
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
 

for ekspropriationskommissionen  
 

vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. 
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Besigtigelsesforretningen den 7., 11. og 12. april 2011.  
 

Udbygning af Jernbanen mellem Lejre og Vipperød 
 

Del 2 - Holbæk Kommune 
 
 
Torsdag den 7. april 2011 kl. 9.00, samledes kom-
missionen i Tølløse Hallen, Sportsvej 2, 4340 Tøllø-
se, for at fortsætte den 5. og 6. april 2011 påbegyndte 
besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af 
jernbanen mellem Lejre og Vipperød i Lejre og Hol-
bæk 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 Holbæk Kommune mødte Mi-
chael Leth-Espensen. 

Fra Holbæk Kommune mødte desuden Erik Knudsen. 

Endvidere mødte ledende landinspektør Søren Kjer-
side Hansen.  

 

For Banedanmark mødte projektleder Christian 
Landsberger, landinspektør Carsten Flyger Jørgen-
sen, Jens Peter Christensen, landinspektør Carsten 
Jørgensen (Cowi), Roar Juul Borgen, (Cowi), vejin-
geniør Lars Rene Iversen, (Cowi), og landinspektør 
Anders Dissing (Atkins). 

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 7., 11. og 12. april 2011 blev 
strækningen i Holbæk Kommune behandlet. Der 
fremlagdes ”Udbygning af Nordvestbanen mellem 
Lejre og Vipperød Besigtigelsesbog 2 Delstrækning - 
Elverdamsåen - Vipperød km. 50.880 til 61.360, 
Holbæk Kommune”. 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde 
for projektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Planer (Holbæk 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-52-50100-11  - Besigtigelsesplan 6 - km 50.100 - 51.600 
SA-52-51600-11    - Besigtigelsesplan 7 - km 51.600 - 52.700 
SA-52-52400-11  - Besigtigelsesplan 8 - km 52.400 - 53.200 
SA-52-53400-11  - Besigtigelsesplan 9 - km 53.400 - 54.600 
SA-52-54800-11  - Besigtigelsesplan 10 - km 54.800 - 55.200 
SA-52-55200-11  - Besigtigelsesplan 11 - km 55.200 - 56.400  
SA-52-56600-11  - Besigtigelsesplan 12 - km 56.600 - 58.400 
SA-52-58600-11  - Besigtigelsesplan 13 - km 58.600 - 60.200  
SA-52-60400-11  - Besigtigelsesplan 14 - km 60.400 - 60.800 
SA-52-60800-11  - Besigtigelsesplan 15 - km 60.800 - 61.400 
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Generelt for strækningen Lejre – Vipperød  

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.  

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. 
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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 
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. 



07.04.2011 42  

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. 

Vedr. strækningen i Holbæk Kommune  

Fremkomne bemærkninger ved det indledende 
møde d. 7. april 2011: 

Holbæk Kommune afleverede notat Udbygning af 
Nordvestbanen, dateret 6. april 2011, til kommissio-
nen. Kommunen redegjorde for de i notatet anførte 
synspunkter. Bemærkninger vedr. Tadrevej vejunder-
føring og vedr. Kvarmløsevej/Tølløsevej offentlig 
overkørsel samt spørgsmålet om Stationsvejs forlæn-
gelse er medtaget ved de relevante mødesteder, jf. 
nedenfor. 

Vedr. Brorfeldestien anførte kommunen, at stien er 
en regional sti og en væsentlig del af Holbæk Kom-
munes stiplan. Stien forbinder den regionale sti 
Fjordstien med Brorfelde. Holbæk Kommune har i 
høringssvar til Trafikstyrelsen påpeget det uheldige i 
at afbryde denne forbindelse, men Trafikstyrelsen har 
ignoreret kommunens høringssvar. Kommunen øn-
sker, at Brorfeldestien indarbejdes i krydsningen ved 
omfartsvejen (Erstatningsanlæg for overkørsel 122) 
og forventer, at Banedanmark indgår i en dialog, som 
sikrer, at Holbæk Kommune ikke påføres ekstraud-
gifter ved gennemførelse af stiprojektet.  

Vedr. forholdet til Holbæk Kommunes stiplan gene-
relt ønskede kommunen mulighed for at overtage de 
arbejdsveje, som er beliggende i tracé for de kom-
mende stier, når anlægget er afsluttet. Den besparel-
se, som Banedanmark opnår ved at undgå at retablere 
arbejdsvejene, skulle så overdrages til kommunen 
med henblik på at kunne anvendes til erstatning til de 
berørte lodsejere for den permanente afståelse af 
arealerne samt til færdiggørelse af området(stierne?).  

Banedanmark anførte, at Banedanmark ikke kunne 
udtale sig om Trafikstyrelsens håndtering af sagen. 

Man må forholde sig til den lov og de lovbemærk-
ninger, der ligger. Banedanmark er ikke afvisende 
over for en form for samarbejde omkring de omhand-
lede arbejdsveje. Det forudsætter dog i givet fald, at 
kommunen forinden har gjort sit arbejde vedr. frivil-
lige aftaler eller evt. ekspropriation. Der foreligger en 
stram tidsplan, som skal holdes. Det understeges, at 
Banedanmark ikke er bemyndiget til at lave disse 
stier. 

Kommissionen bemærker, i forhold til det af Holbæk 
Kommune anførte, at man har forståelse for de syns-
punkter, som såvel kommunen har fremført vedrø-
rende det hensigtsmæssige i en koordinering mellem 
de af Banedanmark planlagte arbejdsveje og de øn-
skede fremtidige kommunale stier. Også hensynet til 
lodsejerne tilsiger, at anlægsarbejder mellem forskel-
lige myndigheder koordineres. Det skal dog under-
streges, 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.  

Med hensyn til Brorfeldestien henvises i øvrigt til 
nedenstående vedr. Erstatningsanlæg for overkørsel 
122. 

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

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: 

Nord for banen ved overføring af privat fællesvej 
Tingerupvej i km 51.241 (Jerndalsgård m.v.).  

Ejerne af matr.nr. 8a og 8f Soderup By, Soderup, har 
telefonisk over for kommissarius anmodet om, at der 
etableres støjvold samt at færrest mulige træer fjernes 
ud for ejendomme. Ejerne gentog dette ved forret-
ningen og tilføjede, at der var gamle og sjældne træer 
i haven. Samtidig anmodede de om, at der blev etab-
leret dræn i stedet for grøft for at begrænse indgrebet. 
Ejerne anmodede endvidere om, at den planlagte 
arbejdsplads lige nord for den eksisterende overfø-
ring/bro flyttes ind på marken for at skåne træer og 
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beplantning. Rampen ved den eksisterende overfø-
ring/bro ønskes fjernet. Særligt et nyplantet egetræ 
ved den planlagte nye indkørsel ønskes skånet. Man 
ønskede den nye adgangsvej hævet ca. 0,5 m over 
terræn på grund af sne om vinteren. Der vil især blive 
problemer på det midterste stykke. Ejerne var også 
bekymrede for, om det gamle hus fra 1700-tallet 
kunne holde til vibrationer m.v. fra anlægsarbejder-
ne. Ejerne har fremsendt en alternativ løsning på 
adgangsforholdene m.v. til Trafikstyrelsen, men har 
aldring fået svar herpå. Der blev spurgt til, hvem der 
har vedligeholdelsespligten på den nye private fæl-
lesvej. 

Banedanmark anførte, at hvis adgangsvejen skal hæ-
ves som ønsket af ejerne vil det samlede vejudlæg 
blive bredere, da det vil være nødvendigt med skrå-
ningsanlæg. Efter vejlovens regler er det brugerne, 
dvs. de vejberettigede, der skal vedligeholde vejen. 
Med hensyn til spørgsmålet om risiko for skader på 
huset vil det blive vurderet, om der er nogen særlig 
risiko for dette. Hvis det er tilfældet, vil huset blive 
fotoregistreret, inden anlægsarbejderne går i gang. 
Umiddelbart vurderes der ikke at være nogen risiko, 
da huset ligger et stykke fra det sted, hvor anlægsar-
bejderne vil foregå. Banedanmark er enig i, at ind-
grebet i haven bør begrænses i videst muligt omfang. 
Derfor er det også planlagt, at arbejderne ud for ha-
ven udføres fra det eksisterende spor, hvor dette er 
muligt. Endvidere vil grøften blive lagt i dræn for at 
begrænse indgrebet. Dette begrænser indgrebet med 
ca. 1 m. Ramperne ved den eksisterende bro fjernes 
sammen med broen.  

Kommissionen besluttede at anmode Banedanmark 
om at undersøge muligheden for at flytte, og hvis 
dette ikke er muligt, at begrænse arbejdspladsen øst 
for banen mest muligt. Kommissionen tvivler umid-
delbart på, at det er hensigtsmæssigt at hæve vejen 
ca. 0,5 m, da det vil kræve et større arealindgreb og 
næppe vil afhjælpe sneproblemerne, men anmodede 
dog Banedanmark om at vurdere dette nærmere. Det 
blev besluttet, at den private fællesvej anlægges mel-
lem sneværnsbælterne og banen. 

Nord for banen ved overføring af adgangsvej til 
Ruggård i km 52.125.  

Ejeren af Ruggård anmodede om, at flest mulige 
træer bevares, da de skærmer for smitterisiko til eje-
rens svinebesætning.  

Nord for banen ved offentlig overkørsel nr. 105 for 
Bukkerupvej i km 52.694. 

Ejeren af matr.nr. 4z Soderup By, Soderup og dennes 
repræsentant oplyste, at der for ca. 3 år siden er givet 
tilladelse til at udstykke parceller af matr.nr. 4z nord-
øst for banen. Det er derfor vigtigt, at der etableres en 
støjvold på dette sted parallelt med banen. Ejeren 
modsatte sig, at den planlagte vendeplads på bane-
arealet ved overkørslen evt. flyttes over på den anden 
side af Bukkerupvej tæt ved de nye udstykninger, 
idet dette vil forhindre, at den nærmeste parcel kan 
udnyttes på en hensigtsmæssig måde, da der også 
skal være plads til støjvolden. Ejeren vil gerne i dia-
log med Banedanmark om udformning af støjvold 
m.v. Endvidere er der også spørgsmål vedr. dræn og 
brønd m.v. i forbindelse med byggeriet. 

Ejerne af matr.nr. 4i Soderup By, Soderup ville gerne 
have vendepladsen flyttet over på den anden side af 
vejen. De har lejet jordstykket af Banedanmark og 
udlagt det til have. Det bør der tages hensyn til. De 
vil evt. gerne købe dette areal af Banedanmark. Ejer-
ne anmodede om, at der etableres en støjvold paral-
lelt med banen. Endvidere bør der opsættes sikkert 
hegn el. lign. i forbindelse med anlægsarbejderne. De 
oplyste, at der er problemer med drænet på den mod-
satte side af banen, og var bekymrede for, om huset 
ville tage skade af vibrationer fra anlægsarbejderne. 
Endelig ønskede ejerne i god tid information om 
anlægsarbejderne, herunder perioderne for arbejder 
der foretages om natten. 

Banedanmark vil undersøge mulighederne for at 
etablere støjvold, herunder i hvilket omfang der er 
overskudsjord i nærheden. Banedanmark mener ikke, 
at der bliver mere støj som følge af det nye spor. Der 
vil køre flere tog i 2015, når banen åbner, men de vil 
være mere støjsvage end de nuværende tog. Det blev 
oplyst, at man er i fuld gang med at oprense eksiste-
rende stenkister og dræn langs banen. Umiddelbart 
fandt Banedanmark ikke, at der var risiko for revne-
dannelser i huset – men dette vil blive vurderet nær-
mere inden anlægsarbejdernes påbegyndelse, og hu-
set vil blive fotoregistreret, hvis der er behov herfor. 

Kommissionen besluttede at anmode Banedanmark 
om i samarbejde med kommunen nærmere at under-
søge behovet for den foreslåede vendeplads og den-
nes placering. 

Nord for banen ved ny vejunderføring for Tadrevej i 
km 53.0. 

Flere lodsejere anmodede om, at det sikres, at cykli-
ster fortsat kan færdes sikkert ad Tadrevej under 
anlægsarbejderne.  



07.04.2011 44  

Ejerne af matr.nr. 12n Soderup By, Soderup, der er 
en ubebygget lod beliggende mellem banen og en 
offentlig cykelsti, ønskede denne lod eksproprieret i 
sin helhed, da den efter indgrebet er for lille og smal 
til at kunne dyrkes rentabelt.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 1a smst. (Sode-
rup Kirke) tilkendegav, at man var interesseret i at 
afstå den afskårne del af matr.nr. 1a smst., der kom-
mer til at ligge mellem Tadrevej og Ny Tadrevej. 

Kommunen bad Banedanmark sikre, at der ikke bli-
ver problemer med vandgener i underføringen. 
Kommunen forventer, at vandafledningen sker ved 
gravitation, da andet ikke er oplyst. Kommunen har 
ikke set dokumentation på, at det er forsvarligt at 
udføre vejen uden særlige faciliteter for cyklisterne, 
og er usikker på, hvilken bredde vejunderføringen 
har, idet det er uklart beskrevet. En bredde på 7,50 m 
er ikke tilstrækkelig.  

Banedanmark oplyste, at vejvandet vil blive pumpet 
op og ledt videre i eksisterende ledning. Broen får en 
bredde på i alt 8,50 m. 

Kommissionen er enig i, at matr.nr. 12n Soderup By, 
Soderup bør eksproprieres. For så vidt angår den 
afskårne del af matr.nr. 1a smst. vil kommissionen 
afvente Banedanmarks projektoplæg til ekspropriati-
onen.  

Høbjærgvej ved tilslutningen af forlagt Bukkerupvej.  

Advokat Ole Linnemann-Schmidt, (Advokatgården 
Slagelse & Sorø), har på vegne af ejerne af matr.nr. 
1c Soderup By Soderup ved brev af 21. marts 2011 
til Kommissarius anmodet om totalekspropriation af 
ejendommen. Der henvises til den planlagte meget 
omfattende vejforlægning og vejetablering. Advoka-
ten gentog anmodningen om totalekspropriation på 
forretningen og tilføjede bl.a., at ejendommen ville få 
en stor værdiforringelse, og at jorden, som er bort-
forpagtet, ikke i samme grad vil kunne dyrkes renta-
belt efter ekspropriationen til vejen og afskæring af 
arealer nord for denne. Ejeren har i 2004 udstykket 
tre parceller (matr.nr. 1t, 1u og 1v smst.) fra hoved-
ejendommen – inden han hørte om den planlagte vej. 
Disse parceller, hvoraf ejeren bebor matr.nr. 1t smst., 
vil få store nærføringsgener i form af støj og lysgener 
fra vejanlægget. Vejen og dennes udmunding i 
Høbjærgvej (T-krydset) ønskes derfor flyttet længere 
op mod hovedejendommen, og der ønskes etableret 
støjvold ud for de nye parceller parallelt med vejen, 
selvom man herved vil miste den fine udsigt over 
markerne. Det vurderes, at de nye parceller vil tabe 
ca. 30 % af værdien grundet det nye vejanlæg.  

Ejeren af matr.nr. 1f smst. udtrykte ligeledes bekym-
ring for støjgener og tabet af udsigt, selvom vejen 
kommer til at ligge ca. 150 m fra ejendommen.  

Flere lodsejere fandt, at Høbjærgvej slet ikke har en 
bredde, der er egnet til at tage den tunge trafik, der 
vil komme fra den forlagte Bukkerupvej. Man burde 
opgive det sidste stykke af omfartsvejen fra ny 
Tadrevej til Høbjærgvej og i stedet skabe den nød-
vendige adgang nord for byen fra Ny Tadre-
vej/Tadrevej over matr.nr. 12o smst. mod Tølløse. En 
lodsejer fandt, at der burde sættes autoværn op ved 
Tadrevejs udmunding i Høbjærgvej, da lastbilerne 
ellers ville komme til at køre helt tæt ved huset. Det 
er allerede et problem i dag, men kan blive større i 
fremtiden grundet endnu mere tung trafik. 

Banedanmark anførte, at indgrebet på matr.nr. 1c 
smst. ikke er så omfattende, at ejendommen bør to-
taleksproprieres. Man vil se på mulighederne for at 
flytte vejen lidt længere op mod bygningerne på 
ejendommen ved i den vestlige ende at rette vejen 
mere ud. Man vil også se nærmere på mulighederne 
for at etablere en støjvold mellem vejen og de tre 
parceller, men det må være ejerne af parcellerne, der 
må stå for vedligeholdelsen. Med hensyn til 
Høbjærgvejs bredde og den øgede trafikbelastning 
burde vejen med den foreslåede mindre udvidelse 
nærmest tilslutningen af den forlagte Bukkerupvej 
være tilstrækkelig bred til formålet. At opgive det 
sidste stykke omfartsvej og i stedet skaffe adgang 
mod Tølløse via Ny Tadrevej/Tadrevej og adgang 
over matr.nr. 12o vil kræve ændring af vejforløb og 
etablering af ny bro ved den tidligere nedlagte over-
kørsel mellem Høbjærgvej og Hjertebjergvej, hvilket 
vil blive meget dyrt. Man vil i samarbejde med 
kommunen se nærmere på problemstillingen vedr. 
autoværn ved Tadrevejs udmunding i Høbjærgvej. 

Kommissionen finder ikke, at der er tilstrækkelig 
grundlag for en totalekspropriation af matr.nr. 1c 
smst. Kommissionen finder, at ejendommen nærmere 
har karakter af et fritidslandbrug end en produktions-
ejendom, og man er derfor ikke driftsmæssigt afhæn-
gig af en bestemt arealstørrelse. At jorden deles op 
berettiger ikke i sig selv til ekspropriation, og der vil 
fortsat være adgang til de enkelte delarealer. Kom-
missionen har noteret sig, at Banedanmark vil arbej-
de videre med forslaget om støjvolde mellem de tre 
parceller og den nye vej. Med hensyn til forslaget om 
en at opgive det sidste stykke af omfartsvejen og 
skabe forbindelse nord for banen mod Tølløse skal 
kommissionen henholde sig til, at det forelagte vej-
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projekt, herunder omfartsvejen, er detaljeret beskre-
vet i lovbemærkningerne. 

Syd for banen ved p-pladsen på matr.nr. 4cf Kvarm-
løse By, Tølløse.  

Ejeren af matr.nr. 4cf Kvarmløse By, Tølløse (Jern-
banevej 57), har i brev af 17. marts 2011 til Bane-
danmark foreslået, at man i stedet for etablering af 
den planlagte arbejdsvej over matriklen i stedet be-
nytter den allerede etablerede adgangsvej til Jernba-
nevej 55, idet denne vej i mange år har været anvendt 
til kørsel med endog tung trafik. Der er vedlagt skitse 
af eksisterende adgangsvej. Ejeren spurgte på mødet 
til højden af den forudsatte støttemur og understrege-
de, at der ikke er meget plads at komme ind på. Det 
var i orden, at Banedanmark benyttede den eksiste-
rende låge til at komme ind og ud. Han ville gerne 
vide, om der kom mere støj, nu hvor sporene rykker 
tættere på ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at adgangsveje alene skal an-
vendes i forbindelse med etableringen af anførte, at 
den foreslåede adgangsvej til Jernbanevej 55 ikke var 
aktuel, idet Banedanmark ikke skulle lave selve spor-
arbejderne fra denne side – men kun støttemuren 
langs skellet til matr. 4cf. smst. Støttemuren kommer 
op i højde med sporene. Af pladshensyn bliver det 
muligvis nødvendigt at fjerne noget af plankeværket i 
anlægsperioden. Man vil gå i dialog med ejeren om, 
hvordan arbejderne mest hensigtsmæssigt kan udfø-
res. Selvom der komme flere tog, når det nye spor 
åbner, forventer man ikke, at der vil blive øget støj, 
da togene til den tid forventes at være mere støjsva-
ge.  

Nord for banen ved det sydøstlig hjørne af matr.nr. 
4a Kvarmløse By, Tølløse. 

Der fremkom ikke bemærkninger på dette sted.  

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Christian Østrup  

/ Sine H. Kjeldsen 
 
 
Mandag den 11. april 2011 kl. 9.00, samledes 
kommissionen for at fortsætte den d. 5., 6., og 7. 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. 
7. april 2011, dog mødte tillige Lisbeth Ligaard, Ba-
nedanmark. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Ved dagens møde blev den mellemste del af stræk-
ningen i Holbæk Kommune behandlet. 

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 offentlig overkørsel nr. 110 for 
Kvarmløsevej / Tølløsevej i km 54.780.  

Flere lodsejere anførte, at det burde tilstræbes, at 
lastbilerne kom væk fra området, og at de så vidt 
muligt i stedet burde køre ad Hjortholmvej.  

Repræsentanter for KFI anførte, at man ud over Fak-
ta-grunden med tilhørende bygninger (matr.nr. 3c og 
3ga Kvarmløse By, Tølløse) også ønskede ejendom-
men matr.nr. 3at smst. eksproprieret. Denne ejendom 
er købt samtidig med Fakta-grunden og udelukkende 
for at skabe tilstrækkelig med p-pladser samt at sikre 
mulighed for udvidelse på et senere tidspunkt. Der 
ligger således i dag ca. 10 af Faktas p-pladser på 
ejendommen. Der har intet formål for KFI at beholde 
denne ejendom, når Fakta-grunden, som er hoved-
ejendommen, eksproprieres.  

Banedanmark fandt ikke, at det var nødvendigt at 
totalekspropriere matr.nr. 3at smst. Ejendommens 
bygning bliver ikke berørt af anlægget, og KFI kan 
selv afhænde ejendommen, hvis ikke de ønsker at 
beholde den, når Fakta-grunden eksproprieres. 

Kvarmløse-Tølløse Vandværk har ved brev af 10. 
marts 2011 til kommissarius anført, at vandboring 6 
(DGU nr. 205.515) efter den planlagte ekspropriation 
ikke længere vil kunne opfylde hverken den sikker-
hedsafstand på 10 meter, der pt. skal være omkring 
en boring, og slet ikke den nye sikkerhedsafstand på 
25 meter, som der ligger et lovforslag om i Folketin-
get, idet jernbanen vil komme til at ligge kun 6,35 m 
fra boringen. Holbæk Kommune har allerede påbudt 
den nye sikkerhedsafstand på 25 meter, og vandvær-
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ket ser ikke anden udvej, end at boringen eksproprie-
res, hvilket vandværket også har gjort opmærksom på 
over for Trafikstyrelsen ved de informationsmøder, 
der har været holdt. Ved mødet gentog repræsentan-
ter for vandværket dette synspunkt og tilføjede, at der 
også kan være problemer med sikkerhedsafstanden til 
vandboring 7. Som anført i besigtigelsesmaterialet, 
bør vandboring 3 eksproprieres, da en kloakledning, 
der anlægges i forbindelse med projektet, kommer 
for tæt på. Det blev endvidere anført, at vandværkets 
skylletank burde flyttes mod syd, så den ikke ligger 
ude midt under den nye vej – i modsat fald skal den 
armeres stærkere. Man var i øvrigt bekymret for, om 
anlægsarbejderne ville medføre skader og revnedan-
nelser på vandværkets regnvandsbeholder og byg-
ninger og ønskede disse registreret inden anlægsar-
bejdernes påbegyndelse for revnedannelser m.v. 
Vendepladsen ønskedes udvidet til 25 m. Det er et 
lovkrav, at der skal være hegnet rundt om vandvær-
ket – og dette må Banedanmark sørge for er opret-
holdt under anlægsarbejderne. Endvidere er der en 
moniteringsboring, der skal lukkes, inden man påbe-
gynder arbejderne. Vandværket spurgte til, om der 
kunne være problemer i forhold til forsyningslednin-
gerne, der ligger i en dybde af ca. 1,20 m, og som 
kommer til at ligge under de fremtidige arbejdsveje. 

Holbæk Forsyning oplyste vedr. den nævnte kloak-
ledning, at der faktisk er to hovedkloakledninger, der 
lægges om, og det er aftalt med Banedanmark, at de 
flyttes om (i Sofiesvej) pga. projektet. Det kunne 
undersøges, om det var muligt at undgå en ekspropri-
ation af boring 3, hvis kloakledningerne blev placeret 
i særlig sikrede rør på den pågældende strækning. 

Banedanmark anførte, at man vil gå i dialog med 
vandværket omkring placering af skylletank m.v. 
Forsyningsledningerne ligger så langt nede, at der 
ikke burde være risiko for beskadigelse af disse.  Det 
vil blive nærmere vurderet i hvilket omfang, det er 
nødvendigt med fotoregistrering af bygninger m.v. 
inden anlægsarbejdernes påbegyndelse. Der er ikke 
planlagt større vibrationsarbejder på dette sted. Ba-
nedanmark vil indgå i en videre dialog med vand-
værket, Holbæk Forsyning og Holbæk Kommune 
vedr. ledningsarbejderne. Banedanmark anførte end-
videre, at man ville tage kontakt til ejeren af matr.nr. 
3ah for at høre, om ejerne var interesseret i at få til-
lagt et areal af matr.nr. 3ai samme sted.  

Kommissionen finder, at matr.nr. 3at smst., som øn-
sket af ejeren KFI, bør eksproprieres. Kommissionen 
har lagt vægt på, at ejendommen er købt sammen 
med Fakta-grunden (matr.nr. 3c smst.) og efter det 

oplyste med det formål at skabe tilstrækkelig p-
pladsareal til Faktas kunder, hvilket også fremgår af 
lokalplanen, samt til evt. udvidelse. Der er således 
etableret p-pladsareal på en del af ejendommen. 
Kommissionen vurderer, at der er tale om en samlet 
investering fra KFI’s side, som savner ethvert formål 
for ejeren, når Fakta-grunden eksproprieres. Ejen-
dommen må endvidere forventes at falde i værdi som 
følge af det nye vejanlæg. 

For så vidt angår Kvarmløse-Tølløse vandværk 
(matr.nr. 3as smst.) har kommissionen noteret sig, at 
Banedanmark vil indgå i en nærmere dialog med 
vandværket, Holbæk Forsyning og Holbæk kommu-
ne vedr. tilrettelæggelse af ledningsarbejder m.v. 
Kommissionen finder, at Banedanmark sammen med 
vandværket og Holbæk Forsyning bør rette henven-
delse til kommunen vedr. mulighederne for at opnå 
dispensation fra de af kommunen fastsatte sikker-
hedskrav med hensyn til afstanden mellem henholds-
vis vandboring og kloakledning og vandboring og 
banen, inden der tages nærmere stilling til, hvorvidt 
det eventuelt er nødvendigt at ekspropriere vandbo-
ringer. 

Nord for banen ved offentlig overkørsel nr. 110 for 
Kvarmløsevej / Tølløsevej i km 54.780.  

Ejerne af matr.nr. 5aæ Kvarmløse By anførte, at det 
nye vejanlæg kommer meget tæt på huset, der ude-
lukkende anvendes til blomsterbutik. Den nuværende 
indgang til blomsterbutikken vil blive væsentlig for-
ringet, og der er ikke plads til den nuværende trappe. 
Det vil stort set ikke være muligt at have blomsterud-
stilling m.v. udenfor. Blomsterbutikken, som de har 
haft i 5 år, vil blive lukket helt af. Man vil ikke på 
samme måde komme forbi i bil, når overkørslen bli-
ver lukket. Parkeringsmulighederne bliver også dår-
ligere. Man frygter for driften af forretningen. Hele 
ejendommen bliver i dag anvendt til erhverv, men er 
registeret som bolig/erhverv. Baghaven vil fremover 
blive nærmest afskåret, da man kun lige akkurat vil 
kunne gå rundt om gavlen af huset, hvilket vil sige, at 
man må bære tingene frem og tilbage. Ejendommen 
lider samlet set et stort værditab, og man ønsker den 
derfor totaleksproprieret. 

Banedanmark var enig i, at ejendommen bliver en del 
berørt af vejprojektet, men fandt dog ikke, at indgre-
bet var så stort, at den burde totaleksproprieres. Man 
kan fortsat komme ind i butikken, men det er korrekt, 
at der ikke vil være meget plads til udstilling udenfor, 
og at baghaven ikke kan benyttes hertil, da det er 
svært at komme rundt. 
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Ejeren af matr.nr. 3an smst. fandt, at der blev taget 
for meget af haven til den nye vej. 

Ejeren af matr.nr. 3r smst. spurgte, hvorvidt der vil 
komme indgreb i plankeværket, der afgrænser haven.  

Banedanmark oplyste hertil, at en del af plankevær-
ket vil blive taget ned og sat op igen af Banedan-
mark, når støttemuren var etableret.  

Kommunens repræsentant spurgte til, hvorfor man 
ikke har valgt at dreje vejen den anden vej, så den 
kommer tættere på rundkørslen. 

Holbæk Kommune har anført, at man forventer at al 
afvanding af de anlæg som senere overtages af Hol-
bæk Kommune sker ved gravitation. 

Banedanmark oplyste hertil, at vejprojektet har været 
nøje overvejet. Da terrænet falder meget, bliver vejen 
for stejl, hvis ikke der kommer kurver på. 

Kommissionen finder, at ejendommen matr.nr. 5aæ 
Kvarmløse By bør totaleksproprieres. Kommissionen 
har især lagt vægt på, at der er tale om en butik i 
drift, hvor en stor del af det udendørs udstillingsareal 
bliver inddraget, og at det ikke vil være muligt at 
anvende baghaven i stedet. Vejen kommer meget tæt 
på husets gavl, og det bliver vanskeligt at komme 
rundt. Samlet set er det et omfattende indgreb i såvel 
ejendommen som i butikken, der drives på ejendom-
men. 

Nord for banen ved overføring af Lunderødvej i km 
56.185.  

Ejeren af matr.nr. 15 smst. ønskede ejendommen 
totaleksproprieret, idet den under alle omstændighe-
der ville lide et betydeligt værditab grundet nærhed 
til den kommende bro. Huset vil komme til at ligge i 
skyggen af broen, med dominans og manglende sol-
lys til følge. 

Ejeren af matr.nr. 7r Lunderød By, Tølløse, var me-
get imod projektet, da han ikke ønskede at afstå are-
al. Han havde hårdt brug for hele arealet til sin virk-
somhed. Han har lige bygget ud og det er småt med 
pladsen til de store lastbiler m.v. i forvejen. 

Banedanmark var ikke enig i, at der var grundlag for 
en totalekspropriation af ejendommen matr.nr. 15 
smst. I det forelagte projekt trækkes broen længere 
mod nord for netop at undgå indgreb i og støttemur 
på matr.nr. 15 smst. 

Ejeren af matr.nr. 7a spurgte om, hvorfor man ikke 
samlede hele arbejdspladsen på østsiden af Lunde-
rødvej, i stedet for at have en mindre strimmel også 

på vestsiden. Det er generende, når marken skal dyr-
kes, og hjørnet af marken på østsiden (nord for søen), 
kan man alligevel ikke bruge til noget. 

Banedanmark anførte hertil, at kommunen har god-
kendt arbejdspladserne, og at det er nødvendigt at 
have et arbejdspladsareal på begge sider af Lunde-
rødvej for at kunne udføre den nye vejoverføring. 

Flere lodsejere anførte, at vejen burde rettes mere ud 
og var modstandere af den foreslåede løsning, hvor 
vejen slår et knæk. 

Banedanmark anførte hertil, at hvis vejen blev for 
lige, var der større risiko for, at bilisterne ville køre 
for stærkt på strækningen over broen.  

Ejeren af matr.nr. 7aa smst. spurgte nærmere til tids-
horisont m.v. vedr. den midlertidige adgangsvej, der 
er planlagt over ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at det nok ikke blev nødven-
digt at benytte vejen mere end 1 md. – men der kun-
ne blive behov for et midlertidigt arbejdsareal oven 
for skråningen i forbindelse med etableringen af fau-
napassagen. Man vil så vidt muligt tage hensyn til 
beplantningen på skråningen. 

Ejeren af matr.nr. 9cv smst. gjorde opmærksom på, at 
der i materialet mangler et stykke permanent vej over 
matr.nr. 8h smst. frem til matr.nr. 9cv. 

Banedanmark var enig i dette og vil få fejlen rettet, 
og orientere ejeren af matr.nr. 8h smst.  

Kommissionen finder, at matr.nr. 15 Lunderød By, 
Tølløse, ud fra en samlet betragtning skal totaleks-
proprieres. Der er lagt vægt på, at ejendommen, selv 
ved den mindst indgribende løsning, vil blive væsent-
lig forringet, samtidig med, at to erhvervsvirksomhe-
der på vejens modsatte side, matr.nr. 7r smst. og 
matr.nr. 7ap smst., vil bliver væsentlig berørt af pro-
jektet, såvel midlertidigt som permanent, i forsøget 
på at friholde matr.nr. 15 smst. for indgreb. Der vil 
ved en totalekspropriation af matr.nr. 15 smst. også 
kunne opnås en bedre vejløsning, idet vejens forløb 
på begge sider af broen vil kunne rettes mere ud og 
således få en mere hensigtsmæssig udformning. 

Nord for banen ved underføring af Hjortholmvej i km 
57.990. 

Ejeren af matr.nr. 2d Skimmede By, Tølløse, kunne 
ikke forstå, hvorfor det var nødvendigt med arbejder 
på sydsiden af banen i forbindelse med udvidelsen af 
banen og forlængelse af stenkisten for Truelsbæk Å. 
Han var meget bekymret for de skader, som den mid-
lertidige adgangsvej og de maskiner, der skulle køre 
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ad den, ville få for de 40 år gamle træer i skoven. Det 
måtte være muligt at begrænse arbejderne til at fore-
gå fra nordsiden af banen ved at tilrettelægge dem på 
anden vis, f.eks. ved under anlægsarbejderne at an-
vende en membran, som kan holde lufttrykket, til 
åens vand. 

Banedanmark anførte hertil, at man skulle ind på 
sydsiden af banen, fordi der skulle etableres et lille 
stemmeværk i åløbet, så vandet kunne lægges i rør 
under banen mens arbejderne med banen og stenki-
sten pågår. Der er ikke tale om, at store køretøjer skal 
ind igennem skoven, muligvis vil det være tilstræk-
kelig med en bobcat e. lign. til at udføre arbejdet. 
Man er opmærksom på, at træerne i skoven ønskes 
skånet og vil gå i dialog med ejeren om den nærmere 
tilrettelæggelse af arbejderne. 

Ejeren af matr.nr. 1a m.fl. smst. spurgte, om man 
ikke kunne samle arbejdspladsen på én mark, så 
dyrkningsgenerne m.v. kunne blive mindre.  

Banedanmark anførte, at det var planen at lægge en 
form for midlertidig bro over Truelsbæk Å, således at 
man kunne køre mellem arbejdspladserne, og man 
har derfor ikke brug for arealet op mod matr.nr. 1h 
smst. 

Nord for banen ved privat underføring i km 58.921 
på matr.nr. 4a Nyby By, Tølløse, ”Åholmgården”. 

Ejeren af matr.nr. 4a m.fl. Nyby By, Tølløse, gav 
udtryk for, at han ønskede at beholde underføringen, 
men at den burde udvides så den blev tidssvarende i 
forhold til størrelsen af de maskiner, der normalt blev 
anvendt i landbrugsdriften. Bredden bør således være 
min. 4,5 m og højden min. 3,20 m. Det er nødvendigt 
med gode dræn ved underføringen, da der er meget 
vådt. Han var ked af, at det var nødvendigt at fælde 
flere af de store træer øst for underføringen i forbin-
delse med broarbejderne. Han ønskede arbejdsplad-
sen flyttet for at skåne træerne, og det gjorde ikke 
noget, at et gammelt maskinhus blev fjernet i den 
forbindelse. Hvis ikke det er muligt at skåne træerne, 
ønskes underføringen flyttet nogle meter mod nord. 
Ejeren spurgte til, hvor længe adgangen til markerne 
nord for banen ville blive spærret i forbindelse med 
anlægsarbejderne. Endvidere bad ejeren om, at de 
store træer i haven blev skånet i forbindelse med 
anlæggelsen af det nye spor. Ejeren ville gerne have 
den midlertidige arbejdsvej lagt helt op mod den 
eksisterende adgangsvej til ejendommen, så der ikke 

bliver en smal strimmel imellem. Han var endvidere 
bekymret for den øgede støj fra banen, som løber i 
kanten af haven ret tæt på huset. Ejeren ville derfor 
gerne have støjvold etableret parallelt med banen på 
den strækning, der løber langs haven. Der må være 
jord i overskud i projektet. 

Banedanmark anførte med hensyn til de store træer 
øst for underføringen, at det var tvivlsomt, om de 
kunne bevares, selvom arbejdspladsen blev flyttet 
lidt hen mod det gamle maskinhus. Man var dog 
villig til at kigge nærmere på det. Hvis ikke det er 
muligt at skåne træerne vil broen blive flyttet nogle 
meter mod nord, som ønsket af ejeren.  Banedanmark 
er opmærksom på vandproblemerne i underføringen. 
Med hensyn til adgangen til markerne nord for ejen-
dommen vil denne være afskåret i en periode på 3 – 4 
md., men efter aftale vil det være muligt for ejeren at 
komme til dem. Man vil gå i nærmere dialog med 
ejeren herom. For så vidt angår den midlertidige ar-
bejdsvej ligger den faktisk op til eksisterende ad-
gangsvej i forhold til matrikelkortet. Grunden til, at 
det er markeret anderledes på planerne er den, at den 
eksisterende adgangsvej har rykket sig nogle meter i 
marken over tid. Med hensyn til den frygtede for-
øgelse af støjen fra banen bemærkede Banedanmark, 
at det er forventningen, at de nye tog, der kører på 
banen, når det nye spor åbner i 2015, vil være mere 
støjsvage end togene i dag – og derfor vil der ikke 
komme en forøgelse af støjgenerne. Ejeren har dog 
mulighed for at søge om tilskud til støjisolering af 
facade, hvis grænseværdierne er overskredet. Det er 
planen, at Banedanmark i forbindelse med anlægget 
vil komme ud og kigge konkret på de ejendomme, 
hvor en overskridelse er sandsynlig. 

Kommissionen finder, at underføringen skal opret-
holdes, som anført i lovbemærkningerne. Underfø-
ringen bør dog udvides i højden til 3,20 m og med en 
bredde på 4,50 m, så den er tidssvarende. Kommissi-
onen er enig i, at underføringen bør flyttes nogle 
meter mod nord, hvis træerne øst for underføringen 
alligevel ikke kan bevares. Kommissionen finder 
endvidere, at Banedanmark, så vidt det overhovedet 
er muligt, bør begrænse arbejdspladsen syd for haven 
og beboelsen, således at den holdes uden for stendi-
get, og således at de store træer i havens sydlige del 
om muligt bevares. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

Christian Østrup  
/ Sine H. Kjeldsen 
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Tirsdag 12. april 2011 kl. 9.00, samledes kommis-
sionen for at fortsætte den d. 5., 6., 7., og 11. 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 den 
7. april 2011. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Sine H. Kjeldsen. 

Ved dagens møde blev den sidste del af strækningen 
i Holbæk Kommune behandlet. 

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: 

Vest for banen ved underføring af Nybyvej i km 
60.440. 

Ejeren af matr.nr. 6c m.fl. Ågerup By, Ågerup samt 
denne repræsentant anførte med hensyn til den om-
talte Brorfeldesti, at der ikke var indgået nogen aftale 
mellem kommunen og lodsejeren om en sådan stiad-
gang. Den adgang, der måtte være, hvilede således 
kun på naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 

Kommunens repræsentant anførte hertil, at der er tale 
om et sammenhængende stisystem – og det er ikke 
afgørende i den sammenhæng, om der er tale om en 
etableret sti til formålet, eller om der er tale om fær-
den på en eksisterende privat fællesvej.  

Ejeren anførte endvidere, at det efter underføringens 
lukning vil blive et problem at komme til markerne 
beliggende øst for banen. Der ligger også en halmhal, 
og ejeren er derovre næsten dagligt for at hente foder 
m.v. Der vil også blive problemer med gyllekørsel til 
andre marker i området, da landmændene vælger at 
køre ad Nybyvej og gennem underføringen i stedet 
for at køre med gyllen ind gennem byen og ad de 
store veje. Det ville være hensigtsmæssigt med en 
adgangsvej langs banen op til det sted, hvor Nybyvej 
bliver afbrudt ved den nuværende underføring, evt. 
kan den midlertidige arbejdsvej blive liggende til den 
landbrugsmæssige færdsel. Det skal i øvrigt sikres, at 
man kan komme fra den nye omfartsvej og ind på 
markerne på hensigtsmæssig vis. Der er problemer 
med vand og dræn i og ved den eksisterende underfø-
ring, ligesom der er problemer flere steder med dræn 
fra den ene side af banen til den anden. Der ligger en 
hovedledning, som ikke rigtig fungerer. Ejeren 

spurgte også til, om der vil blive øget støj fra jernba-
nen, idet beboelsen på ejendommen ligger ret tæt på 
banen. 

Ejeren af matr.nr. 7b smst. foreslog, at rundkørslen 
ved omfartsvejens udmunding i Nybyvej rykkes på 
en sådan måde, så man undgår indgreb midt i mar-
ken. Endvidere burde det sikres, at rundkørslen er 
tilstrækkelig stor til at landbrugskøretøjer m.v. kan 
komme rundt.  

Kommunens repræsentant gentog sit synspunkt vedr. 
Brorfeldestien, jf. bemærkningerne ved det indleden-
de møde, og understregede, at det var helt afgørende 
for kommunen, at den nye jernbanebro over omfarts-
vejen blev så bred, at der var plads til cykelstiunder-
føring i begge retninger. I øvrigt burde omfartsvejen 
dimensioneres til 80 km/t, hvis ikke Stationsvej blev 
tilsluttet omfartsvejen. Kommunen har også for jern-
banebroen over Omfartsvejen gjort opmærksom på, 
at afvanding forventes at ske ved gravitation. 

Banedanmark anførte, at man vil se nærmere på de 
nævnte drænproblemer og mulighederne for at benyt-
te den midlertidige arbejdsvej langs banen på 
matr.nr. 6av smst. til en fremtidig markvej som øn-
sket af lodsejeren. Der skal dog af trafiksikkerheds-
mæssige grunde være et stykke fra den nye underfø-
ring og hen til den nye markoverkørsel. Det blev 
oplyst, at de forholdsvis små trekanter, der bliver 
afskåret ved omfartsvejens etablering, vil blive eks-
proprieret og tillagt de tilstødende ejendomme. Med 
hensyn til støjen fra banen bemærkede Banedanmark, 
at det er forventningen, at de nye tog, der kører på 
banen, når det nye spor åbner i 2015, vil være mere 
støjsvage end togene i dag – og derfor vil der ikke 
ske en forøgelse af støjgenerne. Man har dog mulig-
hed for at søge tilskud til støjisolering af facade, hvis 
grænseværdierne er overskredet. Det er planen, at 
Banedanmark vil komme ud og se konkret på de 
ejendomme, hvor en overskridelse er sandsynlig. 
Banedanmark kunne ikke helt forstå kommunens 
synspunkt om at hastigheden på omfartsvejen skulle 
hæves fra de planlagte 60 km/t til 80 km/t, hvis ikke 
forlængelsen af Stationsvej blev vedtaget, idet kom-
munen tidligere har godkendt, at omfartsvejen blev 
dimensioneret efter en hastighed på 60 km/t. Vejen 
ligger jo tæt på byen. En hastighed på 80 km/t vil 
også medføre problemer med etablering af de nød-
vendige markoverkørsler. Banedanmark fandt ikke, 
at underføringen skulle være så bred, at der var plads 
til cykelstier. Det har ikke tidligere været med i pro-
jektet og heller ikke i VVM-redegørelsen, at der 
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skulle tages højde for eller forberedes til cykelsti 
langs omfartsvejen. 

Kommissionen finder ud fra en samlet betragtning, at 
den nye underføring af omfastvejen bør udføres i en 
bredde, så der er plads til, at der kan etableres en 
gennemgående cykelsti langs omfartsvejen. Kom-
missionen finder ikke, at rundkørslen ved omfartsve-
jens udmunding i Nybyvej bør flyttes. Rundkørslen 
ville i givet fald komme til at ligge skævt for vejen 
og bevirke defigurering af andre arealer. 

Ved planlagt rundkørsel øst for banen, Vipperød 
Omfartsvej udmunding i Roskildevej. 

Ejeren af matr.nr. 4ai og 4ah smst. anførte, at han 
gerne ville afstå matr.nr. 4ai smst. da arealet bliver 
uinteressant som landbrugsareal grundet arealindgre-
bet til den nye rundkørsel. Han kunne i øvrigt ikke 
forstå, hvorfor omfartsvejen ikke kunne parallelfor-
skydes og rykkes noget tættere på byen i stedet for at 
gå midt igennem god landbrugsjord.  

Ejeren af matr.nr. 5b ville gerne beholde sine arealer, 
selvom de bliver gennemskåret. I øvrigt kunne han 
godt bruge noget overskudsjord.  

Banedanmark anførte, at placeringen af omfartsvejen 
det pågældende sted var valgt ud fra terrænforholde-
ne i området og at der ville skulle spunses, hvis broen 
blev rykket tættere ind mod byen. Endvidere ville 
beboere i parcelhuskvarteret nord for omfartsvejen 
blive mere generet af vejen, hvis den kom tættere på 
byen. 

Kommissionen finder ikke, at der er grundlag for at 
flytte omfartsvejen til en placering tættere på byen. 
Kommissionen lægger i den forbindelse vægt på, at 
det i lovbemærkningerne er anført, at vejen skal ligge 
syd for byen i en afstand af 100 – 200 m fra Kilde-
vangsparken. 

Med hensyn til ønsket fra ejeren af matr.nr. 4ai om 
ekspropriation af dette areal, finder kommissionen 
ikke umiddelbart, at dette er nødvendigt af hensyn til 
projektet. Kommissionen vil dog først tage endelig 
stilling til dette spørgsmål ved ekspropriationen, når 
detailprojektet foreligger. 

Vipperød Station i km 61.2. 

En repræsentant for Grundejerforeningen Æblehaven 
anførte med hensyn til den planlagte stiunderføring 
mellem stationen og Æblehaven, at det bør sikres, at 
der ikke kommer mere støj fra stationen, når den 
eksisterende støjvold brydes. Han foreslog derfor, at 
tunnelen fortsatte som ”en kasse” helt ud til vejen 

ved Æblehaven. Han frygtede, at hvis Stationsvej 
ikke forlænges, vil pendlere m.fl. for at undgå den 
lange køretur, parkere deres biler på vejene i Æble-
haven for så at smutte gennem stiunderføringen til 
stationen. Dette vil medføre store parkeringsproble-
mer i området. Han efterlyste skiltning med parke-
ringsforbud (for andre end beboerne i Æblehaven). I 
øvrigt vil det blive dyrere at vedligeholde vejene i 
Æblehaven grundet den øgede trafik. Endvidere kla-
gede han over, at grøfterne ved jernbanen ikke funge-
rede. 

Fra flere fremmødte blev det anført, at der allerede i 
dag ikke er P-pladser nok på Vipperød Station. Når 
der kommer dobbeltspor bliver det endnu værre. Det 
blev også fremført, at den skitserede vendeplads for 
enden af Stationsvej ikke er tilstrækkelig stor til 
f.eks. sættevogne.  

Banedanmark anførte, at gangtunnelen var ønsket af 
kommunen og lavet af hensyn til denne del af byen, 
herunder beboerne i Æblehaven. En forlængelse af 
tunnelen helt ud til Æblehaven vil blive meget dyr. 
Men der kan for at undgå øget støj fra banen evt. 
laves en ”sluseløsning” eller forsætning evt. i kombi-
nation med en støjskærm. Med hensyn til afvand-
problemerne ved banen er Banedanmark i gang med 
at oprense de eksisterende grøfter og stenkister, og 
man vil se nærmere på forholdene ved stationen. De 
fremtidige parkeringsforhold vil blive drøftet i den 
nedsatte stationsgruppe, hvor DSB og pendlerne også 
er repræsenteret. Man vil undersøge mulighederne 
for at udvide vendepladsen – evt. lave en vendesløjfe, 
så der kan blive plads til sættevogne, men dette vil 
nok kræve spuns- eller støttevæg ind mod parcelhu-
sene. Vendesløjfen skal placeres således, at den ikke 
afskærer mulighederne for senere at udnytte / udvide 
den sydligste del af parkeringspladsen ved stationen. 

Kommissionen finder, at Banedanmark bør se nær-
mere på udformningen af gangtunnelen på stationen 
med henblik på at undgå, at der grundet etableringen 
af underføringen kommer mere støj fra banen til om-
rådet ved Æblehaven. Kommissionen finder endvide-
re, at der bør etableres en vendesløjfe ved Stations-
vej, så det sikres, at også meget store køretøjer som 
sættevogne kan vende her.  

Vest for banen ved offentlig overkørsel nr. 122 for 
Asmindrupvej.  

Kommunens repræsentant, anførte, at Stationsvej, 
som en nødvendig del af projektet, bør forlænges til 
den nye omfartsvej. Det er af vital betydning for 
Vipperød by, at Stationsvej bliver forlænget. Ellers 
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vil der blive al for lang køreafstand i bil mellem by-
delene. Dette vil spare borgerne for en ekstra omvej 
på 1 km, ligesom varetransport til Brugsen kan klares 
uden farlige vendemanøvre på den blinde Stations-
vej. Stationsvej skal tilsluttes Omfartsvejen i en 
rundkørsel, hvilket også vil bevirke, at andre hastig-
hedssænkende foranstaltninger på omfartsvejen bli-
ver overflødige.  

Ejeren af matr.nr. 4b Vipperød Gde., Grandløse, ville 
vide, om projektet kommer til at berøre hendes have 
og drivhus.  

Dette blev bekræftet af Banedanmark, som tilføjede, 
at have og drivhus vil blive retableret igen, og at der 
vil blive ydet erstatning for indgrebet. 

Ejeren af matr.nr. 2bm Vipperød Gde., Grandløse, 
spurgte til bredden af adgangsvejen til huset. Hun 
ønskede skiltning mod parkering.  

Banedanmark forklarede, at adgangsvejen bliver  
4,50 m bred, og at der vil blive etableret en mur, så 
vejen kan holdes oppe i niveau. 

Repræsentanter for Vipperød Brugsforening, 
(matr.nr. 2e Vipperød Gde., Grandløse), anførte, at 
det skitserede vejprojekt rundt om Brugsen vil med-
føre store gener, idet parkeringspladsen vil blive 
splittet op af den nye vej til stationen. De p-pladser, 
som kommer til at ligge på den modsatte side af 
Brugsen og nærmest banen, vil ikke være meget 
værd. De ligger alt for langt fra butikken, og det vil 
være svært og farligt at krydse den nye vej for at 
komme frem og tilbage hertil. Hvis projektforslaget 
gennemføres vil det blive nødvendigt at flytte ind-
gangen til Brugsen. Der blev spurgt til, om blomster-
forretningen, der lejer den del af bygningen, der lig-
ger på det østlige hjørne, kan fortsætte. Vejen kom-
mer her meget tæt på indgangspartiet. Der blev også 
spurgt til, hvorfor buen på vejen ikke kan rettes noget 
mere ud – så man undgår at gribe så hårdt ind i Brug-
sens parkeringsareal m.v. Endeligt blev der spurgt til 
nødvendigheden af, at man kunne cykle under broen 
– det måtte være tilstrækkeligt, hvis bare man kunne 
trække cyklerne igennem. Der var forslag om, at rette 
den nye vej ud, så den i stedet for at forløbe i en kur-
ve blev afsluttet med et T-kryds i Stationsvej.  

Banedanmark anførte, at der efter anlæggets udførel-
se vil være lige så mange p-pladser ved Brugsen, som 
de har i dag, nemlig 60 stk. Det er nødvendigt at ind-
drage græs- og gangarealet lige vest for bygningen 
hertil. Med hensyn til forslaget om at rette den nye 
vej ud – og etablere et T-kryds til Stationsvej, anførte 
Banedanmark, at der ikke er plads til dette grundet 

tunnelen. Den tager meget plads, også fordi man skal 
kunne cykle igennem, hvorfor den ikke må være for 
stejl. Dette medfører, at underføringen bliver udstrakt 
i længden. Det har været meget vigtigt for kommu-
nen, at man kan cykle igennem, og således ikke skal 
stå af cyklen for at trække den. 

Kommissionen finder, at den af Banedanmark fore-
slåede vejløsning må godkendes. Kommissionen 
finder ikke, at Stationsvej skal forlænges ud til om-
fartsvejen, idet en sådan ændring ligger uden for 
rammerne af det forelagte projekt og desuden ikke 
kan anses at være af så vital betydning for byen, som 
anført af kommunen. En forlængelse af Stationsvej 
vil i øvrigt give en sådan øget gennemkørende trafik 
omkring Brugsen, at dette kunne blive problematisk, 
når parkeringsforholdene tages i betragtning. Kom-
missionen finder, at der etableres tilstrækkelig med 
parkeringskapacitet ved Brugsen. 15 af parkerings-
pladserne kommer til at ligge på modsatte side af den 
nye vej, nær banen, og dette er naturligvis en forrin-
gelse af parkeringsmulighederne, men parkerings-
pladserne her kan benyttes, når der er behov for det. 
Spørgsmålet om erstatning for projektets eventuelle 
konsekvenser for indgangspartiet og blomsterforret-
ningen vil blive vurderet i forbindelse med ekspro-
priationsforretningen. 

Kommissionen vedtog herefter det forelagte projekt 
vedrørende strækningen i Holbæk Kommune med de 
ændringer, der fremgår af nedennævnte særlige be-
stemmelser. Det bemærkes, at visse forhold kan kræ-
ve yderligere godkendelse fra andre myndigheder. 

Arealer langs banen beskrives henholdsvis som be-
liggende langs banens venstre side, bvs., og ejen-
domme beliggende langs banens højre side, bhs. Høj-
re og venstre side er i forhold til kørselsretningen fra 
Elverdamsåen mod Vipperød.    

Km. 50.880 – 50.975. 

Der foretages en udvidelse af dæmningen ved Elver-
damsåen. På banens højre side skal der midlertidigt 
eksproprieres areal fra matr.nr. 7a Soderup By, Sode-
rup til arbejdsareal/midlertidig jorddeponering. 

Km. 50.975-52.100 bhs 

Der skal permanent eksproprieres arealer fra 
matr.nre. 7a Soderup By, Soderup (Rugård) til bane-
anlægget, til sneværnsbælter og til en ny privat fæl-
lesvej langs banen, km. 51.280-52.100 til brug for 
matr.nr. 8a og 8f ibd. Vejen placeres på indersiden af 
sneværnsbælterne mellem det fremtidige anlæg og 
sneværnsbælterne. Vejens endelige placering under-
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søges nærmere og aftales med lodsejerne. Endvidere 
skal der midlertidigt eksproprieres arealer til arbejds-
områder, arbejdsvej og jorddeponering m.v. Arealer-
ne dyrkes landbrugsmæssigt. 

Km. 51.110-51.275 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres et areal fra matr.nr. 
8a Soderup By, Soderup (Jerndalsgård) til banean-
lægget. Der eksproprieres permanent til ny 5,00 m 
bred privat fællesvej over matr.nr. 8a ibd. til brug for 
matr.nr. 8f ibd. Endvidere skal der midlertidigt eks-
proprieres arealer til arbejdsvej og arbejdsplads til 
brug i forbindelse med nedlæggelsen af vejoverførin-
gen i km. 51.241. 

Km. 51.241, 4,20 m bred privat vejoverføring. 

Broen, der er eneste vejforbindelse til offentlig vej 
fra ejendommene matr.nr. 8a og 8f Soderup By, So-
derup, nedrives. Matr.nr. 8a og 8f ibd. henvises til at 
krydse banen ved vejoverføringen for Rugård, km. 
52.100 og benytte den nye private fællesvej langs 
banen over matr.nr. 7a ibd., som er beskrevet oven-
for. Del af privat fællesvej over matr.nr. 8a ibd. samt 
vejudlæg over matr.nr. 34 ibd. (Jernbane) nedlægges 
og slettes på matrikelkortet. Rampeanlæg bhs. afgra-
ves/fjernes. 

Km. 51.230-51.250 bvs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres et areal af 
matr.nr. 8e Soderup By, Soderup til arbejdsplads til 
brug i forbindelse med nedlæggelsen af vejoverførin-
gen i km. 51.241. 

Km. 51.475-52.100 bhs. 

På Banedanmarks ejendom findes der på strækningen 
2 snebælter med voldanlæg. Snebælterne ryddes del-
vist og anvendes dels til etablering af det nye spor og 
dels til arbejdsvej i anlægsperioden.  

Lodsejeren har ønske om at snebæltet beva-
res/udvides fra vejbroen i km. 52.100 og hen mod 
Jerndalsgård. Beplantningen virker i dag som en 
afskærmning mod luftbåren smitte fra en syd for 
liggende svinebesætning på Bukkerup Gård. Besæt-
ningen her er lavere klassificeret end Rugårds besæt-
ning og vil derfor kunne være bærere af sygdomme, 
som Rugårds besætning normalt ikke vil blive udsat 
for. For at efterkomme dette bedst muligt bliver ar-
bejdsvejen langs jernbanen delt, så den forløber på 
begge sider af voldanlæggene i sneværnsbælterne. 

Km. 52.125, 4,50 m bred vejoverføring. 

Den vejbærende bro med forbindelse mellem Rugård 
og Tingerupvej nedrives og erstattes af en ny og stør-
re vejbærende bro. 

Broen bliver 6 m bred, med 5 m mellem autoværne-
ne. 

Det er Banedanmark, der er ansvarlig for drift og 
vedligehold af overføringen. Det er de færdselsberet-
tigede til vejen og broen, som skal betale for vedlige-
hold af belægninger og rækværker. Den nye bro skal 
tillige tjene som adgangsvej for matr.nr. 8a og 8f 
Soderup By, Soderup i forbindelse med, at vejoverfø-
ringen i km. 51.241 nedrives.  

Den private adgangsvej, der fører over broen, tilpas-
ses den nye bro, og vejstykket mellem kommuneve-
jen Tingerupvej og den nye private fællesvej langs 
banens højre side for matr.nr. 8a og 8f ibd. udlægges 
ligeledes som privat fællesvej med færdselsret for 
matr.nr. 8a og 8f ibd. 

På banens venstre side eksproprieres der midlertidigt 
arealer af matr.nr. 5e Soderup By, Soderup på begge 
sider af Rugårdsvej til brug som adgangs- og ar-
bejdsarealer i forbindelse med broens udskiftning. 

Km. 52.100-52.500 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal fra matr.nr. 
5a Soderup By, Soderup til baneanlægget. Endvidere 
skal der midlertidigt eksproprieres arealer til arbejds-
vej og arbejdsplads i forbindelse med udskiftning af 
vejoverføringen ved Rugård i km 52.125. Umiddel-
bart vest for Rugårdsvej findes et vandhul, som beva-
res. Arbejdsarealet anlægges uden om vandhullet. 

På ejendommen er der tæt ved banen i km. 52.290 
placeret to højspændingsmaster. Masterne flyttes ca. 
10 m mod nordøst i ledningstracéet. Masternes nye 
placering sikres ved pålæg af en servitut svarende til 
den eksisterende servitut på ejendommen. Arealet 
benyttes til landbrugsdrift. 

Km. 52.460 - 52.670 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal af matr.nr. 4z 
Soderup By, Soderup til baneanlægget. Endvidere 
skal der midlertidigt eksproprieres areal til arbejds-
vej. Matr.nr. 4z ibd. er klassificeret som ubebyggede 
landbrugslodder, og benyttes til landbrugsdrift. 

Km. 52.694.  

Offentlig overkørsel nr. 105 for Bukkerupvej, kom-
munevej. 

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet.  
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Km. 52.700 - 52.760 bhs. 

En del af banearealet (matr.nr. 34 ibd.) er lejet ud til 
ejeren af matr.nr. 4i ibd, der benytter arealet til have-
formål. Banearealet skal bruges til det nye banean-
læg, og lejemålet opsiges. 

Km. 52.810 - 53.060 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres et areal af matr.nr. 
1a Soderup By, Soderup til baneanlægget. Endvidere 
skal der permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
fra ejendommen (se nedenfor under afsnittet ”Nyt 
erstatningsanlæg for de offentlige overkørsler nr. 105 
og 107 i Soderup”), ligesom der midlertidigt skal 
eksproprieres arealer til arbejdsplads og -veje.  

Matr.nr. 1a ibd ejes af Soderup Kirke og udgør i alt 5 
ha. Kirken har forpagtet arealet ud, og det benyttes til 
landbrugsdrift.  

Km. 53.000. Ny 10,50 m bred vejunderføring for 
forlagt kommunevej Tadrevej  

Se nærmere beskrivelse af de nye bro- og vejanlæg 
nedenfor under afsnittet ”Tadrevej og Ny Tadrevej”. 

Km. 53.060 - 53.170 bhs. 

Af matr.nr. 3b ibd. skal der permanent eksproprieres 
areal til baneanlægget. Endvidere skal der midlerti-
digt eksproprieres areal til arbejdsvej. På arealet er 
der bl.a. tre bygninger/udhuse, som skal eksproprie-
res og nedrives. Bygningerne benyttes til værksteds-
formål, hønsehus og vognly. For at mindske areal-
indgrebet på ejendommen og bevare en muret værk-
stedsbygning samt en transformatorstation etableres 
der en støttevæg mod banen og baneafvandingen 
rørlægges.  

Km. 53.190. Offentlig overkørsel nr. 107 for Tadre-
vej, Kommunevej. 

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet. 
Fælles afløsningsanlæg for denne overkørsel og 
overkørsel nr. 105 er nærmere beskrevet nedenfor 
under afsnittet ”Tadrevej og Ny Tadrevej”. 

Km. 53.200 - 53.290 bhs. 

Hele matr.nr. 12n ibd. eksproprieres til baneanlæg-
get. Lodden er en del af en landbrugsejendom på 28 
ha, der drives uden husdyr.  

Km. 53.430 - 53.530 bhs. 

Matr.nr. 10p Kvarmløse By, Soderup, er en forlod-
seksproprieret beboelsesejendom tilhørende Bane-
danmark. Bygningerne nedrives, og dele af ejen-
dommen inddrages til baneanlæg. 

Km. 53.870 - 54.170 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget af matr.nr. 4a ibd. Herudover skal der fra 
ejendommen midlertidigt eksproprieres areal til ar-
bejdsvej/arbejdsplads. Der laves indgreb i eksisteren-
de støjvold. Efter projektanlæggelsen retableres støj-
volden. 

Lodden udgør 7 ha og er et grønt areal tilhørende 
Holbæk kommune. 

Km. 54.110 - 54.180 bvs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres til arbejdsareal på 
matr.nr. 4cf ibd. Ud for bygningerne på lodden skal 
der etableres en støttevæg i fuld højde svarende til 
det fulde skråningsanlæg. Grøften rørlægges på 
strækningen med støttevæg.  

Km. 54.170 bhs 

Der sker et midlertidigt indgreb i volden op til banen. 
Volden retableres efter projektanlæggelsen. 

Km. 54.180 - 54.220 bvs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres areal mod sporsi-
den af matr.nr. 13 Kvarmløse By, Tølløse. Matr.nr. 
13 ibd. er et jernbaneareal tilhørende Infrastruktur-
selskabet VL A/S.  

Km 54.400-54.770 Tølløse station. 

De eksisterende perroner ombygges. Ved spor 1 
(nærmest stationsbygningen) fjernes den eksisterende 
perron og der etableres en ny, bredere, længere og 
højere perron. Ved spor 2 sker der alene en forlæn-
gelse af den eksisterende perron i retning mod 
Kvarmløsevej (mod vest). Der etableres en ny gang-
bro med trapper og elevatorer. Den eksisterende 
gangbro over sporene fjernes, og overgangen i niveau 
med banen nedlægges. De fleste ombygningsarbejder 
på stationen sker på jernbanens egne arealer. Dog 
skal der fra matr.nr. 12c ibd. (ca. km 54.690-54.770 
bvs.) permanent eksproprieres areal til nyt perronan-
læg. Endvidere skal der fra samme ejendom midlerti-
digt eksproprieres et areal til arbejdsplads. Ejen-
dommen ejes af DSB og arealet benyttes til p-plads. 

Km. 54.780, offentlig overkørsel nr. 110 for Kvarm-
løsevej/Tølløsevej, kommuneveje.  

Overkørslen nedlægges og slettes på matrikelkortet. 
Se nærmere beskrivelse af de nye bro- og vejanlæg 
nedenfor under afsnittet ”Nyt erstatningsanlæg for 
offentlig overkørsel nr. 110 i Tølløse”. 

Km. 54.780-55.090. 
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På begge sider af banen skal eksproprieres arealer til 
bane- og vejformål. De tekniske anlæg og tilhørende 
ekspropriative indgreb er nærmere beskrevet neden-
for i afsnittet ”Nyt erstatningsanlæg for offentlig 
overkørsel nr. 110 i Tølløse”. 

Km. 54.970, ny 16,5 m vejunderføring for kommu-
nevejen Tølløsevej. 

Se nærmere beskrivelse af de nye bro- og vejanlæg 
nedenfor under afsnittet ”Nyt erstatningsanlæg for 
offentlig overkørsel nr. 110 i Tølløse”. 

Km. 55.080 - 55.100 bhs. 

Der skal fra matr.nr. 3fø ibd. permanent eksproprie-
res areal til baneanlægget. Endvidere skal der midler-
tidigt eksproprieres areal til arbejdsvej. Matr.nr. 3fø 
ibd. er en del af en landbrugsejendom på i alt 4 ha. 

Km 55.090 - 55.710 bhs. 

På matr.nr. 9cv Lunderød By, Tølløse skal der per-
manent eksproprieres areal til baneanlægget og udvi-
delse af sneværnsbælte. Endvidere skal der midlerti-
digt eksproprieres areal til arbejdsvej og jorddepone-
ringsområde uden på arbejdsvejen. Matr.nr. 9cv er en 
del af en landbrugsejendom på 27 ha. 

Km 55.450 - 55.900 bhs. 

Af matr.nr. 8h ibd. skal der permanent eksproprieres 
areal til ny privat fællesvej/ privat vej for matr.nr. 
9cq, 9cp og 9cv ibd.. Det eksproprierede areal til vej 
inddrages under matr.nr. 9cv ibd. Yderligere skal der 
fra matr.nr. 8h ibd. permanent eksproprieres areal til 
sneværnsbælte. Endvidere eksproprieres der midler-
tidigt areal til arbejdsvej. Den midlertidige arbejdsvej 
lægges, hvor det er muligt, i arealet der eksproprieres 
til sneværnsbælte. Matr.nr. 8h er en del af en land-
brugsejendom på 92 ha. 

Km. 55.570 - 55.590 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget af matr.nr. 9cp ibd. Endvidere skal der mid-
lertidigt eksproprieres til arbejdsvej. På matr.nr. 9cp 
ligger en vandboring (205.515). For at reducere are-
alindgrebet etableres afvandingen i dræn langs ba-
nen. Matr.nr. 9cp tilhører Kvarmløse Tølløse Vand-
værk.  

Km. 55.710 - 55.720 bhs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres til arbejdsvej over 
matr.nr. 9cq ibd. Arbejdsvejen ligger i eksisterede 
markvej. 

Km. 55.900 - 56.530 bhs.  

Der skal permanent eksproprieres areal til sneværns-
bælte af matr.nr. 7a ibd. Endvidere skal der midlerti-
digt eksproprieres areal til arbejdsvej, arbejdsplads 
og jorddeponering. På Matr.nr. 7a ibd. ligger en min-
dre sø hvis udbredelse reguleres, således at 2. sporet 
kan etableres uden at komme i kontakt med søen. Der 
er en stenkiste i km. 56.100 som er vandførende. 
Stenkisten er en vigtig faunapassage for området. Der 
etableres en ny stenkiste under banen med et betonrør 
på minimum Ø500mm. Matr.nr. 7a ibd. er en land-
brugsejendom på 8 ha.  

Km. 56.060 - 56.120 bvs. 

På matr.nr. 7aa ibd, skal der midlertidigt eksproprie-
res til arbejdsvej og arbejdsplads i forbindelse med 
etablering af en stenkiste. Der er en stenkiste i km. 
56.100 som er vandførende. Stenkisten er en vigtig 
faunapassage for området. Der etableres en ny sten-
kiste under banen med et betonrør på minimum 
Ø500mm. Matr.nr. 7aa ibd. er en beboelsesejendom. 

Km. 56.170 - 56.200 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget af kommunevejen, Lunderødvej liggende på 
matr.nr. 7a ibd. Kommunevejen er ikke udskilt i ma-
triklen. 

Km. 56.185, 5,50 m bred vejoverføring for Lunde-
rødvej, kommunevej 

Den vejbærende bro for Lunderødvej udskiftes.  

Eksisterende buebro nedrives, da der ikke er fri-
rumsprofil nok til et 2. spor. En ny rammebro med 
fløje parallelt med overført vej bygges.  

Vejen hæves 1,5 meter for at fremtidssikre broen til 
en senere elektrificering. Broen laves 6 m bred med 5 
meter mellem autoværn. 

Vejens kørebane og kantbaner føres over broen mens 
rabatter og trug standses før broen. Broen har tvær-
fald ud mod kantbanerne og længdefald fra broens 
midte mod enderne, hvorved overfladevand opsamles 
i brønde umiddelbart før og efter broen. 

Hævningen af Lunderødvej medfører, at skråningsan-
lægget til vejen skal udvides. Vejanlægget sidetræk-
kes mod sydøst, så indgreb på erhvervsejendommene 
nordvest for vejen berøres mindst muligt.  

Matr.nr. 15 ibd totaleksproprieres til brug for nyt vej- 
og broanlæg for Lunderødvej. 

På matr.nre. 7r, 7ap ibd. skal der midlertidigt ekspro-
prieres til arbejdsareal. På matr.nr. 7a ibd. skal der 
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permanent eksproprieres areal til ny vejføring og 
skråningsanlæg.  

Efter udførelsen af broen overdrages vejen med tilhø-
rende tekniske installationer til Holbæk Kommune, 
som skal forestå den fremtidige drift og vedligehol-
delse, herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Km. 56.570 - 56.730 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til udvidelse 
af sneværnsbælte af matr.nr. 6d ibd. 

Km. 56.730 - 57.720 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til udvidelse 
af baneanlægget og sneværnsbælte over matr.nre. 3o 
og 2a Skimmede By, Tølløse. Endvidere skal der 
midlertidigt eksproprieres til arbejdsvej/arbejdsplads. 
Den midlertidige arbejdsvej lægges, hvor det er mu-
ligt i arealet, der eksproprieres til sneværnsbælte. 
Matr.nre. 3o og 2a ibd. er en del af en landbrugsejen-
dom på 25 ha. 

Km. 57.725 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget af den private fællesvej Ådalsvej, matr.nr. 8 
ibd. Endvidere skal der midlertidigt eksproprieres 
areal til arbejdsvej/arbejdsplads.  

Km. 57.730 - 57.830 bhs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres areal til arbejds-
vej/arbejdsplads samt et areal til deponering af skær-
ver og overskudsjord af matr.nr. 2n ibd. Lodden er en 
del af en landbrugsejendom på 32 ha. 

Km. 57.810 - 57.840 bhs. 

Ejendommen matr.nr. 2e ibd. er en forlods ekspropri-
eret beboelsesejendom tilhørende Banedanmark. 
Bygningerne skal nedrives og dele af ejendommen 
inddrages til baneanlæg. 

Km. 57.830 - 58.050 bhs. 

På matr.nr. 1k ibd. skal der permanent eksproprieres 
areal til baneanlægget. Endvidere skal der midlerti-
digt eksproprieres til arbejdsvej/arbejdsplads og 
jorddeponering. Stenkisten for Truelsbæk å skal for-
længes med 9 meter for også at omfatte 2. sporet. 
Matr.nr. 1k ibd. er en del af en landbrugsejendom på 
38 ha. 

Km. 57.910 - 57.940 bvs.  

Der skal midlertidigt eksproprieres areal til arbejds-
plads/arbejdsvej af matr.nr. 2d ibd. Stenkisten for 
Truelsbæk å skal udvides, på østsiden af banen, men 
arbejdet kræver adgang til Stenkisten fra vestsiden af 
banen. 

Km. 57.990 11,00 m bred vejunderføring for 
Hjortholmvej, kommunevej 

For 2. spor (højre spor på denne lokalitet) etableres 
en ny parallelbro medens den eksisterende bro over-
fører venstre spor. Den nye bro udføres som den 
eksisterende bro af en betonrammebro med fløjvæg-
ge parallelt med underført vej og med en frihøjde på 
4,2 m. Vejens to vognbaner og rabatter føres med 
under broen. Grøfter standses ved foden af fløjvæg-
gene, henholdsvis før den eksisterende bro og efter 
den nye bro. Vejen har dybdepunkt under eksisteren-
de bro, hvor der er etableret afvandingsbrønde. Be-
lægning under ny bro retableres efter færdiggørelse 
af arbejdet, inklusiv længdefald, hvorved overflade-
vand opsamles i brøndene under den eksisterende 
bro.  

Efter udførelsen af broen, overdrages vejen med til-
hørende tekniske installationer til Holbæk kommune, 
som skal forestå den fremtidige drift og vedligehol-
delse, herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget fra den offentlige vej Hjortholmvej litra "m".  

Km. 58.020 - 58.130 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget af matr.nr. 1i ibd. Endvidere skal der midler-
tidigt eksproprieres areal til arbejdsvej/arbejdsplads. 
På det midlertidigt eksproprierede areal, nord for 
Hjortholmvej anlægges arbejdsplads for ny paral-
lelbro over Hjortholmvej. Markvejen over matr.nr. 1i 
ibd. forlægges midlertidigt uden på arbejdsvejen. 
Matr.nr. 1i ibd er en del af en landbrugsejendom på 
38ha. 

Km. 58.110 - 58.560 bhs. 

På matr.nr. 5c Nyby By, Tølløse skal der permanent 
eksproprieres areal til baneanlægget og sneværnsbæl-
te. Endvidere skal der midlertidigt eksproprieres are-
al til arbejdsvej/arbejdsplads. Matr.nr. 5c Nyby By, 
Tølløse. er en del af en landbrugsejendom på 92 ha. 

Km. 58.620, 26,70 m bred vejoverføring for Skovve-
jen, statsvej 



12.04.2011 56  

Broen bevares uændret, da broen er forberedt til to 
spor.  

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget fra den statslige vej Skovvejen litra "e". 

Km. 58.610 - 59.210 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til banean-
lægget og sneværnsbælter af matr.nr. 4a ibd. Endvi-
dere skal der midlertidigt eksproprieres areal til ar-
bejdsvej/arbejdsplads. Ud for bygningerne og haven 
på ejendommen km. 58.730 – 58.870 etableres af-
vandingen som dræn for at reducere arealindgrebet i 
ejendommen. Der eksproprieres til en 10 m bred 
arbejdsvej, der går ud af projektområdet. Arbejdsve-
jen ud af området ligger i eksisterende adgangsvej til 
gården Hjortholmvej 213 plus en ekstra vejudvidelse. 
Fra Hjortholmvej 213 og ud til Hjortholmvej er den 
ekstra vejudvidelse placeret i venstre side, indtil ve-
jen svinger ca. 90 grader til højre, hvorefter den eks-
tra vejudvidelse placeres i højre side indtil vejtilslut-
ningen til Hjortholmvej.  

I forbindelse med opførelse af en ny bro for markve-
jen i km 58.920 bliver det nødvendigt at midlertidigt 
ekspropriere et areal på 600 m2 til arbejdsplads. Ar-
bejdspladsen anlægges på et areal, som i dag funge-
rer som have til gården. I forbindelse med broarbej-
det vil der i en periode blive etableres en midlertidig 
vejadgang til matr.nr. 17 ibd. på den modsatte side af 
jernbanen. Den midlertidige vejadgang vil følge eksi-
sterende markvej fra ejendommen og mod sydvest til 
Vipperødvej. 

I km. 59.170 etableres en arbejdsplads til udvidelsen 
af en stenkiste for et vandløb i km 59.220. Matr.nr. 
4a ibd. er en del af en landbrugsejendom på 59ha. 

Km. 58.921 bvs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres areal til vejad-
gang for matr.nr 17 ibd. over matr.nr. 4b ibd. I for-
bindelse med broarbejdet vil der i en periode blive 
etableres en midlertidig vejadgang til matr.nr. 17 ibd. 
på den modsatte side af Banen. Den midlertidige 
vejadgang vil følge eksisterende markvej fra ejen-
dommen og mod sydvest til Vipperødvej. 

Km. 58.921, 4,00 m bred privat vejunderføring. 

Eksisterende sporbærende bro nedrives og ny 
sporbærende bro etableres i samme lokalitet. 
Underføringen under jernbanen udføres som en 
rammebro med fløje af armeret beton. Fløjene udfø-
res i princippet vinkelret på jernbanesporene, undta-
gen den nordvestlige fløj, der drejes af hensyn til 

indpasning af linjeføring af den underførte vej. Broen 
udføres med fritrumsprofil på, 4,5 meter i bredden og 
3,2 meter i højden. Broen udføres med bundplade, 
hvilket betyder at afvanding bør ske før og efter bro-
en. Vejen udføres med dybdepunkt før eller efter 
broen, hvorved overfladevand og grøftevand opsam-
les i brønde umiddelbart før og efter broen. 

Efter udførelsen af broen overdrages vejen med tilhø-
rende tekniske installationer til ejendommene 
matr.nr. 17 ibd. og matr.nr. 4b m.fl. ibd., som skal 
forestå den fremtidige drift og vedligeholdelse, her-
under vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Km. 59.200 bhs. 

Der skal midlertidigt eksproprieres areal til arbejds-
plads af matr.nr. 8a Ågerup By, Ågerup.  Arbejds-
pladsen skal bruges til udvidelsen af en stenkiste i 
Km 59.200. Matr.nr. 8a ibd er en del af en land-
brugsejendom på 39 ha. 

Km. 59.200 - 60.330 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres areal til sneværns-
bælte af matr.nr. 5a, 7a og 7d ibd. Endvidere skal der 
midlertidigt eksproprieres areal til arbejds-
vej/arbejdsplads af matr.nr. 7a ibd. 

Km. 60.330 - 60.670 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres et areal af matr.nr. 
6av ibd. til baneanlægget. På arealet er der bl.a. en 
driftsbygning, som eksproprieres og nedrives. Endvi-
dere skal der eksproprieres areal til vejanlæg, jf. ne-
denfor under afsnittet ”Nyt erstatningsanlæg for 
overkørsel 122 i Vipperød”, ligesom der midlertidigt 
skal eksproprieres areal til arbejdsplads og -veje.  

Underføringen i km. 60.440 nedlægges, hvorved en 
markvej og natursti afbrydes. Underføringen har 
begrænset frihøjde og benyttes delvist som adgangs-
vej til matr. nr. 6av og 1d ibd. øst for banen fra land-
brugsejendommens bygninger på matr.nr. 6c ibd. 
vest for banen (vejafstand hidtil: 230 m). Fremover 
henvises al færdsel til at foregå ad kommunevej Ny-
byvej og ny omfartsvej.  

Ved landbrugskørsel med større maskiner er der hid-
til kørt ad Nybyvej, Asmindrupvej med krydsning af 
banen ved off. ovk. 110 og videre ad Roskildevej 
frem til overkørsel til privat fællesvej over matr. nr. 
5a ibd og frem til matr. nr. 6av ibd. 
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Matr.nr. 1d og 6av ibd er del af en landbrugsejendom 
på i alt 46 ha., som har arealer på begge sider af ba-
nen. Der er svineproduktion på landbrugsejendom-
men.  

Km. 60.430 bvs. 

På matr.nr. 6c ibd. skal der midlertidigt eksproprieres 
til arbejdsareal til brug ved nedlæggelse af broen i 
km 60.472. 

Matr.nr. 6c ibd. er del af den ovenfor beskrevne 
landbrugsejendom på i alt 46 ha. med arealer på beg-
ge sider af banen.  

Km. 60.640 

Der anlægges en ny sporbærende bro for en ny om-
fartsvej syd om Vipperød by. Bro- og vejanlægget 
etableres som en del af afløsningsanlægget for den 
offentlige overkørsel nr. 122 i km 61.350, der ned-
lægges. Se nærmere beskrivelse af de nye bro- og 
vejanlæg nedenfor under afsnittet ”Nyt erstatningsan-
læg for overkørsel 122 i Vipperød”. 

Km. 60.660 - 60.800 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres et areal af matr.nr. 
1d ibd. til baneanlægget. Endvidere skal der midler-
tidigt eksproprieres til arbejdsplads og -veje.  

Km. 60.800 - 60.850 bhs. 

Der skal permanent eksproprieres et areal af matr.nr. 
1bø ibd. til baneanlægget. Endvidere skal der midler-
tidigt eksproprieres til arbejdsplads og -veje.  

Matr.nr. 1bø ibd tilhører Grundejerforeningen Vippe-
rød Frugtplantage og henligger med kratbeplantning. 

Km. 60.830 - 60.850 bhs. 

På matr.nr. 1bs ibd. eksproprieres midlertidigt et 
areal til arbejdsvej/arbejdsplads. Matr.nr. 1bs ibd 
tilhører Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage 
og benyttes til privat fællesvej. 

Km. 60.850 - 60.900 bhs 

Der eksproprieres til arbejdsareal på matr.nr. 2oa 
Vipperød Gde., Grandløse. Matr.nr. 2oa ibd tilhører 
Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage og 
benyttes til privat fællesvej. 

Km. 61.010-61.270, Vipperød station. 

Der etableres to nye perroner og en gangtunnel under 
sporene. Den eksisterende overgang i niveau med 
banen nedlægges. 

Midterperronen fjernes, og der anlægges en ny per-
ron på den modsatte side af sporene i forhold til sta-

tionsbygningen. Perronerne udstyres med venterum, 
bænke, infostandere, billetautomater og stempelma-
skiner. 

Der etableres en gangtunnel under begge spor nord 
for stationsbygningen. Tunnelen forsynes med trap-
per, elevatorer samt handicapvenlige ramper med 
reposer på begge sider af banen. På stationens østside 
forbindes tunnelen med en sti med adgang til bolig-
området "Æblehaven", og der etableres cykelparke-
ring. Stiudformningen gennem støjvolden undersøges 
nærmere med henblik på at bevare voldens støjdæm-
pende effekt. 

Til anlæg af adgangsstien m.v., skal der ud for ca. km 
61.190 permanent eksproprieres areal fra matr.nr. 
2mc Vipperød Gde., Grandløse på banens højre side. 
Herudover skal der fra samme ejendom midlertidigt 
eksproprieres arbejdsareal til brug ifm. adgangsstiens 
anlæg. Matr.nr. 2mc ibd. tilhører Grundejerforenin-
gen Vipperød Frugtplantage og er udlagt som grønt 
areal. 

Til anlæg af ny perron og stirampe på banens venstre 
side skal der ud for km. 61.200 – 61.290 permanent 
eksproprieres areal fra matr.nr. 4b og 4c ibd. Der skal 
tillige midlertidigt eksproprieres areal til arbejdsplads 
fra ejendommene. Matr.nr. 4b ibd. er en beboelses-
ejendom og matr.nr. 4c ibd. ejes af DSB Ejendoms-
udvikling A/S hhv. DSB. 

Km. 61.350 Offentlig overkørsel nr. 122 for 
Asmindrupvej, kommunevej. 

Overkørslen nedlægges. Se nærmere beskrivelse af 
de nye bro- og vejanlæg nedenfor under afsnittet 
”Nyt erstatningsanlæg for overkørsel 122 i Vippe-
rød”. 

Nyt erstatningsanlæg for de offentlige overkørsler 
nr. 105 og 107 i Soderup  

Der etableres en ny ca. 840 m lang forbindelsesvej 
mellem kommunevejene Høbjærgvej og Bukkerupvej 
syd for banen. Fra denne forbindelsesvej føres en ny 
vej under banen mellem overkørsel nr. 105 og 107 til 
kommunevejen Tadrevej.  

Forlægning af Bukkerupvej 

Ca. 200 m af Bukkerupvej nedlægges på strækningen 
mellem overkørsel 105 og Tingerupvej.  

Bukkerupvej forlægges syd for banen i en blød kurve 
og forbindes ca. 840 m mod vest med Høbjærgvej i 
et T-kryds. På Bukkerupvej lige før T-krydset etable-
res en midterhelle. Vejens bredde udvides rundt om 
hellen. Vejens udformning udføres, således at der er 
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mulighed for at etablere en støjvold mellem vejen og 
matr. nr. 1t, 1u og 1v Soderup By, Soderup 

Den nye forbindelsesvej, forlægningen af Bukkerup-
vej, asfaltbelægges, og anlægges i en bredde på 6,5 m 
plus kantbaner på 0,5 m samt tilhørende rabat på ca. 
3,0 m i begge sider.  

Høbjærgvej’s kørebanebredde udvides til 5,50 m på 
en strækning af ca. 50 m fra tilslutningen af forlæg-
ningen af Bukkerupvej til Høbjærgvej nr. 88. Formå-
let er at sikre, at den forøgede trafikmængde kan 
afvikles. Udvidelsen sker inden for det eksisterende 
vejudlæg til Høbjærgvej.  

Det nye vejanlæg afvandes ved hjælp af trug, hvor 
vejen etableres i afgravning og afvandes ved grøfter, 
hvor vejen etableres ved opfyldning.  

I dialog med lodsejerne etableres overkørsler til de 
tilstødende markarealer. 

Kommunevejen Bukkerupvej blændes af mod banen 
på den nordlige side af banen. 

De nærmeste ca. 5 meter af Bukkerupvej fra over-
kørslen og mod nord nedlægges som vej og inddra-
ges til baneformål. 

Bukkerupvej vil fremover blive en blind vej. Det 
aftales med Holbæk Kommune, om der etableres 
vendeplads ved banen eller om vendemulighederne i 
T-krydset Bukkerupvej Rosenvænget er tilstrækkeli-
ge.  Efter udførelsen af forlægningen af Bukkerupvej 
overdrages vejen med tilhørende tekniske installatio-
ner til Holbæk Kommune, som skal forestå den frem-
tidige drift og vedligeholdelse, herunder vintervedli-
geholdelse.  

Ekspropriationer til forlægning af Bukkerupvej 

Km. 0.000 - 0.840 

Der eksproprieres areal permanent og midlertidigt til 
vejanlæg og arbejdsarealer af matr.nre. 1c, 1m og 4v 
Soderup By, Soderup. Ekspropriationen gennemskæ-
rer lodderne.  

Matr.nre. 1c og 1m ibd. er en del af en landbrugs-
ejendom på i alt 18,5 ha. og drives uden husdyrpro-
duktion. Hele landbrugsejendommen er beliggende 
på den sydlige side af banen.   

Matr.nr. 4v ibd. er en del af en landbrugsejendom på 
i alt 71 ha., hvor der drives svineproduktion.  Land-
brugsejendommen har jordtilliggende på den sydlige 
side af banen. Under ejendommen hører et vejareal, 
matr.nr. 4y ibd., der ligger på den nordlige side af 

banen. Vejarealet er klassificeret som kommunevej 
og er ikke udskilt i matriklen. 

Tadrevej og Ny Tadrevej 

Ca. 260 m nord for overkørsel nr. 107 omlægges 
Tadrevej (Ny Tadrevej) i en kurve, føres under banen 
og tilsluttes den forlagte Bukkerupvej i et T-kryds. 

Vejen anlægges med en kørebanebrede på 6,5 m og 
med kantbaner i begge sider på 0,5 m. Rabatter ud-
lægges i 1,5 m's bredde i begge sider.  

Jernbanebroen over Ny Tadrevej udføres som en 
skråvægsbro med fløje parallelt med sporerne. Dette 
gøres for at give optimale oversigtsforhold i og ved 
underføringen. Broen udføres med en frihøjde på 4,5 
m. Vejens rabatter føres med under broen, medens 
grøfter rørlægges under broen. Broen udføres med 
bundplade, hvilket betyder at afvanding sker før eller 
efter broen. Vejen udføres 

dermed med dybdepunkt før eller efter broen, hvor-
ved overfladevand og grøftevand opsamles i brønde 
umiddelbart før og efter broen. 

Den afbrudte del af Tadrevej nord for banen tilsluttes 
Ny Tadrevej i et T-kryds. De afbrudte dele af Tadre-
vej, på begge sider af banen, blændes af mod banen. 
På nordsiden af banen inddrages de nærmeste 5 me-
ter fra overkørslen til baneformål, mens de nærmeste 
ca. 25 meter på banes sydside nedlægges som vej.  

Efter udførelsen af ny Tadrevej, overdrages vejen 
med tilhørende tekniske installationer til Holbæk 
Kommune, som skal forestå den fremtidige drift og 
vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen.   

Ekspropriationer til Ny Tadrevej 

Der eksproprieres både permanent og midlertidigt 
areal til vejanlæg og arbejdsareal af matr.nre. 1a, 1c 
og 1l Soderup By, Soderup. Vejanlægget gennem-
skærer matr.nre. 1a og 1c ibd. 

Matr.nre. 1c og 1l ibd. er en del af en landbrugsejen-
dom på i alt 18,5 ha. og drives uden husdyrprodukti-
on. Hele landbrugsejendommen er beliggende på den 
sydlige side af banen.   

Matr.nr. 1a ibd. tilhører Soderup Kirke  

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsareal 
på matr.nr. 1r ibd. Lodden benyttes til et kommunalt 
teknisk anlæg (oversvømningsanlæg) på 2.034 m².  
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Der eksproprieres både permanent og midlertidigt 
arealer til vejanlæg og arbejdsareal af matr.nr. 12o 
ibd. Lodden er en del af en landbrugsejendom på i alt 
28 ha., der drives uden husdyr.  

Nyt erstatningsanlæg for offentlig overkørsel nr. 
110 i Tølløse 

Der anlægges en ny forbindelsesvej mellem Kvarm-
løsevej øst for banen og Jernbanevej vest for banen 
samt en stitunnel. 

Forbindelsesvej øst for banen  

På den østlige side af banen påbegyndes det nye vej-
anlæg ca. 40 meter øst for overkørsel nr. 110 og an-
lægges delvist over eksisterende vejareal frem til et 
nyt T-kryds ved jernbanen. Kvarmløsevej afsluttes 
med kurve frem mod jernbanen, hvorved der opnås 
en vinkelret tilslutning til det nye vejanlæg. Det nye 
T-kryds etableres af færdselssikkerhedsmæssige år-
sager på en hævet flade. 

Fra det nye T-kryds føres den nye vej mod nord pa-
rallelt med banen frem til banens km 54.990, hvor 
der etableres en to-benet rundkørsel med en ydre 
diameter på 19,5 m. Rundkørslens andet ben fører 
vejen videre ind under en sporbærende bro med en 
frihøjde på 4,20 m, som tillader kørsel med lastbiler, 
busser og udrykningskøretøjer. 

Vejen dimensioneres til 30 km/t. 

Det nye vejanlæg anlægges med en bredde af 15 m 
fordelt på to kørebaner på hver 2,75 m, et overkør-
bart areal i midten på 1,5 m, samt 2 m brede cykelsti-
er og 2 m brede fortov i begge sider. 

Der sættes granitkantsten mellem kørebane og cykel-
sti samt cykelsti og fortov. 

Den private fællesvej Teglværksvej blændes af mod 
Kvarmløsevej, og der etableres en ny adgangsvej fra 
det nye vejanlæg langs banen til Teglværksvej. På 
den afbrudte del af Teglværksvej mod Kvarmløsevej 
etableres en vendeplads på en del af matr.nr. 3h 
Kvarmløse By, Tølløse.  

Den nye adgangsvej til Teglværksvej starter i et T-
kryds på en hævet flade ved det nye vejanlæg langs 
banen. Adgangsvejen føres i en s-kurve mod nord og 
tilsluttes Teglværksvej mellem Teglværksvej nr. 9 og 
11. Den nye adgangsvej bliver 100 meter lang og 
udformes som en 1-sporet lokalvej med en kørebane-
bredde på 5 meter. Det etableres en støttemur i bag-
haven af Teglværksvej 5 og i bagskellet af Tegl-
værksvej 7 for at begrænse indgrebet på disse ejen-
domme.   

Vejen dimensioneres til 30 km/t. 

Efter udførelsen af ny forbindelsesvej overdrages 
vejen med tilhørende tekniske installationer til Hol-
bæk Kommune, som skal forestå den fremtidige drift 
og vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse.  

Ekspropriationer til forbindelsesvej øst for banen 

Matr.nr. 5aæ og 5az totaleksproprieres til det nye 
vejanlæg. Matr.nr. 5aæ og 5az ibd. er to selvstændige 
ejendomme, der er samejet. På matr.nr. 5aæ ibd. er 
der en bygning, der benyttes til blandet bolig og er-
hverv. 

Hele matr.nr. 3h ibd. eksproprieres, og bygningerne 
på ejendommen nedrives for at blive anvendt til det 
nye vejanlæg og vendeplads for Teglværksvej. 
Matr.nr. 3h ibd. er en blandet erhvervs og beboelses-
ejendom. Der er to erhvervslejemål og et beboelses-
lejemål.  

Matr.nr. 3ga ibd. eksproprieres i dens helhed, dels til 
vejanlæg og dels til baneanlæg. Matr.nr. 3ga ibd. er 
ubebygget og er samnoteret med matr.nr. 3c ibd. 
(Fakta-grunden), der ligger på banens venstre side. 

Der eksproprieres permanent et haveareal til den nye 
vej af matr.nr. 3f ibd. Matr.nr. 3f ibd er en beboelses-
ejendom.  

Matr.nr. 3ay ibd. er forlods eksproprieret. Bygnin-
gerne på ejendommen rives ned. Arealer skal bruges 
dels til vejanlæg og dels til baneanlæg.  

Der eksproprieres permanent et haveareal til den nye 
forbindelsesvej til Teglværksvej af matr.nr. 3an ibd.  

Hele matr.nr. 3bh og en del af matr.nr. 3bu ibd. eks-
proprieres permanent til vej- og baneanlæg. Fra beg-
ge ejendomme skal endvidere midlertidigt ekspropri-
eres arealer til arbejdsplads m.v. Begge ejendomme 
ejes af Holbæk Kommune. 

Forbindelsesvej vest for banen 

Fra den nye vejunderføring med 4,20 m's frihøjde 
drejes vejanlægget mod syd tilbage mod eksisterende 
overkørsel, hvor den opnår forbindelse til Jernbane-
vej.  

Vejen dimensioneres til 30 km/t. 

Det nye vejanlæg anlægges med en bredde af 15 m 
fordelt på to kørebaner på hver 2,75 m, et overkør-
bart areal i midten på 1,5 m samt 2 m brede cykelsti-
er og 2 m brede fortov i begge sider. Vejens bredde 
udvides i kurven under banen til 16,5 m.  
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Der sættes granitkantsten mellem kørebane og cykel-
sti samt mellem cykelsti og fortov. 

I vejens højreside, hvor vejen kommer fri fra broen, 
etableres der en stiforbindelse til en eksisterende sti. 

Tølløsevejs forløb fra vest drejes i en blød bue mod 
nord for at blive tilsluttes det nye vejanlæg langs 
banen i et T-kryds. Vejtilslutningen sker på en hævet 
flade.  

Kommunevejen Sejergårdsvej gøres ensrettet mod 
syd, og vejen får ændret tilslutning til Tølløsevej. 

På Sofievej etableres der en vendeplads over matr. 
nr. 3bæ og 3ac Kvarmløse By, Tølløse. Tidligere har 
man brugt parkeringspladsen for Kvarmløse-Tølløse 
vandværk (Sofievej 11) som vendeplads. Sofievejs 
tilslutning til Tølløsevej forbliver uændret.    

Efter udførelsen af ny forbindelsesvej overdrages 
vejen med tilhørende tekniske installationer til Hol-
bæk Kommune, som skal forestå den fremtidige drift 
og vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Ekspropriationer til forbindelsesvej vest for ba-
nen 

Hele matr.nre. 3au og 3ar Kvarmløse By, Tølløse 
skal permanent eksproprieres til det nye vejanlæg. På 
matr.nr. 3au ibd. ligger en moniteringsboring, som 
skal blændes af. Matr.nre. 3au og 3ar ibd. ejes af 
Kvarmløse-Tølløse Vandværk og bruges som parke-
ringsplads. 

Der skal eksproprieres permanent areal til vejanlæg 
fra matr.nr. 3as ibd. Endvidere skal en vandboring 
(nr. 205.287) og skylletank eksproprieres. Der skal 
midlertidigt eksproprieres areal til tilslutning af pri-
vat sti til det nye vejanlæg. 

Den fremtidige afstand mellem vandboringen (nr. 
205.287) og en ny kloakledning i Sofievej medfører, 
at vandboringen grundet (nye) afstandskrav evt. skal 
eksproprieres. Det skal undersøges, hvilke mulighe-
der der er for at beskytte vandboringen for indsivning 
mv. Eksisterende kloaklednings placering vil ikke 
kunne opretholdes ved anlæggelsen af det nye vejan-
læg. Skylletanken vil delvis komme til at ligge i nyt 
vejanlæg. En ny skylletank vil blive anlagt syd for 
vandværket under ny privat vej. Matr.nr. 3as ibd. ejes 
af Kvarmløse-Tølløse Vandværk.  

Matr.nr. 3ai ibd. er forlods eksproprieret. Bygningen 
på ejendommen skal nedrives, og der anlægges ny 

privat vej over ejendommen. Den private vej tilgår 
Kvarmløse-Tølløse vandværk. Herved kan Kvarmlø-
se-Tølløse vandværk opretholde deres varelevering 
til værkstedet, da lastbiler i fremtiden vil komme ad 
Tølløsevej, køre ad Sofievej, køre videre ad den nye 
private vej og fortsætte ad Rosenvej ud til Tølløsevej 
igen. En del af arealet benyttes til skråningsanlæg for 
det nye vejanlæg. Matr.nr. 3ai ibd. vil blive tillagt 
matr.nr. 3as ibd. Et ca. 2 m bredt areal af matr. nr. 3ai 
ibd. i dens sydøstlige del vil blive til sti, således at 
beboerne på matr. nr. 3ah ibd. opnår mulighed for 
gående adgang fra sin ejendom til Sofievej. 

Matr.nr. 3c ibd. skal permanent eksproprieres i sin 
helhed, og bygningen nedrives. Matr.nr. 3c ibd. er en 
erhvervsejendom for dagligvareforretningen Fakta 
samt en beboelseslejlighed og er samnoteret med 
matr.nr. 3ga ibd., der er beliggende på den nordlige 
side af banen. Matr.nr. 3c skal bruges til det nye vej-
anlæg samt til skråningsanlæg for banen. 

Matr.nr. 3at ibd. er en blandet beboelses- og er-
hvervsejendom med samme ejer som matr.nr. 3c ibd. 
Ejendommen eksproprieres i sin helhed som ønsket 
af ejeren.  

Matr. nr. 3ac og 3bæ ibd. er forlods eksproprieret. 
Bygningen på matr.nr. 3ac ibd. nedrives, og arealerne 
inddrages som del af det nye vejanlæg langs banen 
samt til vendeplads på Sofievej.  

Der eksproprieres permanent et areal til det nye vej-
anlæg fra beboelsesejendommen matr.nr. 3ad ibd.  

Der eksproprieres permanent et areal til det nye vej-
anlæg fra matr.nr. 3y ibd. Matr.nr. 3y ibd. benyttes til 
haveformål og er samnoteret med matr.nr. 3e ibd., 
hvorpå beboelsesbygningen ligger. 

Stitunnel Kvarmløsevej - Tølløsevej 

Som supplement til ovennævnte vejanlæg etableres 
en ny stiforbindelse for gående under banen på sam-
me sted, hvor den offentlige overkørsel nr. 110, der 
nedlægges, i dag er placeret.  

Stiforbindelsen etableres mellem de to T-kryds ved 
de nye vejanlæg øst og vest for banen. Fra de to T-
kryds etableres ramper i 3,00 m's bredde, der opfyl-
der handicapreglerne og udføres som letløbstrapper. 
Under banen etableres en ny gangtunnel, der anlæg-
ges med en frihøjde på 2,5 m og en bredde på 4,0 m. 
På den østlige side af banen forbindes letløbstrappen 
til det eksisterende stisystem, og der opsættes sti-
bomme ved tilslutningen. Letløbstrappen anlægges 
med en bredde på 2,0 m og 0,5 m brede befæstede 
rabatter.  
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Efter udførelsen af ny stiforbindelse overdrages stien 
med tilhørende tekniske installationer til Holbæk 
Kommune, som skal forestå den fremtidige drift og 
vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Nyt erstatningsanlæg for overkørsel 122 i Vippe-
rød 

Der anlægges en ny omfartsvej syd for Vipperød 
mellem kommunevejene Nybyvej og Roskildevej 
samt en stitunnel, hvor den offentlige overkørsel nr. 
122, der nedlægges, i dag er placeret.  

Omfartsvej syd for Vipperød. 

Der anlægges en sydlig omfartsvej mellem kommu-
nevejene Roskildevej og Nybyvej. Tilslutningerne 
ved Roskildevej og Nybyvej etableres som rundkørs-
ler med tre ben, som tillige vil have en fartdæmpende 
virkning på trafikken på de tilsluttende veje. 

Omfartsvejen anlægges med en kørebanebredde på 
6,50 m, to kantbaner på 0,5 m samt yderrabatter på 
3,0 m i begge sider af vejen. Rabatterne medvirker til 
at opretholde tilfredsstillende oversigtsforhold. 

Omfartsvejen afvandes ved hjælp af trug, hvor vejen 
etableres i afgravning og afvandes ved grøfter, hvor 
vejen etableres ved opfyldning. Broen udføres med 
bundplade, hvilket betyder, at afvanding bør ske før 
og efter broen. Vejen udføres dermed med dybde-
punkt før eller efter broen, hvorved overfladevand og 
grøftevand opsamles i brønde umiddelbart før og 
efter broen. 

Der etableres ikke belysning på selve omfartsvejen, 
kun i rundkørslerne. 

Jernbanebroen udføres med en frihøjde på 4,5 m. 
Broen udføres med en bredde, der giver mulighed for 
at etablere en dobbeltrettet cykelsti. Efter udførelsen 
af ny omfartsvej, overdrages vejen med tilhørende 
tekniske installationer til Holbæk Kommune, som 
skal forestå den fremtidige drift og vedligeholdelse, 
herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Ekspropriationer omfartsvej syd for Vipperød 

Der skal permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
af matr.nr. 7b Ågerup By, Ågerup. Endvidere skal 
der midlertidigt eksproprieres areal til arbejdsplads. 
Der vil blive et afskåret areal nord for omfartsvejen 
og øst for Nybyvej. Matr.nr. 7b ibd er en del af en 

landbrugsejendom på 54 ha. Der er svineproduktion 
på landbrugsejendommen. 

Der skal permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
af matr.nr. 6n ibd, ligesom der midlertidigt skal eks-
proprieres areal til arbejdsplads. Der vil komme et 
afskåret areal syd for omfartsvejen. Matr.nr. 6n ibd. 
er en industrigrund på 7 ha., hvor en del af arealet er 
forpagtet ud og benyttes til landbrug. 

På matr.nre. 6h, 6av og 1d ibd. skal der permanent 
eksproprieres areal til vejanlæg, ligesom der midler-
tidigt skal eksproprieres areal til arbejdsplads.  Der 
vil være afskåret arealer på matr.nre. 6av og 1d ibd. 
Der etableres ny overkørsel fra omfartsvejen til 
matr.nr. 1d ibd. nord og syd for omfartsvejen. 
Matr.nre. 6h, 6av og 1d ibd. er en del af en land-
brugsejendom på i alt 46 ha. og som har areal på 
begge sider af banen. Der er svineproduktion på 
landbrugsejendommen. 

Der skal permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
af matr.nr. 5a ibd., ligesom der midlertidigt skal eks-
proprieres areal til arbejdsplads. Der vil være et af-
skåret areal af matr.nr. 5a ibd. nord for omfartsvejen. 
Matr.nr. 5a ibd., er del af en landbrugsejendom på i 
alt 31 ha. Der er svineproduktion på landbrugsejen-
dommen. 

Mellem landbrugsejendom matr.nr. 7b m.fl. ibd., 
landbrugsejendom matr.nre. 6h, 6av, 1d m.fl. ibd. og 
landbrugsejendom matr.nr. 5a m.fl. ibd. er der et 
driftsfællesskab omkring fælles drift af jordtilliggen-
de på begge sider af banen samt produktionsfælles-
skab (svineproduktion). 

Der skal permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
fra matr.nr. 5b ibd., ligesom der midlertidigt skal 
eksproprieres areal til arbejdsplads. Ekspropriationen 
gennemskærer lodden. Der etableres overkørsler til 
omfartsvejen både fra lodden syd for vejen og fra 
lodden nord for vejen, hvilket muliggør, at land-
brugskørsel kan ske fra driftsbygningerne over om-
fartsvejen frem til den nordlige lod af matr. nr. 5b 
ibd. Matr.nr. 5b ibd. er en landbrugsejendom på i alt 
8 ha., og der er ingen husdyrproduktion.  

Der skal permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
fra matr.nre. 4ai og 4ah ibd. Endvidere skal der mid-
lertidigt eksproprieres areal til arbejdsplads Matr.nre. 
4ai og 4ah ibd. er en del af en samlet landbrugsejen-
dom på i alt 5 ha. 

Stiforbindelse i Vipperød.  

Der etableres en stiforbindelse under banen i samme 
tracé som den eksisterende overkørsel nr. 122 på 
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Asmindrupvej, kommunevej. Stitunnellen anlægges 
med en frihøjde på 2,5 m og med stiramper op til 
Asmindrupvej på hver side af banen. Stiforbindelsen 
giver de bløde trafikanter mulighed for at krydse 
banen.  

Stiforbindelsen etableres med et separat fortov på 2,5 
m og en 3,0 m bred dobbeltrettet cykelsti, som ad-
skilles med en granitkantsten. Langs cykelstien etab-
leres der en chausséstens rabat på 0,5 m mod 
bro/støttemur. Der etableres støttemur på begge sider 
af banen og på begge sider af stien.  

I begge ender af stiforbindelsen opsættes stibomme. 
Stitunnellen etableres med belysning på undersiden 
af tunnelloftet, og ramperne på begge sider af banen 
forsynes med stibelysning. 

På østsiden af banen udmunder stien i en hævet flade, 
som udføres ved betonbelægning i en afvigende farve 
fra kørebanebelægningen. Indkørslen til Asmindrup-
vej nr. 29 samt stien til østsiden af Vipperød station 
udmunder sammen i den hævede flade. På nordsiden 
af tunnelen etableres der separate adgangsveje til den 
private indkørsel til ejendommen Asmindrupvej nr. 
32. Grundet niveauforskelle mellem adgangsvej og 
stiforbindelsen etableres der støttemure med rækvær-
ker.  

På vestsiden af banen forlægges kommunevejen Sta-
tionsvej i en blød kurve over Dagli'Brugsens parke-
ringsplads (matr.nr. 2e Vipperød Gde., Grandløse) til 
Asmindrupvej, således at den vestlige rampe til Sti-
tunnellen kan få så optimale rampestigninger som 
muligt. Grundet terrænforholdene kan stirampen på 
vestsiden ikke overholde krav om tilgængelighed, 
men anlægges med den mindst mulige hældning dog 
maksimalt 70 ‰.  

Der etableres hævede flader på den forlagte Stations-
vej for at holde hastigheden nede. På den forlagte del 
af Stationsvej adskilles kørebanen og fortovet af en 
granitkantsten.  

Der anlægges ny overkørsel til Stationsvej for ejen-
dommen Asmindrupvej 31. 

Der etableres erstatnings p-pladser til Dagli'Brugsen 
vest for bygningen samt på restarealet, der opstår 
mellem stiforbindelsen og den forlagte Stationsvej. 
P-pladserne på restarealet vil give krydsninger af 
Stationsvej med indkøbsvogne. P-pladserne etableres 
med asfaltbelægning, og belysningen tilpasses belys-
ningen på den eksisterende del af p-pladsen.  

Ny indkørsel til Dagli'Brugsens parkeringspladser 
etableres som en chausséstensbelagt overkørsel til 
Lersøparken.  

Tilslutning af kommunevejen Vipperødgårds Allé til 
den forlagte Stationsvej reguleres, hvorved der opnås 
en vinkelret tilslutning. Selve vejtilslutningen etable-
res som en chausséstenstens belagt overkørsel til den 
forlagte Stationsvej. 

I den sydlige ende af Stationsvej, etableres en vende-
sløjfe til brug for bl.a. busser og sættevogne, som 
leverer varer til Dagli’Brugsen.  

På nordsiden af tunnelen etableres der separate ad-
gangsveje til den private indkørsel til ejendommen 
Asmindrupvej nr. 34 fra Vipperødgårds Allé. Grun-
det niveauforskelle mellem adgangsvej og stiforbin-
delsen etableres der støttemure med rækværker.  

Afvanding ved stiforbindelsen og forlægningen af 
Stationsvej/Asmindrupvej opsamles langs kantstene-
ne og ledes via vejbrønde til det eksisterende afløbs-
system. 

Efter udførelsen ny stiforbindelse og forlægning af 
stationsvej overdrages stien og vejen med tilhørende 
tekniske installationer til Holbæk Kommune, som 
skal forestå den fremtidige drift og vedligeholdelse, 
herunder vintervedligeholdelse.  

Banedanmark forestår den fremtidige vedligeholdelse 
af brokonstruktionen. 

Ekspropriation til stiforbindelse i Vipperød 

Der skal permanent eksproprieres areal til vejanlæg 
af matr.nr. 2e Vipperød Gde., Grandløse (stationsvej 
4). Endvidere skal der midlertidigt eksproprieres 
areal til arbejdsplads. Matr.nr. 2e ibd. er en erhvervs-
ejendom, hvor der drives dagligvarebutik (Dagli'B-
rugsen). Det areal, der eksproprieres, benyttes som 
parkeringsplads i forbindelse med butikken.  

Matr.nr. 4b ibd. (Asmindrupvej 31) får reguleret 
adgangen til offentlig vej. Eksisterende Stationsvej 
blændes af på delstykket ud for ejendommen og 
fremover henvises ejendommen til at benytte Stati-
onsvej mod syd frem til forlagt Stationsvej (det nye 
vejanlæg). Ejendommens direkte adgang til fortovet 
langs Asmindrupvej bortfalder. Matr.nr. 4b ibd. er en 
beboelsesejendom. 

Matr.nr. 2am ibd. (Asmindrupvej 34) får ændret 
overkørslen til offentlig vej, pga. det nye vejanlæg 
(stitunnel) ved Asmindrupvej. Matr.nr. 2am ibd. er 
en beboelsesejendom. 
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Der skal midlertidigt eksproprieres haveareal til ar-
bejdsplads af matr.nr. 3 ibd. (Asmindrupvej 29). 
Ejendommens afslutning mod Asmindrupvej regule-
res, herunder eksisterende støttemur, som tilpasses ny 
støttemur. Matr.nr. 3 ibd. er en beboelsesejendom. 

Matr.nr. 2bm ibd. (Asmindrupvej 32) får ændret ad-
gangsvejen (overkørsel) pga. det nye vejanlæg (sti-

tunnel) til Asmindrupvej. Det kan være nødvendigt at 
regulere parcellens indkørsel over matr.nr. 2bm ibd. 
Matr.nr. 2bm ibd. er en beboelsesejendom. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 
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