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Mandag den 2. marts 2020 kl. 9.00 samledes kom-
missionen i DGI Huset Vordingborg, Solbakkevej 42-
56, 4760 Vordingborg for at afholde besigtigelse i an-
ledning af udbygning af banestrækningen Ringsted - 
Holeby, jf. lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og 
drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med til-
hørende landanlæg i Danmark. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Henrik Hansen, de af transportmini-
steren udpegede medlemmer af kommissionen, Hen-
ning Alfred Rasmussen og Søren G. Nielsen, samt de 
fra Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udtagne medlemmer, Bent Jørgensen og Johannes 
Studstrup. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

For Banedanmark mødte projektleder Lars Lundby, 
projektleder Peter Wenzel, byggeleder Philip Schou, 
byggeleder Christian Diget, kommunikationskonsu-
lent Lisbeth Ligaard, landinspektør Klavs Petersen og 
landinspektør Carsten Jørgensen. 

For den udførende entreprenør Aarsleff Siemens 
mødte John Isaksen. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Nanna Dahl Peder-
sen. 

Kommissarius fremlagde brev af 14. oktober 2016 fra 
Transport- og Bygningsministeriet, hvori ministeriet 
har anmodet Kommissarius om at forelægge projektet 
for ekspropriationskommissionen.   

Kommissarius fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale Besigtigelse – Højspæn-
dingstracé – Vordingborg, Vordingborg Kommune 
med tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner, 

tegn.nr.: TNORX_1_113000_001, TNORX_1_113-
600_001, TNORX_1_115600_001 og TNORX_1_-
118000_003 alle dateret den 6. januar 2020.  

Herudover fremlagdes besigtigelsesplan TNORX_1_-
118000_004, dateret den 20. februar 2020. 

Følgende passerede: 

Indledende møde 

Kommissarius redegjorde for formålet med besigtigel-
sesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Banedanmark fremlagte projekt med de eventuelle 
ændringer og bemærkninger, ekspropriationskommis-
sionen finder er nødvendige. På den baggrund kan der 
efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse fra Trans-
port- og Boligministeriet, ske ekspropriation. 

Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhand-
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentlig tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Banedanmarks repræsentanter redegjorde for projek-
tet og fremlagde følgende oplysninger: 

Baggrund for projektet 

På delstrækningen er der tidligere afholdt følgende be-
sigtigelsesforretninger for arealerhvervelse til gen-
nemførelse af anlægsprojektet Ringsted Femern: 

• Vordingborg (forhandlingsprotokollens 69. 
hæfte - 8. marts 2016) 

• Vordingborg Station og Ny Næstvedvej (for-
handlingsprotokollens 83. hæfte - 4. oktober 
2016) 

http://www.komoe.dk/


02.03.2020 2  
 

• Vordingborg Nord (forhandlingsprotokollens 
129. hæfte - 28. og 29. september 2017) 

• Vordingborg By N (forhandlingsprotokollens 
158. hæfte - 30. november 2018) 

Forhandlingsprotokollerne kan hentes på ekspropria-
tionskommissionens hjemmeside www.komoe.dk  

Efter besigtigelserne er der afholdt ekspropriationsfor-
retninger på de enkelte ejendomme, der er berørt af 
anlægsarbejderne. Der er i den forbindelse ekspropri-
eret til permanent arealerhvervelse, pålæg af eldrifts-
servitut og færdselsretter m.v. samt midlertidige are-
alerhvervelser til adgangsveje, arbejdspladser, depo-
ter, arealer til udsætning af muld, råjord og evt. arealer 
til sidetag m.v.  

Ved de tidligere afholdte besigtigelsesforretninger 
blev det oplyst, at detailprojekteringen af hhv. elektri-
ficeringsprojektet (herunder højspændingsledninger) 
og signalprogrammet for strækningen først ville blive 
udført i 2019, og derfor kunne medføre supplerende 
arealerhvervelser senere. For nærmere information om 
anlægsprojektet henvises til beskrivelserne heraf i 
ovenstående besigtigelsesprotokoller.    

Baggrunden for nærværende besigtigelsesforretning 
er et resultat af denne detailprojektering for elektrifi-
ceringsprojektet og vedrører placering af en højspæn-
dingsledning, midlertidige arbejdsarealer hertil samt 
pålæg af ledningsservitut m.v. 

Hele den eksisterende jernbanestrækning elektrifice-
res. Det medfører, at banen skal forsynes med et køre-
strømsanlæg, herunder at der for hver 30-100 meter 
opsættes syv meter høje master på hver side af banen, 
at der etableres to fordelingsstationer, der leverer 
strøm til kørestrømsanlægget på strækningen mellem 
Ringsted og Femern, og at der etableres syv autotrans-
formere.  

Kørestrømsanlægget skal forsynes med 25 kV strøm 
fra de to forsyningsstationer via højspændingslednin-
ger. Fra forsyningsstationerne skal der etableres 25 kV 
kabeltracéer op på banestrækningen på hver side af en 
såkaldt ”neutralsektion” (kort strømløs del af et køre-
strømssystem).  

Den ene forsyningsstation ligger på Masnedø syd for 
Vordingborg og den anden ved Ringsted. Ved Vor-
dingborg området ligger nærmeste neutralsektion nord 
for Vordingborg. Placeringen af neutralsektionerne 
sker efter kriterier i forhold til de trafikale forhold i 
togafviklingen på banestrækningen.  

Dette betyder, at der skal etableres og placeres et 25 
kV kabeltracé fra Masnedø forsyningsstationen og 
frem til neutralsektionen nord for Vordingborg. 

Detailprojekteringen har vist, at etablering og place-
ring af kabeltracéet langs banestrækningen gennem 
Vordingborg By ikke er muligt uden betydelige areal-
indgreb og gener i anlægsperioden hos lodsejerne 
langs banestrækningen.  

Det er derfor Banedanmarks vurdering, at det mindst 
indgribende arealindgreb vil ske ved at placere kabel-
tracéet i et tracé vest for Vordingborg By, hvor indgre-
bet fortrinsvis sker på eksisterende landbrugsarealer 
samt på enkelte erhvervs- og beboelsesejendomme. 

Placeringen betyder, at der er ejendomme der berøres 
af arealindgrebene, der ikke tidligere har været berørt 
ved de tidligere besigtigelses- og ekspropriationsfor-
retninger. 

For den anden forsyningsstation ved Ringsted er der 
tilsvarende afholdt besigtigelses- og ekspropriations-
forretning til placering og sikring af tilsvarende høj-
spændingsledning. 

Ejendomsretlige forhold 

Når Ringsted-Femern Banen udbygges, opgraderes og 
elektrificeres, må både offentlige og private ejen-
domsejere afstå areal og rettigheder, hvor banen og til-
hørende tekniske anlæg skal placeres. Nogle arealer 
eksproprieres permanent til brug for baneformål, 
nogle pålægges servitutter, mens andre arealer ekspro-
prieres midlertidigt til arbejdsarealer. 

Arealer, der eksproprieres permanent, skal Banedan-
mark bruge til ekstra spor, elektrificering, ledninger, 
broer, regnvandsbassiner, teknikbygninger, køre-
strømsanlæg, støjskærme, adgangsveje, sneværnsbe-
plantning, servitutter til sikring af ledninger og master 
og anlæg mv. 

Generelt omkring de ejendomsretlige forhold, herun-
der servitutter og ledningsarbejder, henvises til besig-
tigelsesprotokollerne fra de tidligere besigtigelsesfor-
retninger. 

Ekspropriationer 

I henhold til lov om anlæg og drift af en fast forbin-
delse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i 
Danmark vil de nødvendige arealer og rettigheder 
blive erhvervet ved ekspropriation efter reglerne i lov 
om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom (ekspropriationsprocesloven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 med se-
nere ændringer. 

http://www.komoe.dk/
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Privatretlige servitutter, der er i konflikt med anlægs-
projektet, vil ligeledes blive eksproprieret i henhold til 
ekspropriationsprocesloven.   

Nedenfor er de ekspropriative indgreb for de enkelte 
berørte ejendomme oplistet. 

I Banedanmarks pjece ”Jernbanen og ekspropriation” 
er det beskrevet, hvordan ekspropriationsprocessen 
foregår. Pjecen er tilgængelig på Banedanmarks hjem-
meside www.banedanmark.dk.  

Besigtigelse på delstrækning Sjælland – Vording-
borg Vest 

Jernbanens kilometrering begynder i Km 0 ved Kø-
benhavn H med retning mod Lolland/Falster.  

På strækningen Vordingborg Vest har projektstatione-
ringen udgangspunkt i km 113.588 og fortsætter til st. 
119.073. 

Banedanmark oplyste, at der er behov for at lade ka-
beltracéet krydse banen lidt sydligere end angivet i be-
sigtigelsesmaterialet. Det indebærer, at projektstatio-
neringen fortsætter til st. 119.285, hvilket medfører 
følgende ændringer: 

- kabeltraceet med tilhørende arbejdsareal skal 
føres over matr.nr. 8p Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder  

 

- kabeltraceet med tilhørende arbejdsareal skal 
føres over matr.nr. 8q Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder 

- kabeltraceet med tilhørende arbejdsareal ud-
vides på matr.nr. 8r Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder 

I forbindelse med detailprojekteringen og anlægsar-
bejderne vil Banedanmark så vidt muligt forsøge at 
placere kabeltraceet på Banedanmarks egen ejendom, 
matr.nr. 187b, Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder. 
Dette kan medføre, at der alene skal eksproprieres 
midlertidigt arbejdsareal på ejendommene 8p og 8q, 
Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder. De nye berørte 
ejere af ændringen Vordingborg Rens A/S og Evida 
Syd A/S er informeret herom. 

Under de særlige bestemmelser, jf. nedenfor, fremgår 
det, hvilke ejendomme der berøres af projektet på 
denne delstrækning.  

Der er ejendomme, der berøres af denne besigtigelse, 
som ikke er berørt af projektet ved de tidligere besig-
tigelses- og ekspropriationsforretninger. 

Anlægsarbejde fra st. 113.588 - 119.285 

Udover de tidligere eksproprierede forhold er der for 
denne besigtigelse følgende supplerende anlægsarbej-
der på delstrækningen vest for Vordingborg: 
 

Stationering Ombygningsaktivitet 
113.601 – 119.285 Der nedlægges elkabel til brug for elektrificeringen af jernbanen.  
114.530 – 114.560 Der anlægges teknisk installationsbygning (ca. 3,2 X 2,2 m) med tilhørende 

parkeringsareal og adgangsvej.  

Bemærkninger og spørgsmål til projektet 

Efter Banedanmarks gennemgang af projektet havde 
de fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og spørgs-
mål til projektet: 

Ejeren af matr.nr. 4dh og 4dp Kastrup By, Kastrup 
stillede spørgsmål til, hvorledes krydsning af dræn vil 
blive håndteret. 

Banedanmark oplyste, at man søger at føre ledningen 
over eller under drænene, såfremt dette er muligt. Så-
fremt dræn beskadiges ved anlægsarbejdet, vil disse 
blive retableret. Inden anlægsarbejdernes igangsæt-
telse vil der blive afholdt et opstartsmøde med de be-

rørte lodsejere, og som en del af forberedelsen til pro-
jektet vil der blive indhentet eventuelle drænkort fra 
lodsejerne. Der er meget stor fokus på dræn, da Ba-
nedanmark er klar over, at det har meget stor betyd-
ning for landmændene og driften af jorden. 

Repræsentant for Rosenfeldt Gods stillede spørgsmål 
til, hvorfor neutralsektionen ikke placeres på Mas-
nedø. Han anmodede endvidere om, at kablet lægges i 
eller så tæt på eksisterende vej eller cykelsti som over-
hovedet muligt. 

Banedanmark oplyste, at såfremt det var muligt at 
etablere neutralsektionen på Masnedø, havde dette 
været ønsket af Banedanmark, herunder bl.a. af øko-
nomiske årsager. Dette er desværre ikke muligt, da der 
er en række tekniske kriterier i forhold til placeringen 
af neutralsektionen, der skal tages hensyn til, herunder 

http://www.banedanmark.dk/
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kriterier omkring banens kurveradier og hældningsra-
dius m.v. Banedanmark oplyste endvidere, at kablet, i 
forbindelse med detailprojekteringen, vil blive søgt 
placeret så langt ind mod offentligt vejareal som mu-
ligt under hensyn til respektafstande fra andre lednin-
ger, øvrige rettigheder, økonomiske og tekniske hen-
syn for placeringen af kablet, øvrige myndighedsgod-
kendelser samt andre væsentlige forhold. 

Repræsentant for Rosenfeldt Gods stillede endvidere 
spørgsmål til, om tidsplanen for anlægsarbejderne til-
lader, at man sammen med lodsejerne når at finde de 
mest hensigtsmæssige løsninger. 

Banedanmark oplyste for så vidt angår tidsplanen, at 
arbejderne så vidt muligt i henhold til gældende tids-
plan skal afsluttes i 2020, da testfasen af kablet i hen-
hold til gældende tidsplan skal påbegyndes primo 
2021.  

Kommissionens formand anførte, at kommissionens 
opgave på besigtigelsesforretningen bl.a. er at sikre, at 
man finder de bedst mulige løsninger, hvor der både 
tages højde for anlægsmyndighedens tidsplan, økono-
miske hensyn m.v. samt hensynet til de berørte lods-
ejere. 

Besigtigelse i marken 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en 
besigtigelse i marken med udgangspunkt i nedenstå-
ende mødesteder. 

Ved forretningen besigtigedes strækningen fra st. 
113.588 til st. 119.285. 

Mødested den 2. marts 2020 kl. 10.30: Ud for ejen-
dommen Rosenfeldt Allé 2, 4760 Vordingborg (st. 
116.450, bhs.) 

Repræsentanter for Rosenfeldt Gods anførte, at ka-
beltraceet ønskes placeret i eller så tæt på Brovejen og 
Næstvedvej som muligt. 

Banedanmark oplyste, at kablet, i forbindelse med de-
tailprojekteringen, vil blive søgt placeret så langt ind 
mod offentligt vejareal som muligt under hensyn til 
respektafstande fra andre ledninger, øvrige rettighe-
der, økonomiske og tekniske hensyn for placeringen 
af kablet, øvrige myndighedsgodkendelser samt andre 
væsentlige forhold. 

Parterne tilkendegav, at de vil fortsætte dialogen med 
information til ejer omkring placeringen af ledningen 
på lodsejers ejendom, herunder eventuelle problema-
tikker omkring dræn og eventuel retablering heraf. 

For så vidt angår matr.nr. 8p Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder (Vordingborg Rens A/S) og matr.nr. 
8q Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder (Evida Syd 
A/S) oplyste Banedanmark, at der skal anvendes et 
midlertidigt arbejdsareal langs banen, og at der even-
tuelt skal pålægges servitut om ledning til elektrifice-
ring af banen, men man vil dog i videst mulige omfang 
søge at placere selve kabeltracéet på matr.nr. 187b 
Marienberg Hgd., Vordingborg Jorder, der tilhører 
Banedanmark. 

Mødested den 2. marts 2020 kl. 11.00: Ved indkørs-
len til ejendommen Næstvedvej 62, 4760 Vording-
borg. (st. 116.400, bhs.) 

Ejeren af matr.nr. 1c Kastrup By, Kastrup stillede 
spørgsmål til, om ledningen vil blive markeret ”i mar-
ken”. 

Banedanmark oplyste, at ledningen som udgangs-
punkt ikke markeres i marken, og servitutten vil derfor 
også sikre, at man som ejer skal rette henvendelse til 
Banedanmark, hvis der skal laves gravearbejder. Her-
udover vil der blive tinglyst ledningsdeklaration med 
et tilhørende rids på ejendommen. Banedanmark vil 
dog gerne udarbejde et særskilt kort med ortofoto-bag-
grund til ejeren af matr.nr. 1c Kastrup By, Kastrup, der 
viser ledningens placering. 

Ejeren af matr.nr. 4dh og 4dp Kastrup By, Kastrup an-
modede om, at linjeføringen af elkablet ændres, såle-
des at kablet følger eksisterende skel mest muligt. 
Dette ønske er foranlediget af, at området i kommune-
planen er udlagt til offentligt formål, og den foreslåede 
linjeføring er uhensigtsmæssig for den fremtidige ud-
vikling af ejendommen. 

Banedanmark tilkendegav at man vil undersøge mu-
ligheden herfor nærmere, men det vil kræve et større 
arbejdsareal og servitutareal end forudsat ved den 
fremlagte linjeføring. 

Ejeren af matr.nr. 4dh og 4dp Kastrup By, Kastrup op-
lyste, at han er indforstået med, at der eventuelt anven-
des lidt mere arbejdsareal og servitutareal, hvis kablet 
flyttes. Ejeren stillede endvidere spørgsmål til, om lin-
jeføringen vil være tilpasset, inden der skal søges 
landbrugsstøtte for 2020. 

Banedanmark oplyste, at linjeføring for kablet og ar-
bejdsarealets omfang vil blive afklaret i forbindelse 
med udarbejdelse af ekspropriationsmateriale. Det 
forventes at være afklaret ultimo marts 2020. Ba-
nedanmark vil oplyse ejer om arealindgrebet så snart 
der foreligger endeligt materiale herfor. 
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Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 106at Vording-
borg Markjorder (Johannes Fog A/S) stillede spørgs-
mål til kabeltraceets placering i forhold til fremtidige 
udvidelsesmuligheder af bebyggelsen på ejendommen 
m.v. 

Banedanmark oplyste, at kabeltraceet er beliggende 
inden for tinglyst vejbyggelinje, hvor der i forvejen er 
begrænsninger i forhold til anvendelsesmulighederne. 
For så vidt angår arbejdsarealet, stillede Banedanmark 
forslag om, at underboringen af Næstvedvej rykkes 
længere mod sydøst, således at man undgår en under-
boring af Rosenfeldt Allé og i stedet bruger et større 
arbejdsareal og kabeltracé på matr.nr. 106bi Vording-
borg Markjorder. Dette kan medføre lidt mere arbejds-
areal og servitutareal på matr.nr. 106at Vordingborg 
Markjorder. Banedanmark oplyste endvidere, at flag-
stængerne på ejendommen så vidt muligt ikke berøres 
af anlægsarbejderne. 

Repræsentanter for ejeren af matr.nr. 106at Vording-
borg Markjorder tilkendegav, at de er indforstået her-
med. 

Mødested den 2. marts 2020 kl. 11.45: Vest for kom-
munestiens underføring af jernbanen nord for Rønne-
bærvej, 4760 Vordingborg. (st. 115.600, bbs.). 

Banedanmark oplyste, at færdsel på stien opretholdes 
med forbehold for kortere afbrydelser, hvilket vil blive 
aftalt nærmere med Vordingborg Kommune. For så 
vidt angår den midlertidige brug af de private fælles-
veje Linievej og Stærevej, oplyste Banedanmark, at de 
efter aftale med Vordingborg Kommune vil orientere 
brugerne herom inden anlægsarbejderne 

Mødested den 2. marts 2020 kl. 12.30: Vest for kom-
munevejen Barmosevejs underføring af jernbanen (st. 
114.550). 

Ejeren af matr.nr. 10a og 10af Neder Vindinge By, 
Kastrup oplyste, at han gerne ser beplantningen på Ba-
nedanmarks fredskovsareal matr.nr. 35 Neder Vin-
dinge By, Kastrup (v/ Barmosevej) bevaret, idet han 
tilbød at Banedanmark i stedet kan anvende yderligere 
arbejdsareal på matr.nr. 10a Neder Vindinge By, Ka-
strup. Ejeren stillede endvidere forslag om, at arealet 
til det kommende teknikhus på matr.nr. 10af Neder 
Vindinge By, Kastrup tilpasses, således der sker en 
mindre defigurering af hans mark. 

Banedanmark oplyste, at de gerne vil tage imod til-
buddet om, at der kan anvendes yderligere arbejds-
areal på matr.nr. 10a, bl.a. således at læbeplantningen 
på Banedanmarks fredskovsareal m.v. kan bevares. 
Banedanmark vil endvidere tilrette den permanente 

arealerhvervelse ved teknikhuset på matr.nr. 10af med 
henblik på at mindske de fremtidige landbrugsmæs-
sige driftsgener. 

Ejeren af matr.nr. 10a og 10af Neder Vindinge By, 
Kastrup og ejeren af matr.nr. 9ax Neder Vindinge By, 
Kastrup fremsatte ønske om en tydelig skelmarkering 
af ejendomsgrænsen mod matrikulært baneareal.  

Banedanmark oplyste, at der som udgangspunkt ikke 
afsættes skelmarkeringer langs banen. På de lokalite-
ter, hvor Banedanmark har ledninger placeret langs 
jernbanen, forventer Banedanmark dog, at der efter 
anlægsarbejderne vil afsættes markeringer, der angi-
ver ejendomsgrænsen. Forholdet herom er dog ikke 
for nuværende endelig afklaret i Banedanmark. 

Kommissionens bemærkninger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn Banedan-
mark gav ved besigtigelsen om at se nærmere på en 
række fremsatte forslag og ønsker vedrørende place-
ringen af kabeltracéet. Kommissionen kan således til-
træde, at Banedanmark i dialog med Vordingborg 
Kommune søger at placere kabeltracéet så tæt på vej-
areal og eksisterende skel som muligt for at mindske 
generne for de berørte lodsejere mest muligt.  

Kommissionen kan endvidere tiltræde, at Banedan-
mark søger at undgå underboring af Rosenfeldt Allé 
ved at flytte underboringen af Næstvedvej længere 
mod sydøst. Kommissionen har noteret sig, at ejeren 
af matr.nr. 106at Vordingborg Markjorder er indfor-
stået med de tilpasninger af arbejdsareal og servitut-
areal, dette må medføre på denne ejendom. 

Kommissionen har ligeledes noteret sig, at ejeren af 
matr.nr. 10a Neder Vindinge By, Kastrup er indstillet 
på at stille yderligere arbejdsareal til rådighed, mod at 
læbeplantningen på Banedanmarks areal v/ Barmose-
vej søges bevaret. Herudover kan kommissionen til-
træde, at Banedanmark efter ønske fra ejeren af 
matr.nr. 10af Neder Vindinge By, Kastrup tilpasser 
udstrækningen af den permanente arealafståelse med 
henblik på at mindske de landbrugsmæssige driftsge-
ner som følge af arealindgrebet. 

Med ovenstående bemærkninger og ændringer god-
kendte kommissionen herefter det forelagte projekt. 

Under forudsætning af at de tilladelser og dispensati-
oner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige for 
anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med den 
videre projektering af anlægget, fastsatte kommissio-
nen følgende særlige bestemmelser: 
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Særlige bestemmelser 

Samtlige arealer, som berøres af anlægsprojektet, er 
angivet nedenfor. 

For hver berørt ejendom angives det, hvilke indgreb 
der foretages. 

Indgrebene nævnes efter følgende rækkefølge: perma-
nente indgreb, servitutpålæg, midlertidige arealer. 

Principper for stationering af særlige bestemmel-
ser 

Stationeringslinjen ligger i banens fremtidige højre 
spor. 

Stationeringen fremgår af oversigts- og besigtigelses-
planerne og er anvendt i de nedenstående særlige be-
stemmelser. 

Nedenfor er angivet de forkortelser, der er anvendt 
som betegnelse for stationeringsside: 

bvs. = banens venstre side 

bhs. = banens højre side 

bbs. = begge sider af banen 

Højre og venstre side er benævnt i forhold til stigende 
stationering i kørselsretningen fra Ringsted mod Ho-
leby. 

Den enkelte ejendom er stationeret og oplistet i for-
hold til indgrebets startstationering. 

 

Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og rettighedserhvervelse Lodsejer 

St. 113.588-
113.986 bhs. 

 

Matr.nr. 11a Neder 
Vindinge By, Kastrup  

Næstvedvej 206 - 206 
A (4760) 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Edgon Hol-
stener An-
dersen 

 

St. 113.588-
114.346 bvs. 

St. 114.220-
114.576 bhs. 

 

Matr.nr. 10a og 10af 
Neder Vindinge By, 
Kastrup Barmosevej 
29 

 

Der eksproprieres permanent areal til brug for 
teknisk anlæg og tilhørende parkeringsplads. 

Der udlægges ny privat fællesvej til teknisk an-
læg til fordel for Banedanmark. 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal og 
færdselsret. 

Niels Je-
sper Øster-
gaard Han-
sen 

 

St. 113.967-
114.237 bhs. 

 

Matr.nr. 9ax Neder 
Vindinge By, Kastrup  

Sct. Clemensvej 15 E 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Niels Otto 
Hansen 

 

St. 114.575-
114.835 bhs. 

 

Matr.nr. 7a Neder Vin-
dinge By, Kastrup  

Barmosevej 10 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal og 
færdselsret. 

Connie 
Inge Olsen 

 

St. 114.832-
114.990 bhs. 

 

Matr.nr. 7i Neder Vin-
dinge By, Kastrup  

Sct. Clemensvej 27 og 
31 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal og 
færdselsret. 

Vording-
borg Kom-
mune 
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St. 114.937-
115.130 bhs. 

St. 115.180-
115.590 bhs. 

Matr.nr. del2_6a, 34 
og 6æ Neder Vindinge 
By, Kastrup Kærvej 8 

 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal og 
færdselsret. 

Boet Efter 
Mogens 
Andersen 

St. 115.128-
115.199 bhs. 

 

Forlagt Sct. Clemen-
svej Neder Vindinge 
By, Kastrup Kommu-
nevej, Sct. Clemensvej 

Der pålægges bestemmelser vedr. ledning til 
elektrificering af banen. 

Vording-
borg Kom-
mune 

 

St. 115.522-
115.598 bhs. 

 

Matr.nr. 7000g Neder 
Vindinge By, Kastrup 
Kommunesti 

Der pålægges bestemmelser vedr. ledning til 
elektrificering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Vording-
borg Kom-
mune 

St. 115.567-
115.587 bvs. 

St. 115.588-
115.629 bvs. 

Matr.nr. 6ca Kastrup 
By, Kastrup  

Sct. Clemensvej 50 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

 

Vording-
borg Kom-
mune 

St. 115.581-
116.028 bvs. 

 

Matr.nr. 7000h og 
7000i Kastrup By, Ka-
strup Kommunale stier 

Der pålægges bestemmelser vedr. ledning til 
elektrificering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Vording-
borg Kom-
mune 

St. 115.856-
116.014 bvs. 

 

Matr.nr. 5bx Kastrup 
By, Kastrup  

Privat fællesvej, Stæ-
revej og Linievej 

Der eksproprieres midlertidigt færdselsret. 

 

Vording-
borg Kom-
mune 

 

St. 115.870-
115.904 bvs. 

 

Matr.nr. 5by Kastrup 
By, Kastrup  

Stærevej 3  

Der eksproprieres midlertidigt færdselsret. 

 

Vording-
borg Vand 
A/S 

St. 115.926-
116.322 bbs. 

 

Matr.nr. 4dh og 4dp 
Kastrup By, Kastrup  

Nygårdshave 6 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Jørgen Eg-
holm Jør-
gensen 

St. 116.017-
116.021 bhs. 

St. 116.329-
116.366 bhs. 

Matr.nr. 7000g Ka-
strup By, Kastrup  

Kommunevej, Præste-
gårdsvej 

Der pålægges bestemmelser vedr. ledning til 
elektrificering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Vording-
borg Kom-
mune 

 

St. 116.110-
116.340 bhs. 

 

Matr.nr. 1ac, 1f og 5fg 
Kastrup By, Kastrup 
Gammelsøvej 43A 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Vording-
borg Kom-
mune 
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St. 116.283-
116.294 bhs. 

 

Matr.nr. 7000n Ka-
strup By, Kastrup  

Kommunevej, Vindro-
sen 

Der pålægges bestemmelser vedr. ledning til 
elektrificering af banen. 

 

Vording-
borg Kom-
mune 

St. 116.321-
116.341 bhs. 

 

Matr.nr. 4do Kastrup 
By, Kastrup  

Præstegårdsvej 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

 

Vording-
borg Kom-
mune 

St. 116.332-
116.394 bhs. 

 

Matr.nr. 1c Kastrup 
By, Kastrup  

Næstvedvej 62 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Kenny 
Mortensen 

 

St. 116.389-
116.458 bhs. 

St. 116.474-
119.190 bhs. 

 

Matr.nr. 1a, 1ap, 1r og 
1t Rosenfeldt Hgd., 
Kastrup 

Matr.nr. 8e, 8r og 8s 
Marienberg Hgd., Vor-
dingborg Jorder  

Rosenfeldt 1-6 og 1 A 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

 

Nicolai Ox-
holm Til-
lisch 

 

St. 116.391-
116.425 bhs. 

 

Matr.nr. 106bi Vor-
dingborg Markjorder  

Næstvedvej 44 - Kron-
drevet 6 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Vording-
borg Kom-
mune 

St. 116.392-
116.425 bhs. 

 

Matr.nr. 106at Vor-
dingborg Markjorder  

Broværket 5 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Johannes 
Fog A/S 

 

St. 116.399-
116.403 bhs. 

 

Matr.nr. 7000h Vor-
dingborg Markjorder 
Kommunevej, Næst-
vedvej 

Der pålægges bestemmelser vedr. ledning til 
elektrificering af banen. 

 

Vording-
borg Kom-
mune 

 

St. 19.189-
19.285 bhs. 

Matr.nr. 8p Marien-
berg Hgd., Vording-
borg Jorder 

Ole Borchsvej 4 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Vording-
borg Rens 
A/S 

St. 19.238-
19.269 bhs. 

Matr.nr. 8q Marien-
berg Hgd., Vording-
borg Jorder 

Ole Borchsvej 6 

Der pålægges servitut vedr. ledning til elektrifi-
cering af banen. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Evida Syd 
A/S 
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Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.
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