køge Kommune vil undersøge spørgsmålet 

om, hvorledes trafikken kan afvikles, herun-

der om der kan gives tilladelse til højresving 

fra Servicevej til Nordhøj. I den forbindelse 

drøftede man muligheden for at forskyde 

rundkørslen længere mod øst. Vejdirektoratet 

mente ikke, at der var mulighed herfor. 

Øvrige arealer vest for Køge Bugt Motorvejen umid-

delbart nord for Nordhøj, matr.nr. 4a, 4cp, 4cr, 4cs 

og 4ct Ølby By, Højelse samt kommunestien Skole-

stien og kommunevejen Nordhøj. 

 Repræsentanter for Køge Afløb A/S, matr. 

nr. 4cs ibd., samt utinglyst ny ejer, Søren 

Fjordbach af matr.nr. 4cr Ølby By, Højelse 

mødte. Ligeledes mødte repræsentanter for 

Køge Kommune. 

 Banedanmark oplyste, at det eksisterende 

regnvandsbassin nedlægges. Et nyt og større 

bassin etableres på arealet mellem Køge 

Bugt Motorvejen og den nye bane. Adgangs-

vej til det nye regnvandsbassin etableres 

gennem en sporbærende bro under den nye 

bane og den omlagte naturgasledning ned-

lægges i den nye vej.  Adgangsvejen dimen-

sioneres, så en slamsuger kan køre frem til 

og vende ved det nye regnvandsbassin. 

 Køge Energiforsyning understregede, at det 

er vigtigt, at bassinet ikke ligger på fjernel-

sesvilkår. Vejdirektoratet oplyste, at regn-
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vandsbassinet vil blive etableret på samme 

vilkår, som det ”gamle” bassin. 

 Vejdirektoratet oplyste, at der i dag er pålagt 

en byggelinje 50 m byggelinje (plus højde- 

og passagetillæg), og denne vil ved den 

kommende motorvejsudbygning blive udvi-

det til 60 m. Såfremt det nye regnvandsbas-

sin eller tilhørende ledninger m.v. skal place-

res indenfor vejbyggelinjen, er det nødven-

digt at søge om dispensation. Køge Afløb 

A/S oplyste, at der vil være ca. 50 m. fra mo-

torvejen til bassinet. Den eksisterende bygge-

linje kan overholdes for bassinets placering, 

dog vil udløbsledningen være inden for byg-

gelinjen. Køge Afløb A/S accepterede, at de 

ved udvidelse af Køge Bugt Motorvejen 

kunne blive nødsaget til at bekoste en spuns-

væg mod motorvejen, dette vil dog være en 

væsentlig fordyrelse af projektet. 

 Det aftaltes, at Køge Afløb og Banedanmark 

vil aftale de nærmere tekniske vilkår for ud-

formning af bassinet. 

 Vejdirektoratet gav samtidig tilsagn om di-

spensation fra byggelinjen til regnvandsbas-

sinet, såfremt den ikke er til hinder for den 

kommende vejudbygning. Dispensation vil 

blive meddelt på ”fjernelse ikke fordyrelse 

vilkår”. 

Kommissionens beslutning 

Kommissionen bemærkede, at det er af stor betyd-

ning, at tilkørslen til og fra tankstationen afvikles 

bedst muligt, ligesom det er afgørende, at der bliver 

en god skiltning vedrørende til- og frakørselsforhol-

dene. I den forbindelse skal spørgsmålet om tilladelse 

til højresving fra Servicevej til Nordhøj afklares. 

Kommissionen forudsætter endvidere, at Servicevej 

holdes åbnet for højresving fra kommunevejen Nord-

høj. 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-

sionen det fremlagte projekt, idet den fastsatte føl-

gende særlige bestemmelser. 

Særlige bestemmelser 

For de berørte jordstykker fastsættes følgende særlige 

bestemmelser. 

Der henvises til de særlige bestemmelser i forhand-

lingsprotokol hæfte 32, side 461-514 for Sektion Syd 

Etape 2, dog ændres de særlige bestemmelser for 

nedenstående jordstykker med undtagelse af led-

ningsomlægninger. For hvert jordstykke angives det, 

hvilke indgreb der foretages. Indgrebene nævnes 

efter følgende rækkefølge; permanente indgreb, ser-

vitutter, 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 stati-

oneringslinje. Jordstykkernes rækkefølge i de særlige 

bestemmelser dikteres af indgrebets startstationering 

i forhold til stationeringslinjen. Det betyder, at stati-

oneringen af de oplistede jordstykker ikke nødven-

digvis er fortløbende. 

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 

Køge Kommune 

Litra "x" 

Ølby By, Højelse 

Kommunesti, Skolestien og 

Kommunevej, Nordhøj 

Stationering: 31.136 - 31.926, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. Der 

eksproprieres permanent areal til forlægning af mo-

torvejsramper og etablering af vendeplads til brug 

ved drift af regnvandsbassin. Der pålægges bestem-

melse om eldrift. Der eksproprieres midlertidigt ar-

bejdsareal, herunder til udsætningsområde, forlæg-

ning af cykelstier samt etablering af privat fællesvej. 

Afskårne arealer eksproprieres til anlæg af renvands-

bassin for Køge Afløb og til jordudsætning. 

Matr.nr. 4cp 

Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.137 - 31.630, v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til forlægning af 

motorvejsramper og etablering af vendeplads til brug 

ved 
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drift af regnvandsbassin. Der pålægges servitut om 

eldrift. Afskåret areal mellem banen og Køge Bugt 

Motorvejen eksproprieres til anlæg af regnvandsbas-

sin for Køge Afløb. 

Matr.nr. 4a 

Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.247 - 31.671, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. Der 

eksproprieres permanent areal til forlægning af 

kommunesti, Skolestien, til etablering af ny privat 

fællesvej til regnvandsbassin mellem banen og mo-

torvejen og til etablering af privat vej på matr. nr. 4cn 

Ølby By, Højelse. Der pålægges servitut om eldrift. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, herunder 

til udsætningsområde og regnvandsbassin. 

Afskåret areal mellem banen og Køge Bugt Motorve-

jen eksproprieres til anlæg af regnvandsbassin. 

Matr.nr. 16ae 

Ølsemagle By, Ølsemagle 

Stationering: 31.348 - 31.528, h.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4cs 

Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.605 - 31.790, b.s. 

Der eksproprieres permanent areal til banen. Der 

eksproprieres permanent areal til forlægning af 

motorvejsramper og kommunesti, Skolestien og til 

etablering af privat vej på matr. nr. 4cn Ølby By, 

Højelse. 

Der pålægges bestemmelse om eldrift. Der ekspro-

prieres midlertidigt arbejdsareal.  

Matr.nr. 4cn 

Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.610 - 31.721, h.s. 

Der eksproprieres permanent areal til nye motorvejs-

ramper. Overkørsel fra Nordhøj nedlægges. 

Der anlægges ny ind- og udkørsel til Servicevej ad 

privat fællesvej over mayt.nr. 4cn Ølby By, Højelse. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til etable-

ring af 

ny privat vej for ejendommen, der delvis etableres på 

arealer, som inddrages under ejendommen. 

Matr.nr. 4cr 

Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.548 - 31.624, h.s. 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 

fælles overkørsel (privat fællesvej) for ejendommen 

matr. nr. 4cn Ølby By, Højelse. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Matr.nr. 4ct 

Ølby By, Højelse 

Stationering: 31.793 - 31.809, h.s. 

Jordstykket eksproprieres i sin helhed. En del af jord-

stykket benyttes til anlæg af den nye bane. En del af 

jordstykket benyttes til forlægning af kommunesti, 

Skolestien. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 

blev underskrevet. 
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