
Bekendtgørelse 

BESIGTIGELSE 
 

Sporfornyelse Roskilde - Ringsted  
 

Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner 
 
Nedenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af sporfornyelse, bronedlæg-
gelse m.v. på jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted, 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 mellem Roskilde og Ringsted i Roskilde, Lejre, 
Køge og Ringsted kommuner. 
 
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.  
 

Onsdag den 16. juni 2021 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 
15, 4000 Roskilde, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
OBS! Der gøres opmærksom på at deltagelse i det offentlige møde forudsætter fremvisning af 
Coronapas. 
 
Efter mødet (samt den 28. juni og 29. juni 2021) vil ekspropriationskommissionen i fornødent 
omfang foretage besigtigelse i marken efter følgende tidsplan: 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.00 med besigtigelse af broarbejderne ved Darup Mosevej og 
arbejdsarealerne til bro- og sporfornyelsesarbejderne (ca. st. 31.050 – 36.400), i Roskilde og 
Lejre kommuner. 
Mødested: Ved underføringen af Darup Mosevej under jernbanen.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 med besigtigelse af broarbejderne ved Fjællebro og Fau-
napassagen samt arbejdsarealerne til bro- og sporfornyelsesarbejder (ca. st. 56.800 – 58.000) i 
Ringsted Kommune. 
Mødested: Ud for ejendommen Køgevej 200, 4100 Ringsted. 

 
Mandag den 28. juni 2021 

 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 36.400 til ca. st. 
39.000 i Roskilde og Lejre kommuner. 
Mødested: Ud nær Kildevangshytten, Markvænget, 4000 Roskilde. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 39.000 til ca. st. 
41.300 i Roskilde kommune. 



Mødested: Ved p-pladsen til Syv Kirke: Kirkevej 6, Kirke Syv, 4130 Viby Sjælland. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.00 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 41.300 til ca. st. 
44.200 i Roskilde kommune. 
Mødested: Ud for ejendommen Damgårdsvej 2, 4130 Viby Sjælland. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.30 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 44.200 til ca. st. 
45.900 i Roskilde kommune. 
Mødested: Ud for ejendommen Skovvej 1, 4130 Viby Sjælland. 
 

Tirsdag den 29. juni 2021 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 45.900 til ca. st. 
48.300 i Køge kommune. 
Mødested: Ud for ejendommen Urupvej 12, 4140 Borup.  
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.30 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 48.300 til ca. st. 
52.500 i Køge kommune. 
Mødested: Ud for ejendommen Malervej 2, 4140 Borup. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 13.30 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 52.500 til ca. st. 
56.800 i Køge og Ringsted kommuner. 
Mødested: Ud for ejendommen Dyndetvej 20, 4140 Borup. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.00 med besigtigelse af strækningen fra ca. st. 58.000 til ca. st. 
62.420 i Ringsted kommune. 
Mødested: Ved indkørslen til ejendommen Køgevej 120, 4100 Ringsted. 
 
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 Roskilde Kommune, Køgevej 80, 4000 Roskilde, Lejre Borgerservicecenter, Møl-
lebjergvej 4, 4330 Hvalsø, Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge og Ringsted Råd-
hus, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. 
 

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

http://www.komoe.dk/


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

 
Den 12. maj 2021 

 
Sine H. Kjeldsen 
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