
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 

Sporfornyelse Slagelse - Korsør  
 

Slagelse kommune 
 

Nedenstående dag afholdes besigtigelsesforretning i anledning af sporfornyelse, bronedlæg-
gelse m.v. på jernbanestrækningen mellem Slagelse og Korsør, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, 
jernbaneloven.   
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører jernbanestrækningen fra st. 92.500 – 107.604 i Slagelse Kommune. 
 
Mødet med ekspropriationskommissionen vil blive gennemført under iagttagelse af sundheds-
myndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger for at undgå udbredelse af coronasmitte, 
jf. også nedenfor vedrørende afholdelse af det offentlige møde.  
 

Torsdag den 1. juli 2021 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde på Comwell, Ørnumvej 6, 4220 Korsør, 
hvor projektet vil blive gennemgået.  
 
OBS! Der gøres opmærksom på at deltagelse i det offentlige møde forudsætter fremvisning af Co-
ronapas. 
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen foretage en besigtigelse af strækningen i marken 
efter nedenstående plan:  
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 11.00: Besigtigelse af broarbejderne ved Mælkevej samt ar-
bejdsarealerne til bro- og sporfornyelsesarbejder (ca. st. 104.275 – 107.550).  
Mødested: Ud for ejendommen Vinkelvej 2, 4220 Korsør. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 14.00: Besigtigelse af broarbejderne ved Bækkerenden, Bildsø-
vej og Agervej samt arbejdsarealerne til bro- og sporfornyelsesarbejder (ca. st. 101.400 – 
104.275).  
Mødested: Ud for ejendommen Bildsøvej 220, 4241 Vemmelev. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 15.00: Besigtigelse af broarbejderne ved Stationsvej og Mærsk-
vejen samt arbejdsarealerne til bro- og sporfornyelsesarbejder (ca. st. 97.400 – 101.400).  
Mødested: Ud for ejendommen Stationsvej 95B, 4241 Vemmelev. 
 
Forretningen fortsætter kl. ca. 16.00: Besigtigelse af broarbejderne ved Holmstrupvej, Gade-
kærsvej, Hyllerupvej og Strandvejen samt arbejdsarealerne til bro- og sporfornyelsesarbej-
derne (ca. st. 92.500 – 97.400)  
Mødested: Ud for ejendommen Strandvejen 112, 4200 Slagelse.  
 
De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere. 



 
Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.  
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen. Der er ikke mø-
depligt ved besigtigelsesforretningen. 
 
Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol, 
og en udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne be-
kendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigel-
sesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
 
Banedanmarks forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er fremlagt til offentligt 
eftersyn på Slagelse Bibliotek og Borgerservice, Stenstue 14, 4200 Slagelse. 
 

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. 

Tlf. 33 92 72 30, komoe@komoe.dk. 
www.komoe.dk  

 
Den 25. maj 2021 

 
Sine H. Kjeldsen 
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