
  

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
 

for ekspropriationskommissionen  
 

vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. 
 

8. hæfte 
 

Besigtigelsesforretningen den 5. og 6. april 2011.  
 

Udbygning af Jernbanen mellem Lejre og Vipperød 
 

Del 1 - Lejre Kommune 
 
 

Tirsdag den 5. april 2011 kl. 9.00, samledes kom-
missionen i Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 
Hvalsø, for at afholde besigtigelsesforretning i an-
ledning af udbygning af jernbanen mellem Lejre og 
Vipperød i Lejre og Holbæk kommuner. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne Christian Østrup, de af Trans-
portministeren udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Søren G. Nielsen og Erik Larsen samt de fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udpegede medlemmer, Mogens Jensen og Michael 
Lyng Hansen.   

Som repræsentant for Lejre Kommune tiltrådte Kim 
Hansen kommisionen. 

Desuden mødte fra Lejre Kommune Charlotte Hel-
sted, Anne Marie Kristensen og Helen Bovbjerg Sø-
rensen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-
side Hansen. 

For Banedanmark mødte projektleder Christian 
Landsberger, landinspektør Carsten Flyger Jørgen-
sen, landinspektør Anders Dissing (Atkins), landin-
spektør Michael Persson (Atkins), og landinspektør 
Carsten Jørgensen (COWI).  

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Kommissarius fremlagde Transportministeriets brev 
af 4. februar 2011, hvormed projektet er forelagt for 
ekspropriationskommissionen. 

Besigtigelse 

Ved møderne den 5. og 6. april 2011 blev stræknin-
gen i Lejre Kommune behandlet. Der fremlagdes 
”Udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vip-
perød Besigtigelsesbog 1 Delstrækning - Lejre Stati-
on - Elverdamsåen (Km. 40.600 - 50.880)”. 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for 
projektet vedrørende strækningen i Lejre Kommune 
og fremlagde følgende oplysninger:  

Planer (Lejre Kommune) 

SA-52-001-11 - Oversigtsplan 1 Nordvestbanen 1:100.000 
SA-52-002-11 - Oversigtsplan 2 Nordvestbanen øst 1:25.000 
SA-52-003-11 - Oversigtsplan 3 Nordvestbanen vest 1:25.000 
SA-52-42200-11 km 42.200 – 42.500 Besigtigelsesplan, Dellingevej 
SA-52-40600-11 km 40.600 – 42.500 Besigtigelsesplan 1 
SA-52-42500-11 km 42.500 – 44.300 Besigtigelsesplan 2 
SA-52-44300-11 km 44.300 – 46.200 Besigtigelsesplan 3 
SA-52-46200-11 km 46.200 – 48.200 Besigtigelsesplan 4  
SA-52-48200-11 km 48.200 – 50.100 Besigtigelsesplan 5 
SA-52-50100-11 km 50.100 – 51.600 Besigtigelsesplan 6 
Generelt for strækningen Lejre – Vipperød 
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Indledning  

Nordvestbanen, der er banestrækningen fra Roskilde 
til Kalundborg, er den sidste af de store togpendler-
korridorer til hovedstadsområdet, der i dag ikke har 
dobbeltspor.  

Kapaciteten på den enkeltsporede strækning mellem 
Lejre og Vipperød er i dag fuldt udnyttet i myldreti-
den.  

I dag kan tog kun krydse hinanden på stationerne. 
Dette medfører, at eventuelle forsinkelser hurtigt 
breder sig til andre tog på strækningen samt til korre-
sponderende busser og tog. Derfor vil udbygningen 
af et ekstra jernbanespor over den ca. 20 km lange 
strækning mellem Lejre og Vipperød medføre en 
styrkelse af den kollektive trafik. 

Udbygningen vil således betyde en bedre togaf-
vikling og en større robusthed i køreplanen, fordi den 
øgede kapacitet og mulighed for højere hastighed gør 
det nemmere at holde køreplanen og indhente forsin-
kelser.  

Det ekstra spor og en opgradering af hastigheden fra 
de nuværende 120 km/t til 160 km/t giver mulighed 
for rejsetidsreduktioner på op til 6 minutter for gen-
nemkørende tog og omkring 2 minutter for tog, der 
standser på de mellemliggende stationer. 

Det forventes, at der vil blive en øget togbetjening fra 
de nuværende 2-3 tog pr. time i hver retning i myl-
dretiden til 4-5 tog pr. time i hver retning på stræk-
ningen Roskilde-Tølløse og 5-6 tog pr. time i hver 
retning på strækningen Tølløse-Holbæk.  

En trafikforøgelse til 4 tog pr. time samt en viderefø-
relse af regionaltogene på strækningen Slagelse-
Høng-Tølløse til Holbæk en gang i timen vil kunne 
realiseres med udbygningen.    

Med realiseringen af anlægsloven vil der herefter 
være dobbeltspor på hele strækningen mellem Ros-
kilde og Holbæk.  

Lovgrundlag mv. 

Projektet er vedtaget ved lov om anlæg af en udbyg-
ning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød 
(lov nr. 232 af 17. marts 2010). Forud for anlægslo-
ven er vedtaget en projekteringslov (lov nr. 1453 af 
22. december 2004).  

På baggrund af projekteringsloven er der foretaget en 
række indledende analyser, herunder en VVM-
undersøgelse fra april 2007. 

Projektet indgår som del af trafikaftalen af 29. januar 
2009 "en grøn transportpolitik" og af jernbaneforliget 
af 22. oktober 2009 " En moderne jernbane". 

Baneanlæggets udformning generelt.  

Ekspropriationer. 

Det nye spor placeres på venstre side af den eksiste-
rende jernbane på delstrækningen mellem Lejre og 
Hvalsø og på højre side på delstrækningen mellem 
Hvalsø og Vipperød. 

Der skal erhverves et bælte på ca. 9 meters bredde til 
det nye sporanlæg inklusiv skråninger og grøfter. 
Grundet nye tekniske krav vil skråningsanlæg blive 
anlagt med anlæg 1:2, hvor de eksisterende skrå-
ningsanlæg er 1:1,5.  

Hvor det nye spor passerer bygninger, tekniske anlæg 
eller haver til helårsboliger, er der indarbejdet løs-
ninger, der reducerer arealindgrebene. Dette sker 
f.eks. ved, at der etableres en støttevæg i stedet for et 
skråningsanlæg, og ved at grøfter rørlægges.  

Anlæg af det nye spor berører 9 sneværnsbælter. 
Nogle af sneværnsbælterne skal delvist inddrages til 
sporanlægget. Ved 4 af snebælterne ligger sporet 
under det omgivende terræn, hvilket medfører risiko 
for tilfygning af udgravningen.  Derfor ønskes der 
eksproprieret et arealbælte for at bringe snebælterne 
til en reetablering, dvs. at de genskabes med en bred-
de, som kan sikre, at fygesneen ligger uden for spo-
ret.   

Til brug i anlægsfasen skal der midlertidigt ekspro-
prieres arealer til arbejdspladser, materiel- og jordde-
poter. 

Langs banestrækningen skal der etableres arbejdsveje 
på den side, hvor det nye spor bygges.  Det medfører, 
at der skal foretages midlertidig ekspropriation af 
arealer i en bredde på 4-10 meter langs med banen, 
hvor det nye spor skal anlægges (dvs. uden på det ca. 
9 meter brede areal, der eksproprieres permanent). 
Arbejdsvejenes bredde skal sikre, at to lastbiler kan 
passere hinanden.  
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Stationer generelt. 

Det ekstra spor medfører en ændring af sporgeome-
trien og dermed også af perronerne på stationerne.  

Den højere strækningshastighed indebærer større 
krav til bl.a. sikkerhedsafstande mellem tog og pas-
sagerer og betyder, at der skal anlægges bredere per-
roner. 

Derudover medfører den øgede strækningshastighed, 
at de eksisterende perronovergange i banens niveau 
fjernes og erstattes med niveaufrie perronadgange. 

Broer generelt 

Udvidelsen af sporanlægget til dobbeltspor medfører, 
at de fleste broer og bygværker skal ombygges eller 
nedrives.  

De nye broer vil blive bygget efter en profil, der mu-
liggør eventuel senere elektrificering af strækningen.  

Ved broer og tunneler, som skal udskiftes eller udvi-
des, skal der i umiddelbar nærhed af bygværket mid-
lertidigt eksproprieres et areal på typisk ca. 1.000 m² 
til arbejdsplads. 

Jernbaneoverkørsler generelt. 

En stigning i strækningshastigheden fra 120 km/t til 
160 km/t betyder, at det ikke længere er sikkerheds-
mæssigt forsvarligt at bibeholde jernbaneoverkørsler 
på strækningen.  

Den forventede stigning i togtrafikken ville medføre, 
at bomme ved overkørslerne skulle være nede ca. 30 
% af tiden (ved 4 tog i timen hver vej). Dette vil være 
til gene for vejtrafikken, der skal afvente passage af 
tog.   

Samlet medfører udbygningen, at 4 offentlige over-
kørsler skal nedlægges og erstattes med niveaufrie 
passagemuligheder. Derudover nedlægges en enkelt 
privat overkørsel.  

Støj og vibrationer generelt 

Støbelastningen reduceres i forhold til i dag, selvom 
trafikken øges og hastigheden sættes op. Dette skyl-
des indsættelse af nyere og støjsvage tog. 

I forbindelse med projektet vil der blive gennemført 
et projekt med støjdæmpning af særligt udsatte ejen-
domme. Det vil herunder f.eks. blive foretaget en 
facadeisolering, typisk i form af udskiftning af vin-
duer for at nedsætte støjbelastningen.  

Naturforhold generelt. 

Der er registeret i alt 22 naturlokaliteter langs banen 
mellem Lejre og Vipperød. 

Heraf er 16 udpeget som § 3-områder efter naturbe-
skyttelsesloven (søer, vandløb, moser, enge og over-
drev). 

Syv naturlokaliteter vil blive berørt af baneudvidel-
sen, og foranstaltningerne omkring disse vil blive 
udarbejdet i samarbejde med ansvarlig myndighed.   

Der etableres en række nye faunapassager, der gør 
det muligt for pattedyr, padder mv. at passere under 
banen. 

Fredninger 

I området omkring Lejre og Hvalsø er der gennem-
ført 3 landskabsfredninger af store sammenhængende 
områder. Fredningerne omfatter et varieret landskab 
med bl.a. skove, dyrkede marker, dybe ådale, moser, 
små søer og kilder. 

Den ene fredning er koncentreret omkring Ledreborg 
Slot og strækker sig der fra mod hhv. vest og syd. 
Der er i fredningsbestemmelserne taget højde for en 
udvidelse af banen med et ekstra spor, og projektet er 
derfor ikke i strid med fredningen. 

Den anden fredning strækker sig over et område nord 
og øst for Hvalsø. Der er i fredningsbestemmelserne 
taget højde for en udvidelse af banen med et ekstra 
spor, og projektet er derfor ikke i strid med frednin-
gen. 

Den sidste af de store fredninger hører geografisk til 
ved Åstrup Gods, som er beliggende mellem Hvalsø 
og Tølløse. Projektet er ikke i strid med denne. 

Desuden er der gennemført en mindre fredning om-
kring Soderup kirke. Det fredede areal vil i begræn-
set omfang blive påvirket af projektet, eftersom spo-
ret bliver placeret i udkanten af fredningsområdet. 
Fredningsnævnet for Vestsjælland har i en afgørelse 
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af 7. februar 2008 vurderet, at projektet ikke er i strid 
med fredningen. 

Økonomiske forhold. 

Banedanmark er anlægsmyndighed. 

Projektets anlægsbevilling udgør 1.3 mia. kr.  

Holbæk Kommune afholder meromkostningen til 
anlægget, der erstatter overkørslen i Tølløse, udover 
de 63,5 mio. kr., der er afsat til den oprindelige løs-
ning.  

Anlægsfasen 

Banedanmark ønsker at igangsætte anlægsarbejderne 
pr. januar 2012, og forventer at have afsluttet arbej-
derne i 2015.  

Togtrafikken. 

I anlægsfasen vil togtrafikken blive påvirket af spor-
spærringer på strækningen Lejre - Vipperød, da an-
læg af det ekstra spor forudsætter udskiftning af stør-
re forekomst af blødbund. 

Der forudsættes tre perioder med totalspærringer af 
togtrafikken af op til 3 måneders varighed.  

For at genere bl.a. pendlertrafikken mindst muligt 
planlægges spærringerne placeret i sommermåneder-
ne. Der vil foregå erstatningstransport med bus. 

Dette vil blive suppleret med mindre spærringer som 
f.eks. weekend- og natspærringer.  

Støj og vibrationer. 

I anlægsperioden må der forventes overskridelser af 
grænseværdier (70 dB (A)) for støj i anlægsfasen. 

Der skal udføres udgravning af jord, etablering af 
sporkasser og sporombygning. Visse steder skal der 
foretages spunsning med rambuk. 

Fremkomne bemærkninger ved det indledende 
møde d. 5. april 2011: 

Lejre Kommune henviste til to notater af henholdsvis 
4. og 5. april 2011 samt notat af 3. januar 2011, Sags-
forløb Nordvestbanens konflikt med rekreative stier. 
Lejre Kommune har  bl.a. anført, at der i  Kommune-

planen for Lejre Kommune og Holbæk Kommune er 
planlagt en rekreativ cykelsti langs nordvestbanen. 
Stien planlægges placeret i det tracé, hvor Banedan-
mark ønsker at etablere sine arbejdsarealer til anlæg-
get. 

Lejre Kommune ønsker,  

• at de anlagte arbejdsarealer overdrages til 
Lejre Kommune, når anlægget er afsluttet. 
Den besparelse, som Banedanmark opnår 
ved at undgå retablering, overdrages Lejre 
Kommune med vilkår om, at beløbet anven-
des til erstatning/kompensation til berørte 
lodsejere for permanent afståelse. 

• at der indføjes en passus om ovenstående i 
ekspropriationsprotokollen. 

Lejre Kommune vil under anlægsperioden forhandle 
med alle berørte lodsejere om arbejdsarealernes frem-
tidig funktion som sti med kompensation herfor. 
Såfremt der ikke kan opnås enighed herom, vil Lejre 
Kommune forbeholde sig retten til en ekspropriation, 
subsidiært opgive projektet, hvilket betyder, at Bane-
danmark skal retablere arbejdsarealerne. 

Lejre kommune anførte endvidere med henvisning til 
det udleverede notat om sagsforløbet,  

at kommunen ikke er blevet hørt tilstrækkeligt i for-
bindelse med udarbejdelse og vedtagelse af anlægs-
loven, og det høringssvar, som kommunen havde 
givet til udkastet til anlægsloven, var slet ikke taget i 
betragtning i det videre forløb. Der blev stillet 
spørgsmålstegn ved, hvordan en anlægslov kan ude-
lade hensynet til Regionplan 2005. Ved landsplandi-
rektivet har staten en forpligtelse til at tage hensyn 
det til de overordnede regionale stier. Kommunen har 
endvidere anført, at det har været umuligt – først over 
for Trafikstyrelsen og siden over for Banedanmark - 
at komme igennem med synspunkter. Endelig har 
Transportministeriet ikke været interesseret i at mø-
des med kommunen. Samlet set finder kommunen 
slet ikke, at der er blevet taget hensyn til kommunens 
ønsker, og hele sagsforløbet har været håndteret dår-
ligt fra statens side. 

Formanden for Friluftsrådet i Lejre, Roskilde og 
Køge kommuner, som også repræsenterede Dansk 
Naturfredningsforening, anførte bl.a., at der burde 
ingås et samarbejde mellem Banedanmark og kom-
munen omkring etablering af stien langs banen. Ar-
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bejdsvejene vil stort set komme til at ligge i overens-
stemmelse med den sti, der er anført i regionplanen. 
Der kunne spares mange penge ud fra en samfunds-
mæssig betragtning. Hvis arbejdsvejene kunne bru-
ges til stien, ville Banedanmark ikke skulle fjerne 
stabilgrus og retablere arealerne, og kommunen ville 
i stort omfang undgå jordarbejder m.v. De berørte 
arealer vil efter anlægget af det ekstra spor alligevel 
lide af traktose, og ikke være særligt egnet til dyrk-
ning. Friluftsrådet var endvidere utilfreds med, at 
deres høringssvar slet ikke indgik i det lovforbere-
dende arbejde, og Trafikstyrelsen påstår endda, at de 
aldrig har modtaget det. Det blev påpeget, at i for-
bindelse med anlæg af banen Ballerup – Frederiks-
sund var der netop indgået et sådant samarbejde mel-
len anlægsmyndighed og kommunerne om anlæg af 
en sti langs banen, hvilket sparede udgifter til både 
stabilgrus, hegning m.v.  Dette var dog tænkt med 
ind i anlægsloven, og det er derfor også en skam, at 
inputtet fra Friluftsrådet ikke er kommet med, og at 
der ej heller er taget hensyn til kommunens hørings-
svar. Det handler således ikke om, at der nu og her 
skal eksproprieres til en sti, da det ikke er med i an-
lægsloven, men af hensyn også til de berørte lodseje-
re, må det være hensigtsmæssigt, at tingene koordine-
res.  

Banedanmark anførte til bemærkningerne fra Lejre 
Kommune og Friluftsrådet, at Banedanmark ikke 
kunne udtale sig om Trafikstyrelsens håndtering af 
sagen. Man må nu forholde sig til den lov og de lov-
bemærkninger, der foreligger. Der er stort sammen-
fald imellem det som henholdsvis Lejre Kommune 
og Friluftsrådet anfører, og Banedanmark er ikke 
afvisende over for en form for samarbejde omkring 
de omhandlede arbejdsveje. Det forudsætter dog i 
givet fald, at kommunen forinden har gjort sit arbejde 
vedr. frivillige aftaler eller evt. ekspropriation. Der 
foreligger en stram tidsplan, som skal holdes. Det 
understregedes, at Banedanmark ikke er bemyndiget 
til at lave disse stier. 

Øvrige fremkomne bemærkninger vil blive beskrevet 
under de angivne mødesteder eller under de særlige 
bestemmelser for strækningen i Lejre Kommune.  

Kommissionen bemærker, i forhold til det af Lejre 
Kommune og Friluftsrådet anførte, at man har forstå-
else for de synspunkter, som såvel Lejre Kommune 
som Friluftsrådet har fremført vedrørende de sam-
fundsmæssige besparelser ved en koordinering mel-
lem de af Banedanmark planlagte arbejdsveje og de 

ønskede fremtidige kommunale stier. Også hensynet 
til lodsejerne tilsiger, at anlægsarbejder mellem for-
skellige myndigheder koordineres. Det skal dog un-
derstreges, at kommissionen ikke har beføjelser til at 
pålægge Banedanmark at indgå i et sådant samarbej-
de. Det ligger uden for kommissionens kompetence 
at inddrage det kommunale stiprojekt. Projektet er 
ikke medtaget i anlægsloven, som det af Banedan-
mark forelagte projekt hviler på, og som er det pro-
jekt, Transportministeriet har anmodet kommissionen 
om at besigtige og tage stilling til.  

Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene 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: 

Lejre Station i km 40.6. 

Parkeringsforholdene i anlægsperioden blev drøftet. 
Det bør tilstræbes at skaffe så mange erstatningspar-
keringspladser som muligt i anlægsperioden. Det 
undersøges, om erstatningsparkeringspladsen (øst for 
stationen) kan udvides yderlige mod øst på Bane-
danmarks areal, og om der er mulighed for, at denne 
p-plads gøres permanent. Banedanmark anførte, at 
det ikke var hensigtsmæssigt at bytte rundt, så skur-
byen, der er planlagt på den nordligste parkerings-
plads, kommer til at ligge på det areal, der er planlagt 
til erstatningsparkeringspladserne, idet skurbyen bør 
ligge centralt for arbejdspladsen (stationen), så 
gåafstanden ikke bliver for stor, og arbejderne ikke 
skal krydse for meget ind igennem det berørte områ-
de. Der er i øvrigt en fejl på besigtigelsesplanen, idet 
det er anført, at en mindre bygning lige vest for stati-
onen bliver nedrevet, hvilket ikke er korrekt. 

 

Banedanmark bemærkede endvidere, at det ikke er 
muligt at benytte stien fra Lejrevej til sydsiden af 
stationen i anlægsperioden, idet der her vil blive lavet 
rampe til arbejdskøretøjer. Man må altså gå/cykle 
under broen og op ad Stationsvej i stedet. Derimod er 
det fortsat muligt at benytte stien øst for banen til 
sydsiden af stationen. 

Friluftsrådets repræsentant anførte, at der var set 
hugorme på skrænten ved Faktabygningen. Hugor-
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men er fredet. Man bør være opmærksomt på dette 
under anlægsarbejderne. 

Syd for banen ved stibroen over banen i km 41.637. 

Kommunens repræsentanter m.fl. anførte, at det var 
meget vigtigt med en sikker afskærmning omkring 
arbejdspladsen af henyn til børnene i skovbørneha-
ven. Ligeledes bør der ske afskærmning op til Allers-
lev Skoles arealer. Der bør etableres en form for af-
skærmning/hegning mod jernbanen ved skovbørne-
haven og skolen efter endt anlægsperiode, hvor be-
plantningen vil være kraftig reduceret eller fjernet. 
Kommunen anførte, at man vil rejse krav om passen-
de kompensation til genplantning. 

Banedanmark var enig i, at der skulle opsættes nød-
vendig afskærmning i arbejdsperioden og kunne i 
øvrigt oplyse, at arbejdspladsen på skovbørnehavens 
areal forventes at være der i ca. 3 mdr. Arbejdsplad-
sen er lagt her for at undgå indgreb i skoven øst for 
skovbørnehaven. 

Lejre Kommune var interesseret i at overtage ar-
bejdsvejen langs banen til brug for sti efter anlægsar-
bejdernes færdiggørelse.  

Banedanmark kunne ikke se noget problem heri, da 
det er på kommunens eget areal. 

Kommissionen forudsætter, at Banedanmark etable-
rer fornøden hegning/afskærmning i henhold til gæl-
dende regler og praksis.  

Friluftsrådets repræsentant spurgte til mulighederne 
for fortsat at benytte trampestien på banens nordside i 
anlægsperioden og ønskede informationstavler opsat.  

Banedanmark anførte, at man fortsat kunne benytte 
trampestien, da arbejdspladsen ikke går helt ud til 
trampestien. 

Syd for banen ved overføring af Dellingevej i km 
42.377.  

Banedanmark anførte, at der er lavet et nyt projekt 
vedr. udskiftning af denne bro efter aftale med eje-
ren. Ideen er, at man ved at anlægge den nye bro ca. 
15 m længere mod øst kan opretholde den eksiste-
rende bro i anlægsperioden. Det er af vital betydning 
for ejeren, der afholder større arrangementer, bl.a. en 
stor slotskoncert hvert år i august, hvor vejen skal 
fungere som alternativ redningsvej m.v. Endvidere er 

adgangen også vigtig af henyn til en national cykel-
rute på dette sted. 

Ejeren ønskede, at man ved udformningen af broen 
tænkte på, at denne skulle passe ind i landskabet m.v. 
og så gerne, at broen forsynes med gelænder af træ 
eller lign. 

Både Lejre Kommune og Friluftsrådet understregede 
vigtigheden af, at der blev informeret om lukning / 
alternative ruter i god tid, gerne ved skiltning og 
plancher, både på stedet men evt. også rundt om i 
kommunen ved offentlig bygninger. Der er rigtig 
mange, der går og cykler her.  

Banedanmark vil overveje dette nærmere. Banedan-
mark oplyste, at man altid etablerer en portal på 
hjemmesiden, når et nyt anlægsarbejde starter op. 
Her vil man kunne søge information om lukning / 
alternative ruter.  

Syd for banen ved underføring af Kisserupvej i km 
43.310.  

Lejre Kommune har i notat af 4. april 2011 anført, at 
der i Kommuneplan 2009 er indarbejdet rekreative 
stier til krydsning med banen ved Hule Mølle. Dette 
forhold har ligesom Elverdamsstien været forelagt de 
statslige myndigheder. Lejre Kommune har besluttet 
at dække udgifterne til en stipassage under ba-
nebroen. Baggrunden herfor er, at disse stier ikke er 
overordnede og dermed ikke omfattet af regionpla-
nens bestemmelser om sikre skæringer ved statsan-
læg. Skjoldungestien skal her på Kisserupvej passere 
under banebroen og fortsætte ad en markvej lige syd 
for banen. Markvejens udmunding i Kisserupvej 
inddrages til arbejdsareal, og dermed er Skjoldun-
gestien afskåret i hele anlægsperioden fra sin fortsæt-
telse. Lejre Kommune vil stille krav om, at der sikres 
en ca. 1½-2 meter bred passage til vandrestien under 
hele anlægsperioden. 

Lejre Kommuen gentog ovennævnte synspunkter ved 
besigtigelsen på stedet og tilføjede, at der efter an-
lægslovens vedtagelser er fundet markfirben på 
skrænten langs Kissrupvej syd for underføringen. 
Der bør ses nærmere på dette med henblik på at vur-
dering af behovet for erstaningsbiotop m.v. 

Banedanmark anførte, at det ikke er muligt at opret-
holde passage til vandrestien i den periode, hvor der 
er spærret og broen udskiftes - det er alt for farligt. 
Med hensyn til arbejderne syd for banen vil stien 
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blive forlagt ”uden på” og langs med arbejdsvejen. 
Man kan godt benytte Skjoldungestien i løbet af 
sommeren. Banedanmark vil kontakte Lejre Kom-
munes biolog vedr. problemstillingen omkring mark-
firben. 

Ejerne af Ledreborg Slot anførte, at man har flere 
huse i området, som er lejet ud, og at det er vigtigt 
med god information om arbejderne og om omvejs-
kørsel m.v.  

Banedanmark anførte, at der, i fornøden tid inden der 
bliver lukket for færdsel, vil blive opsat gule tavler 
med oplysning  om lukningsperioden og med anvis-
ning af alternativ vej. 

Syd for banen ved matr.nr. 13 Hulegård, Allerslev, i 
km 43.800.  

Banedanmark anførte, at den gamle bro over Ledre-
borg Å nord for banen burde fjernes, da den ikke 
tjener noget formål efter at overkørslen, for flere år 
siden, er nedlagt. Det vil også forhindre, at folk fri-
stes til at gå over sporet på dette sted. Nedrivningen 
af broen, der efterhånden er i en dårlig forfatning, har 
som udgangspunkt ikke været med i projektet, men 
vil være helt naturlig, når der nu alligevel skal arbej-
des i området. 

Lejre Kommune udtrykte bekymring over, at man 
ville lægge åen i rør i anlægsperioden for at kunne 
køre over den i forbindelse med anlægsarbejderne og 
foreslog, at man lavede en bro, hvor det ikke var 
nødvendigt at lægge åen i rør. Ligeledes fandt kom-
munen det betænkeligt, at der skulle etableres ar-
bejdsplads på engen, hvor i hvert fald en del af area-
let er § 3-område. Med hensyn til den gamle bro over 
åen nord for banen henviste kommunen til, at der 
skulle søges de sædvanlige myndighedstilladelser, 
såfremt Banedanmark ønskede den fjernet.  

Ejeren af Ledreborg Slot havde ikke indvendinger 
imod, at den gamle bro blev fjernet. 

Såvel Friluftsrådet repræsentant som kommunen 
udtrykte ønske om, at der blev mulighed for, at også 
mennesker kunne gå gennem faunapassagen. 

Banedanmark anførte, at det er sædvanlig frem-
gangsmåde ved anlægsarbejder, at en å lægges i rør 
på denne måde, og at det gøres på en skånsom måde 
for vandløbet og dets fauna. Det er ikke muligt at 
lave en bro på anden vis uden store omkosninger, da 

der er meget blødt i området, og åens skråninger let 
vil blive ødelagt. Med hensyn til arbejdspladsens 
beliggenhed er det vigtigt, at den ligger tæt på det 
sted, hvor anlægsarbejderne skal foregå, her specielt 
udskiftning af faunapassagen. Passagen er høj nok til, 
at der kan gå mennesker igennem (2,20 m), så det er 
op til kommunen, om man vil etablere ”hylder” el. 
lign.  

Kommissionen finder, at en fjernelse af den gamle 
bro bør indgå i projektet, idet der nu er en lejlighed 
til at  ”rydde op” efter den tidligere nedlæggelse af 
overkørslen. Endvidere vil en fjernelse af broen være 
hensigtsmæssig ud fra en sikkerhedsmæssig betragt-
ning om at undgå ulovlig passage af sporet. Med 
hensyn til ønsket om adgang for personer gennem 
faunapassagen er kommissionen enig i, at det må 
være op til kommunen, om der skal etableres ”hyl-
der” eller andet til passagen.  

Syd for banen ved underføring af Bryggervej i km 
45.700. 

Banedanmark oplyste, at der var kommet nogle æn-
dringer til projektet, idet man havde forsøgt at be-
grænse det permanente arealindgreb på matr.nr. 8c 
Kisserup By, Kisserup, ved etablering af en støttemur 
mellem haven og banen. Herved kan arealindgrebet i 
haven begrænses med ca. 2 m i bredden langs med 
banen. Endvidere har man forsøgt at begrænse ar-
bejdspladsen på matr.nr. 4c Skov Hastrup By, Særlø-
se, beliggende nord for banen, af hensyn til beplant-
ningen på arealet. 

Ejeren af matr.nr. 4c Skov Hastrup By, Særløse, an-
førte, at han var meget ked af, at etableringen af 
broarbejdspladsen på hans ejendom vil medføre, at 
en stor del af beplantningen mellem banen og ejen-
dommen, herunder nogle store træer ved indkørslen, 
forsvinder. Han foreslog, at arbejdspladsen blev flyt-
tet syd for banen i stedet. 

Banedanmark anførte hertil, at det ikke var muligt at 
flytte arbejdspladsen syd for banen, idet der var nog-
le brønde og pumpeinstallationer til spildevandsan-
læg, og disse skulle Lejre Forsyning umiddeltbart 
kunne komme til for at rense op m.v. 

Flere lodsejere ønskede en forbedring af udkørsels-
forholdene fra Kisserup Krat til Bryggervej. Der er 
dårlige oversigtsforhold p.g.a. broen, og dette kunne 
forbedres betydeligt ved efter anlægsarbejderne at 
forlægge det sidste stykke af Kisserup Krat langs den 
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nordlige del af broarbejdspladsen – eller i hvert falde 
et stykke længere inde - på matr.nr. 8a smst.  

Ejerne af matr.nr. 8c Kisserup By, Kisserup, anmo-
dede om, at ejendommen blev totaleksproprieret. 
Banen ligger allerede tæt på ejendommen og der er 
meget støj fra togene, og nu kommer banen endnu 
tættere på. Der bliver kun et par meter mellem banen 
og facaden af huset. Haven bliver indskrænket og 
nærmest ødelagt både grundet det permanente ind-
greb og det midlertidige indgreb. De fleste af træerne 
forsvinder, og det bliver meget bart. Endelig vil der 
på modsatte side af huset blive arbejdskørsel i flere år 
– så her er der heller ikke fred. Det vil efter indgrebet 
bliver nærmest umuligt at sælge huset.  

Banedanmark fandt ikke, at der var grundlag for to-
talekspropriation af ejendommen matr.nr. 8c Kisse-
rup By, Kisserup. Ejendommen har hele tiden ligget 
tæt ved banen. Støjmæssigt vil der ikke blive den 
store forskel, for det togmateriel, som man forventer 
at køre med, når det ekstra spor åbner i 2015, vil 
være mere støjsvagt, hvilket vil ophæve, at banen er 
kommet tættere på. Ved etablering af støttemur be-
grænses endvidere indgrebet i haven. Ejendommen 
kan endvidere tillægges et mindre areal fra den for-
lodseksproprierede ejendom matr.nr. 56 smst. 

Kommissionen finder, at ejernes ønske om totaleks-
propriation af ejendommen matr.nr. 8c Kisserup By, 
Kisserup, ud fra en samlet betragtning, bør imøde-
kommes. Kommissionen lægger især vægt på, at 

banen, der allerede ligger tæt på ejendommen, frem-
over vil komme meget tæt på, og at der samtidigt vil 
ske et meget betydeligt indgreb i haven, både på 
grund af det permanente indgreb og det midlertidige 
indgreb. Det vil støjmæssigt set også være en ulem-
pe, at huset ved siden af, der skærmer noget for stø-
jen, nedrives. Endelig må der også i en længere peri-
ode forventes støjgener m.v. i forbindelse med ar-
bejdskørsel på den modsatte side af ejendommen. 

Med hensyn til evt. flytning af broarbejdspladsen 
nord for banen til syd for banen finder kommissio-
nen, at Banedanmark må undersøge muligheden 
nærmere, herunder om det er muligt i stedet at benyt-
te den sydlige del af matr.nr. 8c smst., der jf. ovenfor 
vil blive totaleksproprieret, og/eller om det er muligt 
at benytte arealet lige overfor, selvom der er brønde 
og pumpeinstallationer på dette. 

Kommissionen finder ikke anledning til at forlægge 
Kisserup Krat som foreslået. Der ville i givet fald 
komme et ret stort afskåret areal, som ikke kan dyr-
kes. De oversigtsmæssige problemer foreslås i stedet 
løst ved hastighednedsættende foranstaltninger m.v., 
hvilket henhører under politiets og kommunens kom-
petence. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

 
 

 
 

Christian Østrup 
/Sine H. Kjeldsen 

 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 6. april 2011 kl. 9.00, samledes kom-
missionen syd for banen ved overføring for den pri-
vate fællesvej Kisserupvej Krat for at fortsætte den d. 
5. april 2011 påbegyndte besigtigelsesforretning i 
anledning af udbygning af jernbanen mellem Lejre 
og Vipperød i Lejre og Holbæk kommuner. 

Til stede var de samme deltagere som ved mødet d. 5. 
april 2011, dog deltog Carsten Jørgensen fra Bane-
danmark (COWI) ikke. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Ved dagens møde blev den sidste del af strækningen 
i Lejre Kommune behandlet. 
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Kommissionen besigtigede i fornødent omfang for-
holdene 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:  

Syd for banen ved overføring for privat fællesvej 
Kisserup Krat i km 46.405.  

Lejre Kommune ville gerne bibeholde broen af hen-
syn til den planlagte sti langs banen.  

Flere lodsejere kunne ikke forstå planerne om en 
kommunal sti på sydsiden af banen, idet der allerede 
var en vej på nordsiden af banen, som man kunne 
færdes på. Man har indtil nu slet ikke hørt om nogen 
planlagt sti. Færdsel på sydsiden af banen vil bare 
skræmme dyrene væk. Der blev spurgt til, hvem der 
vedligeholder den private fællesvej på sydsiden af 
banen, som nu bliver forlænget.  

Banedanmark ville ikke finansiere opretholdelse af 
en bro. Det fremgår klart af lovbemærkningerne, at 
broen skal nedrives, og der skal etableres en ny ad-
gangsvej. Det blev oplyst, at det er de vejberettigede 
til den private fællesvej, der vedligeholder vejen. 

Kommissionen finder med henvisning til lovbe-
mærkningerne samt sagen i øvrigt ikke, at broen skal 
opretholdes. 

Syd for banen ved overføring af Raunsbjergvej i km 
47.195.  

Flere fremmødte anførte, at der ved det nye projekt 
kunne blive problemer med oversigtsforholdene ved 
udkørsel fra Kisserup Krat til Raunsbjergvej, da Kis-
serup Krat rykkes 15 m mod nord, og svinget og 
bakken forhindrer gode oversigtsforhold mod nord. 
Mod syd forringes oversigten allerede i dag som 
følge af beplantningen langs Kisserup Krat. Rauns-
bjergvej og broen bør derfor forlægges længere mod 
vest. 

Banedanmark fandt ikke, at der var et trafiksikker-
hedsmæssigt problem på stedet, idet Raunsbjergvej 
bliver hævet ca. 1 m. For så vidt angår beplantningen  
vil det blive overvejet, om der er behov for at pålæg-
ge oversigtsserviutter. Projektet vil blive sendt til 
trafiksikkerhedsrevision hos politi og vejmyndighe-
der. Banedanmark oplyste endvidere, at Kisserup 

Krat i denne ende, samt Raunsbjergvej, vil blive luk-
ket i ca. 6 md.  

Kommissionen fandt ikke, at der var grundlag for at 
ændre projektet på dette sted. 

Syd for banen ved matr.nr. 2a og 2ck Kirke Hvalsø 
By, Kirke Hvalsø, herunder også indgreb vedr. 
matr.nre. 2bh, 2az, 2t og 2i Kirke Hvalsø By, Kirke 
Hvalsø, km 47.975 – km 48.100.  

Lejre Kommune anførte vedr. de grønne arealer 
matr.nr. 1dm og 1n Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø, 
at der ville komme nogle betydelige udgifter i for-
bindelse med genplantning af området  og den efter-
føglende pleje af planterne. Med hensyn til afvanding 
anførte kommunen, at man ikke er interesseret i, at 
regnvandet ledes i kloakken. Der har været proble-
mer med at finde ud af, hvortil afvanding sker. Hvis 
Banedanmark finder rørledningen, kan kommunen 
være interesseret i, at den bliver genåbnet til et vand-
løb, specielt hvis rørledningen løber langs banen på 
kommunens grønne areal. Kommunen fandt det i 
øvrigt vigtigt, at der etableres en sikker afskærmning 
under anlægsperioden, og indtil der er lukket af med 
beplantning, idet arealerne anvendes af mange borge-
re som rekreativt område. 

Ejeren af matr.nr. 2a og 2ck Kirke Hvalsø By, Kirke 
Hvalsø, anførte, at det i stedet for at ombygge den 
bygning, hvortil varmeanlægget skal flyttes (bygnin-
gen på matr.nr. 2a), vil det være billigere, at rive den 
ned og bygge en ny. Hvis den bygges allerede nu, så 
kan den være klar, når varmeanlægget skal flyttes.  

Banedanmark vil gå i nærmere dialog med ejeren om 
mulighederne.  

Ejeren af matr.nr. 2az smst. var modstander af en 
eventuel sti langs banen på dette sted.  

Kommunen oplyste, at der ikke var planlagt sti langs 
banen inde i byen. 

Ejeren af matr.nr. 2i smst. ville være sikker på, at han 
fortsat havde adgang til sit brændeskur i anlægsperi-
oden, og at muren over til naboen retableres af an-
lægsmyndigheden. Endvidere spurgte han til, om der 
blev etableret et hegn mod banen. Ejeren anmodede 
endvidere om, at tre grantræer  i haven op mod bane-
arealet  blev fældet. 
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Banedanmark kunne bekræfte, at der skulle være 
adgang til brændeskuret i anlægsperioden, og at mu-
ren over til naboen som udgangspunkt bliver retable-
ret. Men det er muligvis naboens mur, og det vil der-
for også afhænge af, hvad naboen vil. Banedanmark 
accepterede ønsket om at fælde træerne. Med hensyn 
til evt. hegning er det som udgangspunkt lodsejerens 
eget ansvar. En nærmere afklaring heraf vil ske ved 
ekspropriationsforretningen. 

Hvalsø Station i km 48.180.  

Lejre Kommune og DSB påpegede, at der ville blive 
problemer med parkeringsforhold i anlægsperioden. 

Banedanmark var enig heri, men henviste til, at der 
var mulighed for at parkerere på de mindre veje nær 
ved stationen samt på parkeringspladsen ved Søvej. 

Kommunen anførte, at perrontunnelen burde udvides 
i højden, så man kan cykle hele vejen igennem - uden 
at skulle trække. Tunnelen kunne eventuel flyttes til 
lige vest for stationen for at undgå problemer med 
adgangsforholdene på stationsforpladsen. Den vil 
blive en vigtig forbindelse mellem bydelene syd og 
nord for stationen, og det forventes, at bl.a. mange 
skoleelever vil benytte den. DSB var enig i, at det 
kunne være en fordel, at tunnelen blev udvidet. 
Kommunen var ærgelig over ikke tidligere at være 
blevet inddraget nærmere i perrontunnelprojektet. 
Kommunen har spurgt Banedanmark om prisen for 
en udvidelse af tunnelen, idet kommunen og DSB 
ikke er afvisende over for at indgå i finansieringen af  
merudgiften ved udvidelsen. Dette skal dog afklares 
nærmere i kommunen og DSB. 

Banedanmark anførte, at det ikke var muligt at grave 
tunnelen længere ned på det pågældende sted. Hvis 
tunnelen skal have en øget frihøjde, skal den placeres 
et andet sted. Såfremt den skal placeres vest for stati-
onen, som foreslået af kommunen, ville tunnelen 
blive betydelig længere – og meget dyrere. Endvidere 
ville den planlagte spærring af banen på 3 md. nok 
ikke kunne overholdes. Banedanmark fandt, at den 
omstændighed, at kommunen gerne ville have en 
cykeltunnel, der forbinder de to bydele, ikke burde 
påføre Banedanmark øgede udgifter, idet dette intet 
har med stationens tilgængelighed eller perronadgang 
at gøre. 

Kommissionen finder på baggrund af kommunens 
tilkendegivelser, at konsekvenserne af en eventuel 
udvidelse og flytning af den planlagte tunnel bør 

undersøges nærmere. Kommissionen anmoder derfor 
Banedanmark om at udarbejde et notat, der redegør 
for de tekniske muligheder og de økonomiske konse-
kvenser af den af kommunen foreslåede løsning og 
derefter indgå i en nærmere dialog med kommunen 
og DSB herom,  herunder finansieringen af merud-
gifterne. Notatet skal foreligge senest d. 15. maj 
2011. Banedanmark skal herefter i samarbejde med 
kommunen og DSB udarbejde en indstilling til kom-
missionen, som herefter vil tage stilling i sagen. 

Nord for banen ved Brødledsvej i km 48.980.  

Ejeren af matr.nr. 10a m.fl. Kirke Hvalsø By, Kirke 
Hvalsø, var meget imod, at der blev etableret en ad-
gangsvej på hans marker langs banen op til Kildegår-
den, idet den vil være åben for offentlig adgang. Det 
burde i givet fald forhindres, at offentligheden fik 
adgang til vejen. Han efterlyste endvidere et ordent-
ligt fungerende dræn mellem matr.nr. 10k smst. og 
fredskoven. Han vil gerne modtage det brænde, der i 
forbindelse med anlægget bliver skovet på ejendom-
men. 

Flere lodsejere var modstandere af det stiprojekt, som 
Lejre Kommune havde planer om. De undrede sig 
over, at man slet ikke tidligere havde hørt om det. 
Man fandt heller ikke, at der var behov for den plan-
lagte sti, idet Storskoven ligger tæt på, og her er der 
rig mulighed for naturvandring. Endelig var man 
bekymret for den mertrafik, der nu ville komme på 
Brødledsvej, herunder den øgede trafik med store 
landbrugskøretøjer, grundet lukning af overkørsel 
100. 

Banedanmark oplyste, at den nye adgangsvej op til 
Kildegården ville få karakter af en privat fællesvej, 
og at man ikke kunne forhindre adgang for offentlig-
heden i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det må 
dog forventes, at der vil være begrænset interesse for 
at færdes på vejen, idet den ikke fører andre steder 
hen end til Kildegården, i hvert fald ikke så længe 
Lejre Kommune ikke har gennemført stiprojektet. 

Nord for banen ved privat overkørsel 100 i km 
49.912.  

Nord for banen ved privat vejunderføring for ”Kil-
degården” i km 50.390 

Nord for banen i km 50.894 (v. underføringen af 
Elverdamsåen).  
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Ejerens repræsentant, har på vegne af ejeren af Kil-
degården, fremsendt brev af 24. marts 2011 til eks-
propriationskommissionen. Det anføres, at en ned-
læggelse af underføringen vil give markant dårligere 
adgangsforhold til ejendommen, idet adgangsvejen i 
stedet vil blive en ca. 2 km grusvej langs banen til 
Hvalsø, hvilket vil medføre en værdiforringelse af 
ejendommen med mellem 1 og 1,5 mio. kr. Det fore-
slås, at der etableres en ny underføring, på samme 
sted som den eksisterende – eller alternativt lidt vest 
for Kildegården i lavningen, evt. i forbindelse med 
den planlagte faunatunnel. Underføringen skal være i 
en størrelse så gennemkørsel med almindelige per-
sonbiler og mindre varebiler er mulig. Det foreslås, at 
erstatningen for omlægning af vejen i stedet anven-
des til underføringen. Endvidere foreslås, at den 
planlagte støttevæg mellem banen og stuehuset ude-
lades og erstattes af en almindelig jordskråning.  

Ejerens repræsentant gentog ovennævnte synspunkter 
ved besigtigelsen og tilføjede, at det er af vital betyd-
ning for ejendommen, at adgangen til den offentlige 
vej Åsen under broen blev bibeholdt. Ellers bliver det 
meget svært til sin tid at sælge ejendommen, da der 
både bliver langt til offentlig vej, og fordi sporet 
kommer til at ligge næsten midt inde i haven og tæt 
på beboelsen. Ejerens repræsentant gav udtryk for, at 
et ønske om totalekspropriation ikke var ligefor - 
men ville på den anden side heller ikke helt afvise 
det. 

Ejeren af Kildegården kunne ikke forstå, at man kan 
lave faunapassager og alt muligt til dyrene m.v., men 
at ingen tog hensyn ældre mennesker. Det vil være 
helt urimeligt, at ejendommen får så langt til offentlig 
vej – og om vinteren vil det blive umuligt at komme 
frem til ejendommen, også for redningskøretøjer, da 
han ikke med sin høje alder har mulighed for at holde 
en næsten 2 km lang vej fri for sne. 

Banedanmark anførte hertil, at adgangsvejen til of-
fentlig vej vil blive på ca. 1,4 km. Det vil blive alt for 
dyrt at lave en ny bro, også selvom den laves i en 
størrelse, hvor kun personbiler og mindre varevogne 
kan komme igennem. Det skønnes, at en sådan bro 
vil koste mindst 5 mio. kr. at etablere, og vejen langs 
banen vil alligevel skulle laves til brug for større 
køretøjer. Banedanmark er enig i, at det nye spor 
kommer en del tættere på huset, men banen ligger 
dog allerede tæt på beboelsen og haveanlægget, og 
støjmæssigt forventes ikke de store ændringer, da 
man i 2015 forventer at køre med tog, der støjer min-

dre. Anlægsarbejderne vil medføre et stort indgreb i 
haven, som ejeren selvfølgelig skal have erstatning 
for. Ejerens forlsag om, at den planlagte støttevæg 
mellem banen og stuehuset udelades, og erstattes af 
en almindelig jordskråning vil få indgrebet til at 
fremstå mere voldsomt end nødvendigt. En mulighed 
for at spare areal kunne derfor være, at dække støtte-
væggen med en (mindre) jordskråning. Banedanmark 
vil gerne drøfte denne mulighed nærmere med ejeren. 
Med hensyn til forslaget om at flytte adgangen til 
ejendommen til faunapassagen oplyste Banedanmark, 
at det ikke er tanken at udvide broen ved faunapassa-
gen i bredden – men der skal bygges til den i læng-
den, så der er plads til det ekstra spor samt faunapas-
sage ovenpå. Ejeren har oplyst til Banedanmark, at 
han ikke ønsker ejendommen totaleksproprieret. 

Ejerne af matr.nr. 12a,  matr.nr. 12c, og matr.nr. 13e 
m.fl. har i brev af 28. februar 2011 anført, at de går 
stærkt ind for, at der ikke etableres en ny tunnel un-
der banen ved Kildegården, der giver mulighed for 
senere offentlig benyttelse. Det anføres endvidere, at 
”Åsen” må betegnes som en særlig farlig vej, dels på 
grund af, at den er meget smal, og dels på grund af at 
oversigtsforholdene er meget dårlige. En offentlig 
tilgængelighed bør derfor frarådes, idet det vil skabe 
betydelig større risiko for alle trafikanter på vejen. 
Ejerne gentog ved besigtigelsen disse synspunkter.  

Dansk Jægerforbund har ved brev af 16. marts 2011 
bl.a. givet udtryk for, at jagtværdien på ejendommene 
i ådalen er forholdsvis høje, ikke mindst på grund af 
de naturområder, der er i forbindelse med Elverdam-
såens snoede forløb. Her er der ideelle yngle-, raste- 
og fourageringsforhold for en mængde vildarter, da 
området er ganske uforstyrret. Det vurderes, at en 
natursti i ådalen kan forringe jagtmulighederne, og 
visse steder er der formodentlig tale om en halvering 
af jagtværdien. 

Lejre Kommune har i notat af 4. april 2011 til kom-
missionen bl.a. anført, at der i Regionplan 2005 (nu 
Landsplandirektiv) og Kommuneplan 2009 er plan-
lagt en overordnet rekreativ sti i Elverdamsdalen, 
principielt indtegnet i åforløbet. Krydsningsmulighe-
der for Elverdamsstien forhindres ved baneanlægget. 
Lejre Kommune har siden 2007 gjort Trafikstyrelsen, 
Transportministeren og senere Banedanmark op-
mærksom på, at den statslige myndighed har tilside-
sat loven ved ikke at indarbejde de overordnede regi-
onale rekreative stier med sikret skæring af nye stats-
anlæg. I udkast til anlægsloven fik Lejre Kommune 
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mulighed for at udarbejde et projekt ved Kildegården 
til stiens passsage, men dette blev ikke meddelt Lejre 
Kommune. Som part i sagen skal Lejre Kommune i 
henhold til forvaltningsloven høres, forinden der 
træffes endelig beslutning. Lejre Kommune har siden 
2007 gjort opmærksom på, at den eksisterende bane-
tunnel ved Kildegården er en mulig passage for El-
verdamsstien. Ifølge anlægslovens bemærkninger 
skal banetunnelen her fyldes op. Det eneste alternativ 
til en stikrydsning er gennem vandløbstunnelen. 
Tunnelen er 2 meter bred og ca. 3,5 meter høj og ca. 
50 meter lang uden åbrinker. Passagen kan ikke 
umiddelbart anvendes som cykelsti med mindre, der 
laves nogle særlige foranstaltninger, eksempelvis 
ophængning af stibro. En sådan løsning betyder, at 
Lejre Kommune pålægges anlægsudgifter, som 
kommunen kun pålægges, fordi banetunnelen ved 
Kildegården nedlægges. Uden baneudvidelsen, ville 
denne krydsningsmulighed ikke have påført Lejre 
Kommune anlægsudgifter. Lejre Kommune er viden-
de om, at flere lodsejere og Danmarks Jægerforbund 
har opponeret mod en sti i Elverdamsdalen. Lejre 
Kommune har ikke lavet et detaljeret projekt for 
stiforløbet. Men det er lige nu yderst vigtigt at være 
på forkant med situationen og at sikre en krydsning, 
inden banen anlægges. Modsat vil det kunne føre til 
store udgifter for kommunen og dens borgere. 

Lejre Kommune vil med henvisning førnævnte samt 
hele sagsforløbet stille krav om: 

• at anlæg af ophængt stibro i vandløbstunne-
len til en cykelsti indarbejdes i anlægsprojek-
tet under forudsætning af, at alle sikker-
hedsmæssige lovkrav kan overholdes, nød-
vendige tilladelser kan gives, og at alle om-
kostningerne hertil afholdes af Banedanmark,  

subsidiært 

• at banetunnelen ved Kildegården opretholdes 
til stiformål og indarbejdes i anlægsprojektet, 
og at alle omkostningerne hertil afholdes af 
Banedanmark. 

Friluftsrådet kunne tilslutte sig kommunens bemærk-
ninger, og at det i det mindste blev muligt for ”den 
stille vandrer” at passere under faunapassagen, gerne 
ved, at der i vandløbsbroen blev sat ”hylder” op til 
brug herfor. 

Kommissionen finder ikke, at vejunderføringen ved 
Kildegården efter det foreliggende kan opretholdes. 

Det fremgår således af anlægslovens bemærkninger, 
at banebroen nedrives, og at der etableres en ny ad-
gangsvej via Brødledsvej i Hvalsø. Det fremgår dog 
også, at Lejre Kommune frem til den 1. februar 2010 
kunne projektere en stiunderføring under jernbane-
broen ved Kildegården med henblik på, at et eventu-
elt projekt kan indarbejdes i det endelige anlæg – 
under forudsætning af, at kommunen afholder even-
tuelle merudgifter til projektering og til anlæg af 
underføringen af stiforbindelsen. Det er oplyst for 
kommissionen, at kommunen ikke har ønsket at gøre 
brug af denne option, men kommunen har, som et 
subsidiært krav, jf. ovenfor, anmodet om oprethol-
delse af tunnelen, og at Banedanmark afholder alle 
omkostninger hertil.  

For så vidt angår Kildegården finder kommissionen 
anledning til at bemærke, at kommissionen er enig 
med ejeren i, at gården samlet set bliver hårdt ramt af 
projektet. Især det betydelige indgreb i haven, herun-
der det forhold, at det nye spor kommer til at ligge et 
godt stykke inde og midtfor i haven, og at banen 
rykker endnu tættere på boligen, har gjort indtryk på 
kommissionen. Også det midlertidge indgreb i haven 
vil blive betydeligt, og kommissionen skal anmode 
Banedanmark om så at begrænse det mest muligt. 
Hertil kommer det forhold, at den nye adgangsvej 
bliver noget lang, og at det kan blive besværligt om 
vinteren med snerydning. Ejeren har dog ikke ønsket 
totalekspropiation af ejendommen.  

Med hensyn til broen og faunapassagen over Elver-
damsåen skal kommissionen ligeledes henholde sig 
til lovbemærkningerne. Det er således ikke i projektet 
forudsat, at der skal være en stiunderføring ved fau-
napassagen, herunder at det skulle være muligt at 
passere vandløbsbroen for cyklende og gående. Det 
bliver på den anden side ikke umuliggjort ved projek-
tet, og kommunen kan på et senere tidspunkt, hvis 
naturstien bliver til noget, søge de nødvendige tilla-
delser og bekoste de nødvendige foranstaltninger, 
herunder evt. ophængning af hylder el. lign., for pas-
sage af gående og cyklende. 

Kommissionen vedtog herefter det forelagte projekt 
vedrørende strækningen i Lejre Kommune med de 
ændringer, der fremgår af nedennævnte særlige be-
stemmelser. 

Særlige bestemmelser for strækningen i Lejre 
Kommune 
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Arealer langs banen beskrives henholdsvis banens 
venstre side, bvs., og banens højre side, bhs. Højre og 
venstre side er i forhold til kørselsretningen fra Lejre 
station til Elverdamsåen. 

Ca. km 40.600 - 41.000, Lejre station. 
De eksisterende perroner ombygges. Ved spor 1 
(nærmest stationsbygningen) udvides den eksisteren-
de perron i bredden. 

Ved spor 2 nedrives den eksisterende perron, og en 
ny perron etableres syd for sporet og udvides mod 
vest hen over underføringen ved Lejrevej. 

Der etableres en ny gangtunnel med trapper og eleva-
torer på både nordsiden og sydsiden af sporene. Den 
eksisterende adgang til spor 2 fra stien syd for spore-
ne opretholdes. 

Km. 40.920, bvs. 
Matr.nre. 52 og 53 Allerslev By, Allerslev skal mid-
lertidigt eksproprieres til arbejdsareal i forbindelse 
med perronudvidelse. Arealerne henligger som græs-
arealer og ejes af Lejre Kommune. 

Km. 40.750, bhs. 
Der skal midlertidigt eksproprieres et areal til ar-
bejdsplads af matr.nr. 55c Allerslev By, Allerslev. 
Ejendommen ejes af DSB. Arealet anvendes som 
parkeringsplads og er belagt med asfalt. Ved ca. km. 
40.600, bhs., etableres midlertidige parkeringsarealer 
som erstatning for førnævnte areal i anlægsperioden. 

Ca. km 40.940 – 41.075, bhs.  
Der skal fra matr.nr. 13g Allerslev By, Allerslev 
permanent eksproprieres et mindre areal til banean-
lægget. Endvidere skal der midlertidigt eksproprieres 
et areal til arbejdsplads. Arealet er landbrugsjord. 

Ca. km 41.300 – 41.900, bvs.  
Der skal fra matr.nre. 12e og 12b Allerslev By, Al-
lerslev permanent eksproprieres areal til baneanlæg-
get. Endvidere skal der fra disse matr.nre. samt 
matr.nr. 13at ibd. midlertidigt eksproprieres arealer 
til arbejdsvej.  

Ejendommene ejes af Lejre Kommune og henligger 
som beplantede arealer og legeplads for en skovbør-
nehave (dele af matr.nr. 12e ibd.). 

Km 41.637, stibro over banen. 
Broen renoveres. Uændrede drifts- og vedligeholdel-
sesbestemmelser for den renoverede stibro. Bane-
danmark er ansvarlig for drift og vedligehold af over-
føringen, mens Lejre Kommune er ansvarlig for ved-
ligehold af belægninger, rækværk mv. 

Km 41.650, bvs. 
Der skal midlertidigt eksproprieres et areal af 
matr.nr. 12e Allerslev By, Allerslev til broar-
bejdsplads. Arealet er legeplads for en skovbørneha-
ve. 

Km 41.900 – 42.400, bvs.  
Der skal fra matr.nre. 11b, 7c og 8a Allerslev By, 
Allerslev permanent eksproprieres areal til bane- 
og/eller vejanlæg (parallelvej langs banen). Endvide-
re skal der midlertidigt eksproprieres arealer til ar-
bejdsvej. Arealerne er landbrugsarealer. 

Km 42.377 Vejoverføring for privat fællesvej, Del-
lingevej. 
Den eksisterende vejbro udskiftes. Den nye vejbro 
opføres ca. 15 m mod øst. Vejramperne på begge 
sider af banen reguleres. 

Dellingevej er en privat fællesvej med en 3,2 m bred 
grusbelagt kørebane. Vejen udgør en del af en natio-
nal cykelrute. Broen anlægges med en bredde af 4 m 
mellem autoværnene, hvilket er 0,5 m smallere end 
den eksisterende bro. En bil vil fortsat kunne passere, 
og broen vil endvidere fungere som alternativ red-
ningsvej til godset Ledreborg Slot. Bæreevnen af 
broen indrettes derefter.  

Det er Banedanmark, der vil være ansvarlig for drift 
og vedligehold af brokonstruktionen. Det er de færd-
selsberettigede til vejen og broen, som skal betale for 
vedligehold af belægninger, rækværker mv.  

Ca. km 42.310 - 42.450, bvs.  
Der skal permanent eksproprieres til udvidelse af 
vejudlæg på matr.nr. 8a Allerslev By, Allerslev Der 
skal endvidere midlertidigt eksproprieres et areal af 
matr.nr. 8a smst. til broarbejdsplads. Arealet er land-
brugsareal. 

Ca. km 42.375 – 42.460, bhs. 
Der skal permanent eksproprieres til udvidelse af 
vejudlæg på matr.nre. 11a og 8c Allerslev By, Allers-
lev. 
Der skal midlertidigt eksproprieres arealer af 
matr.nre. 11a og 8c ibd. til arbejdsplads for bro- og 
vejarbejder. Arealerne er landbrugsjord og består 
hovedsagelig af eksisterende vejanlæg og blandet 
beplantning. 

Km 42.425, bvs. 
Matr.nr. 49 Allerslev By, Allerslev eksproprieres i 
sin helhed, og den på ejendommen beliggende bolig 
nedrives.  

Ca. km 42.450 – 43.300, bvs. 
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Der skal permanent eksproprieres arealer af matr.nre. 
8e, 9d og 10a Allerslev By, Allerslev til baneanlæg-
get. Endvidere skal der midlertidigt eksproprieres 
arealer til arbejdsvej. Arbejdsvejen skal føres syd om 
et lille vandhul eller regnvandsbassin på matr.nr. 8e 
ibd. til ny midlertidig udkørsel til Dellingevej. Area-
lerne er landbrugsjord med blandet beplantning og 
anvendes til træningsbane for bl.a. firehjulstrukne 
biler. Privat vej over matr.nr. 55a ibd. (baneareal) fra 
Dellingevej til træningsbanen forlægges til ydersiden 
på det fremtidige anlæg over matr.nr. 49 ibd.  

Ca. km 43.020 - 43.300, bvs. 
Der eksproprieres midlertidigt arealer, fra matr.nre. 
9a, 9d og 10a Allerslev By, Allerslev til arbejds-
plads/jorddepot. Arealerne er landbrugsjord med 
blandet beplantning. 

Km 43.310 Vejunderføring for Kisserupvej, kommu-
nevej 
Broen nedrives, og der bygges en ny sporbærende 
bro med et nyt forløb af Kisserupvej under jernba-
nen, som sikrer bedre oversigtsforhold. Med hensyn 
til broens frie bredde er der regnet med en bredde på 
5,6 m mellem søjlerne. Broen skiltes til 3,5 m frihøj-
de og forkørselsret. Frihøjden under broen sættes til 
3,50 m, hvilket opnås ved en sænkning af Kisserup-
vej.Endelig tilladelse til ændret frihøjde skal indhen-
tes hos vejbestyrelsen. Banedanmark vil være ansvar-
lig for fremtidig drift og vedligehold af underførin-
gen. Vejmyndigheden, Lejre Kommune, vil være 
ansvarlig for drift og vedligehold af den underførte 
vej. 

Km 43.300, bhs. 
Der skal permanent eksproprieres til udvidelse af 
vejudlæg på matr.nr. 10b Allerslev By, Allerslev. 
Der eksproprieres midlertidigt arealer, fra matr.nr. 
10b ibd. til bro-arbejdsplads/jorddepot. Arealet er 
landbrugsjord med blandet beplantning på Kisserup-
vejs østlige side og haveareal på Kisserupvejs venstre 
side. 

Ca. km 43.190 - 43.400, bvs. 
Der skal permanent eksproprieres til udvidelse af 
vejudlæg på matr.nre. 9a, 9d og 10a Allerslev By, 
Allerslev i forbindelse med ændret vejforløb af Kis-
serupvej. Der eksproprieres midlertidigt arealer fra 
matr.nr. 10a ibd. til arbejdsplads i forbindelse med 
opførelse af ny sporbærende bro samt arbejdsarealer i 
forbindelse med ændret vejforløb af Kisserupvej 
under jernbanen. 

Ca. km 43.300 – 44.200, bvs. 

Der skal permanent eksproprieres arealer fra matr.nr. 
10a Allerslev By, Allerslev og matr.nre. 5, 6, 7, 8 og 
1c Hulegård, Allerslev til baneanlægget. Der skal 
midlertidigt eksproprieres arealer fra ovennævnte 
ejendomme til arbejdsvej. Del af 4,00 m bred privat 
fællesvej over matr.nr. 10a Allerslev By, Allerslev og 
matr.nre. 5, 6 og 7 Hulegård, Allerslev flyttes til en 
placering umiddelbart uden for og langs det fremtidi-
ge jernbaneskel og udlægges som 5,00 m bred privat 
fællesvej. 

Km 43.400, bvs. 
Der eksproprieres midlertidigt areal af matr.nr. 10a 
Allerslev By, Allerslev til arbejdsplads ved flytning 
af elmaster. Masterne flyttes mod sydøst i lednings-
traceet ca. 10 m. Der tinglyses servitut på masternes 
nye placering. 

Ca. km 43.750 – 43.900, bhs. 
Der eksproprieres midlertidigt et areal fra matr.nr. 1a 
Hulegård, Allerslev til arbejdsplads og arbejdsvej fra 
Kisserupvej i forbindelse med etablering af faunapas-
sage. Arealet er landbrugsareal og bruges til fårefold. 

Eksisterende bro over Ledreborg Å fjernes og en ny 
midlertidig passage for arbejdskøretøjer anlægges. 

Km 43.800, bvs. 
Matr.nr. 13 Hulegård, Allerslev eksproprieres i sin 
helhed, og den tidligere ledvogterbolig nedrives. 
Privat fællesvej over matr.nr. 1c ibd. nedlægges og 
overgår til ejers frie råden. 

Km 43.850, bvs. 
Der skal midlertidigt eksproprieres et areal fra 
matr.nr. 1c Hulegård, Allerslev til arbejdsplads, som 
etableres i forbindelse med etablering af faunapassa-
ge. 

Ca. km 44.200 - 45.460, bvs. 
Der skal permanent eksproprieres et areal fra matr.nr. 
6a Skov Hastrup By, Særløse til baneanlægget. Der-
udover foretages der midlertidig ekspropriation til 
arbejdsvej. Ud for km 44.250-44.390 skal der midler-
tidigt eksproprieres arbejdsarealer til hhv. midlertidig 
deponering af overskudsjord samt arbejdsplads, som 
etableres i forbindelse med udvidelse af en stenkiste 
under banen. Arealet er landbrugsareal. 

Km 44.800, bvs 
Der findes her et bredt skråningsanlæg. Skråningsan-
lægget og et ca. 5 m bredt areal fra skråningsbunden 
og ind mod marken skal eksproprieres midlertidigt 
fra matr.nr. 6a Skov Hastrup By, Særløse, således det 



06.04.2011 34  

er muligt at lægge arbejdsvejen langs skråningsbun-
den i stedet for på selve skråningen. 

Km 44.900, Vandløbsbro for Kisserup vandløb nær 
Espelundgård 
Vandløbsbroen nedrives, og der bygges en ny og 
større underføring med banketter, der dimensioneres 
således, at den kan fungere som faunapassage. Til 
brug under anlægsarbejdet i forbindelse med etable-
ring af den nye vandløbsunderføring skal der midler-
tidigt eksproprieres arealer til arbejdsplads på både 
venstre og højre siden af jernbanen. Arbejdsarealet 
samt arbejdsvej til Hanehøjvej på højre side af banen 
eksproprieres midlertidigt fra matr.nr. 6a Kisserup 
By, Kisserup, og på venstre side af jernbanen eks-
proprieres arbejdsarealet midlertidigt fra matr.nr. 6a 
Skov Hastrup By, Særløse. 

Der eksproprieres midlertidigt areal til adgangsvej 
over matr.nr. 6a Kisserup By, Kisserup på banens 
højre side. Arbejdsvejen skaber forbindelse mellem 
arbejdspladsen ved vandløbsbroen og kommunevejen 
Hanehøjvej.  

Ca. km 44.900 – 45.450, bvs. 
Der foretages her midlertidig ekspropriation af et 
areal fra matr.nr. 6a Skov Hastrup By, Særløse til 
midlertidig deponering af overskudsjord. Arealet 
placeres ”uden på” arbejdsvejen. 

Ca. km 45.250 - 45.500, bvs. 
Banedanmark ejer to fredskovsnoterede arealer i km 
45.250 og 45.400, som inddrages til anlæg af det nye 
spor samt arbejdsvej. Imellem de fredsskovnoterede 
arealer, der oprindeligt er etableret som sneværnsfo-
ranstaltning for jernbanen, og som stadig fungerer 
som sneværnsbælter i dag, eksproprieres de af sne-
værnsbælterne afgrænsede delarealer af matr.nr. 6a 
Skov Hastrup By, Særløse permanent og inddrages 
under jernbanen. Hermed opnås et sammenhængende 
og mere effektivt sneværnsbælte som udpeget af 
Banedanmarks forst-afdeling. Ejeren af matr.nr. 6a 
Skov Hastrup By, Særløse, er også interesseret i den-
ne løsning, da dette giver en bedre arronderet ejen-
dom, og der afskærmes mod jernbanen.  

Km 45.450. Stenkiste forlænges, bvs. 
I forbindelse med udvidelsen af baneanlægget er det 
nødvendigt at forlænge en stenkiste, hvor et vandløb 
krydser jernbanen. Udvidelsen af stenkisten foretages 
inden for det areal, der i øvrigt eksproprieres perma-
nent til baneanlægget, og det er dermed ikke nødven-
digt at ekspropriere ekstra areal til dette. 

Ca. km 45.450 – 45.670, bvs. 

Fredskovsnoteret areal, som ejes af Banedanmark, 
anvendes til anlæg af det nye spor og arbejdsvej. Der 
skal permanent eksproprieres areal fra matr.nr. 4k 
Skov Hastrup By, Særløse til baneanlægget. Der skal 
endvidere midlertidigt eksproprieres areal til arbejds-
vej. Arealet dyrkes landbrugsmæssigt. 

Km 45.680, bvs. 
Umiddelbart før skæringen mellem jernbanen og 
Bryggervej ligger der på matr.nr. 4k Skov Hastrup 
By, Særløse et trekantet areal, en underjordisk pum-
pestation for spildevand. Anlægget ejes af Lejre For-
syning. Ejeren af ejendommen er ikke bekendt med 
typen af de tekniske installationer, og der er intet 
tinglyst. Der skal midlertidigt eksproprieres areal til 
arbejdsvej uden om dette anlæg. Samtidigt skal der 
foretages permanent ekspropriation til baneanlægget. 
Der skal endvidere midlertidigt eksproprieres areal til 
arbejdsvej for anlægsarbejderne inde på ”trekanten” i 
sådan et omfang, at brønddækslerne til anlægget altid 
er tilgængelige. For at mindske arealindgrebet på 
”trekanten” anlægges grøfteanlægget for jernbanen 
som rørlagt dræn, og arbejdsvejen indsnævres så 
meget som muligt. 

Km 45.700. Vejunderføring for kommunevejen 
Bryggervej 
Den eksisterende bro nedrives og der bygges en ny 
sporbærende bro over kommunevejen Bryggervej 
ved Kisserup Krat. Broen opføres med en frihøjde på 
3,50 m og med en kørebanebredde på 5 m. Endvidere 
fremtidssikres broen med placering af fundamenter i 
så tilstrækkelig dybde, at vejen senere kan sænkes 
således, at der kan opnås en frihøjde på op til 4,20m. 
Banedanmark har ansvaret for den fremtidige drift og 
vedligeholdelse af broen. Vejmyndigheden, Lejre 
Kommune, vil være ansvarlig for drift og vedligehold 
af den underførte vej. 

Km 45.700, bhs. og bvs. 
I forbindelse med sænkning af Bryggervej ekspropri-
eres der permanent areal til udvidelse af vejudlæg fra 
matr.nre. 4c og 4k Skov Hastrup By, Særløse samt 
matr.nre. 8a, 8e og 8c Kisserup By, Kisserup. Til 
brug for broarbejdsplads eksproprieres der i banens 
højre side på begge sider af Bryggervej midlertidigt 
arealer fra matr.nr. 4c og 4n Skov Hastrup By, Sær-
løse. I banens venstre side skal der fra matr.nr. 4k 
Skov Hastrup By, Særløse midlertidigt eksproprieres 
areal til broarbejdsplads. Der sikres adgang til Lejre 
Forsyning for servicevogn og slamsuger over ar-
bejdspladsen til spildevandsanlægget. Det undersø-
ges nærmere, om broarbejdspladsen kan placeres 
udelukkende på sydsiden af banen. 
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Ca. km 45.720 – 45.900, bvs. 
Matr.nr. 8c Kisserup By, Kisserup er beliggende 
langs banen og Bryggervej. Ejendommen er bebyg-
get med helårsbeboelse og eksproprieres i sin helhed. 

Ca. km 45.770 - 45.830, bvs. 
Matr.nr. 56 Skov Hastrup By, Særløse er forlods 
eksproprieret. Bygningen vil blive nedrevet. 

Ca. km 45.700 - 46.390, bvs. 
Der skal permanent eksproprieres arealer fra 
matr.nre. 14, 21a, 17b og 16b Kisserup By, Kisserup 
til jernbaneanlægget samt til forlægning hhv. nyan-
læg af den 5,00 m brede private fællesvej, der forlø-
ber delvis over ejendommene og delvis over banens 
areal langs banens venstre side. For så vidt angår en 
del af vejstykket over matr.nr. 16b ibd. er der tale om 
et nyt vejanlæg. Herudover skal der midlertidigt eks-
proprieres supplerende arealer ”uden på” den forlag-
te/ nye 5,00 m brede private fællesvej til arbejdsvej 
over matr.nre. 14, 21a, 17b og 16b ibd. samt matr.nr. 
4i Skov Hastrup By, Særløse. Arbejdsvejen respekte-
rer den på matr.nr. 14 Kisserup By, Kisserup belig-
gende transformerstation.  

Ejendommene der berøres er alle landbrugsejen-
domme. 

Ca. km 46.390 – 46.830, bvs. 
Der skal permanent eksproprieres arealer fra 
matr.nre. 22c og 20b Kisserup By, Kisserup, matr.nr. 
12e Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø og matr.nre. 9c, 
9b og 8a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø til jernba-
neanlægget.  

Fra matr.nre.  22c og 20b Kisserup By, Kisserup skal 
der ligeledes permanent eksproprieres arealer til for-
lægning af den private fællesvej, der forløber delvis 
på ejendommene og delvis på jernbanens areal langs 
banens venstre side. Herudover skal der midlertidigt 
eksproprieres supplerende arealer ”uden på” den 
forlagte private fællesvej til arbejdsvej over ejen-
dommene. 

Fra matr.nr. 12e Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø og 
matr.nre. 9c, 9b og 8a Kirke Hvalsø By, Kirke Hval-
sø skal der også midlertidigt eksproprieres areal til 
arbejdsvej. 

Ejendommene dyrkes alle landbrugsmæssigt. 

Km 46.405. Vejoverføring for privat fællesvej Kisse-
rup Krat nedrives 
Vejoverføringen fører til nogle markarealer syd for 
banen, som tilhører ejendommene Kisserup Krat 2 og 

Kisserup Krat 10. Begge ejendomme er beliggende 
nord for banen. Overgangen er beliggende ud fra 
ejendommen Kisserup Krat nr. 8. Denne ejendom har 
dog ingen arealer på banens venstre side. 

Parallelt med banens højre side løber den private 
fællesvej Kisserup Krat, som bl.a. er vejadgang til 
ejendommene Kisserup Krat 2, 8 og 10. Vejoverfø-
ringen ved Krathuse nedrives, og adgang til land-
brugsarealerne på banens venstre side henvises til at 
foregå via kommunevejen Bryggervej og ad den 5,00 
m brede private fællesvej der etableres langs banens 
venstre side frem til skellet mod matr.nr. 12e Nørre 
Hvalsø By, Kirke Hvalsø, jf. beskrivelserne ovenfor. 
(km 45.700-46.390 og km 46.390-46.830). En stor 
del af vejen langs banens venstre side etableres i 
første omgang som en midlertidig arbejdsvej, der 
skal anvendes i forbindelse med anlægsarbejdet for 
så senere at blive en permanent 5,00 m bred privat 
fællesvej. 

På banens venstre side skal der skal på matr.nr. 16b 
og 22c Kisserup By, Kisserup midlertidigt ekspropri-
eres areal til arbejdsplads i forbindelse med nedlæg-
gelse af broen. 

Ca. km 46.830 – 47.200, bvs. 
Der skal permanent eksproprieres areal af matr.nr. 
1dg Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø til baneanlægget. 
Endvidere skal der midlertidigt eksproprieres areal til 
arbejdsvej. 

Arealet anvendes som grusgrav. 

Km 47.195. Vejoverføring for Raunsbjergvej, kom-
munevej 
Den eksisterende vejbro udskiftes. Vejramperne på 
begge sider af banen reguleres, og der skal permanent 
eksproprieres til udvidelse af vejudlæg på matr.nre. 
1dg, 1dk og 1dm Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
samt matr.nr. 11m Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 

Der skal midlertidigt eksproprieres arealer fra 
matr.nre.1dg og 1dk Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
og fra matr.nr. 11m Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø til 
arbejdspladser på begge sider af banen ved Rauns-
bjergvej. Arbejdsarealerne skal anvendes i forbindel-
se med nedrivning og genopførelse af vejoverførin-
gen. 

Broen er 10 m bred med 9 m mellem autoværnene. 

Banedanmark er ansvarlig for drift og vedligehold af 
overføringen, mens Lejre Kommune er ansvarlig for 
vedligehold af belægninger, rækværk mv. 
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Ca. km 47.200 – 47.975, bvs.  
Der skal permanent eksproprieres arealer af matr.nre. 
1n og 1dm Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø til bane-
anlægget. Endvidere skal midlertidigt eksproprieres 
areal til arbejdsvej. Arealet anvendes som kommunalt 
grønt område og består af blandet beplantning fortæt-
tet op mod jernbanen.  

Ca. km 47.975 – 48.100, bvs.  
Der eksproprieres permanent arealer fra matr.nre. 2a 
og 2ck Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø til banean-
lægget. Bygning på matr.nr. 2a ibd. indeholdende en 
lejlighed og centralvarmeanlæg nedrives. En muret 
bygning og et træskur i forlængelse heraf ved ejen-
dommens vestskel nedrives ligeledes. I stedet etable-
res en ny bygning, hvor ejendommens centralvarme-
anlæg retableres. Fra begge ejendomme eksproprie-
res midlertidigt arealer til arbejdsvej. Arbejdsvejen 
indsnævres så meget som muligt af hensyn til den 
nære passage ud for bebyggelsen. 

Der eksproprieres permanent et areal fra matr.nr. 2bh 
ibd. til baneanlægget. Der eksproprieres endvidere 
midlertidigt et areal til arbejdsvej. Det berørte areal 
anvendes som have og består af blandet beplantning. 

Der eksproprieres permanent et areal fra matr.nr. 2az 
ibd. til baneanlægget. Endvidere eksproprieres mid-
lertidigt areal til arbejdsvej. Arealet anvendes som 
have og består af blandet beplantning, herunder en 
række frugttræer samt grantræer der tjener som læ 
mod jernbanen. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal fra matr.nr. 
2ay ibd. til arbejdsvej.  

Arealet anvendes som have og består af blandet be-
plantning. 

Der eksproprieres permanent et areal fra matr.nr. 2i 
ibd. til baneanlægget. Endvidere eksproprieres mid-
lertidigt et areal til arbejdsvej og vendeplads. Et 
brændeskur i havens sydvestlige hjørne med tilhø-
rende adgang bevares. 

Arealet anvendes som have og består af blandet be-
plantning. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal fra matr.nr. 2t 
ibd. til arbejdsvej og vendeplads.  

Arealet anvendes som offentlig parkeringsplads be-
lagt med asfalt. For at komme til arealet fra matr.nr. 

2i ibd. skal en del af muren mellem ejendommene 
nedbrydes. 

Km 48.180 – 48.900. Hvalsø station. 
På Hvalsø station anlægges der en gangtunnel under 
sporene med adgang til perroner. Placering af tunne-
len og dennes udformning, herunder muligheden for 
at etablere en kombineret perron- og cykeltunnel 
undersøges nærmere. Ved spor 2 fjernes den eksiste-
rende perron, og en ny perron etableres syd for sporet 
Den eksisterende perron ved stationsbygningen ud-
skiftes med en ny. Der etableres arbejdspladser til 
oplæg af materialer, maskiner og skurby flere steder 
omkring stationsområdet. Syd for stationen anvendes 
banearealerne helt ned til Åsvejen til arbejdsplads. 
Arealerne tilhører dels Banedanmark og dels DSB. 
Ligeledes anvendes del af et udskilt vejareal som en 
del af arbejdspladsen umiddelbart øst for stations-
bygningen, og en del af den offentlige parkerings-
plads på matr.nr. 63c Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
eksproprieres midlertidigt til arbejdsplads. 

Ca. km 49.000-49.270, bhs. 
Der etableres arbejdsvej langs banen på banens eget 
areal. Vejen skal fungere som arbejdsvej i anlægspe-
rioden. Efterfølgende skal den udlægges som en 5.00 
m bred privat fællesvej, der skal fungere som ad-
gangsvej for Kildegården (matr.nr. 13a Kirke Hvalsø 
By, Kirke Hvalsø) og matr.nr. 12k ibd. Arealet, 
hvorpå adgangsvejen anlægges, er fredskovsnote-
ret.Vejadgang til kommunevejen Brødledsvej fra 
ovennævnte vej opnås ved, at der eksproprieres ret til 
at benytte en del af den eksisterende private fællesvej 
over et hjørne af matr.nr. 10a Kirke Hvalsø By, Kirke 
Hvalsø. 

Ca. km 49.230-49.913, bhs. 
Der skal permanent eksproprieres et areal fra 
matr.nre. 10ab og 12k Kirke Hvalsø By, Kirke Hval-
sø til baneanlægget og til etablering af en 5,00 m 
bred privat fællesvej langs banen for Kildegården 
(matr.nr. 13a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø) og 
matr.nr. 12k ibd. Herudover skal der midlertidigt 
eksproprieres supplerende arealer fra matr.nre. 10k, 
10ab, 12k og 54 ibd. ”uden på” den nye private fæl-
lesvej til arbejdsvej over ejendommene. Vejen langs 
banens højre side etableres i første omgang som en 
midlertidig arbejdsvej, der skal anvendes i forbindel-
se med anlægsarbejdet, for så senere at blive en per-
manent 5,00 m bred privat fællesvej. 

Arealet dyrkes landbrugsmæssigt, dog er matr.nr. 
12k ibd. beplantet som plantage. 
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Km 49.912, Privat niveauoverkørsel nr. 100. 
Overkørslen nedlægges og slettes fra matrikelkortet. 

Ifølge lodsejerne i området benyttes overkørslen 
yderst sjældent. 

Ejeren af Kildegården beliggende Åsen nr. 8 har 
tidligere benyttet overkørslen som adgang til de til-
hørende landbrugsarealer på den modsatte side af 
banen. Arealerne syd for banen er solgt fra, og ejeren 
af Kildegården gør ikke brug af overkørslen mere, da 
landbrugsejendommens jorde er bortforpagtet. Over-
kørslen er stadig den formelle adgang for landbrugs-
køretøjer til Kildegården. En enkelt ejendom, Åsen 
nr. 10, er en landbrugsejendom uden husdyrhold og 
har landbrugsarealer på begge sider af banen. Denne 
ejendom har vejadgang mellem sine arealer via over-
kørsel nr. 100. Ved nedlæggelse af overkørslen skal 
vejadgangen omlægges til kørsel ad Åsen, Tingerup-
vej, Bukkerupvej, det nye erstatningsanlæg i Sode-
rup, Tadrevej, Bukkerupvej, Dumpedalvej, Tølløse-
vej, Brødledsvej og den nye adgangsvej langs jern-
banen mod Kildegården.  

Privat fællesvej over matr.nr. 53 Kirke Hvalsø By, 
Kirke Hvalsø nedlægges og overgår til ejers frie rå-
den. 

Km 50.390, Privat vejunderføring for ”Kildegården”. 
Vejunderføring, der fungerer som adgangsvej mellem 
Kildegården og Åsen, nedlægges. Privat fællesvej 
udlagt over matr.nre. 13f og 63a Kirke Hvalsø By, 
Kirke Hvalsø i forbindelse med vejunderføring i km 
50.390 nedlægges og slettes på matrikelkortet. Vejen 
overgår til ejers frie råden. 

Ca. km 49.913-50.880, bhs. 
Der skal permanent eksproprieres et areal fra 
matr.nre. 12b og 13a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø 
(Kildegården) til baneanlægget. Mellem km 49.913 
og km 50.400 skal der desuden permanent ekspropri-
eres areal til en 5,00 m bred privat adgangsvej for 
ejendommen. 

Herudover eksproprieres midlertidigt arealer fra 
matr.nre. 12b og 13a ibd. til arbejdsvej ”uden på” den 
nye private fællesvej. I ejendommens have, dvs. mel-
lem bygningerne og banen på matr.nr. 13a ibd., redu-
ceres arbejdsvejen langs banen. For at minimere ind-
grebet i ejendommens have rørlægges grøften og der 
etableres enten en støttevæg eller et skråningsanlæg  
langs det nye spor efter aftale med lodsejer. Der skal 
endvidere midlertidigt eksproprieres arealer fra 
matr.nr. 13a ibd. til en arbejdsvej, som føres delvist 
omkring bygningerne og delvist imellem ejendom-
mens driftsbygninger. 

Km 50.894. Vandløbsbro for Elverdamsåen. 
Vandløbsbroen forlænges under det nye spor på ba-
nens højre side. Øverst på dæmningen bygges en 
sporbærende bro, der får funktion som faunapassage. 
På banens højre side etableres arbejdsplads på et 
areal neden for dæmningen ved Elverdamsåen. Area-
let er fredskovsnoteret og er en del af banearealet. 
Arbejdspladsarealet skal anvendes i forbindelse med 
udvidelse af vandløbsbroen og dæmningen samt 
etablering af den ny faunapassage ved Elverdamsåen. 

Til brug for anlægsarbejdet i forbindelse med etable-
ring af faunapassagen skal der på banens venstre side 
midlertidigt eksproprieres areal fra matr.nre. 39b og 
39a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø til arbejdsvej og 
arbejdsplads. Arbejdsvejen skaber forbindelse mel-
lem Åsen og arbejdspladsen ved Elverdamsåen. 

I forbindelse med anlægsarbejderne nord for Elver-
damsdæmningen etableres der endvidere en midlerti-
dig overføring over Elverdamsåen ved foden af El-
verdamsdæmningen.  

Herefter afsluttedes dagens møde. 

Repræsentanten for Lejre Kommune KimHansen 
fratrådte forretningen. 
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