
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt 

225. hæfte 

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. maj 2021 

Delstrækning Sjælland. Ringsted Syd 
 

Forhøjelse af mast 
 
Mandag den 31. maj 2021 kl. 9.30 samledes kom-
missionen på ejendommen Ømarksvej 58, 4100 Ring-
sted for at afholde besigtigelses- og ekspropriations-
forretning i anledning af Ringsted-Femern banen, ud-
bygning af banestrækningen Ringsted-Holeby, jf. lov 
nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast 
forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landan-
læg 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. 

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte Kri-
stoffer Sterner Weile. 

For Banedanmark mødte landinspektør Klavs Peter-
sen. 

For Energinet mødte chefkonsulent Ole Buhl, landin-
spektør Thomas Rask Eriksen og teknisk specialist 
Svend Magnussen. 

Protokollen førtes af specialkonsulent Iben Held Jen-
sen. 

Kommissarius fremlagde brev af 9. marts 2021 fra 
Transportministeriet, hvori ministeriet har anmodet 
kommissarius om at forelægge projektet for ekspropri-
ationskommissionen.   

Kommissaris fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale Supplerende besigtigelse 

og ekspropriation, Ringsted-Femern banen, delstræk-
ning Sjælland-Ringsted – Forhøjelse af mast 80 med 
tilhørende ekspropriationsplan, tegn.nr.: TNORZ_1_ 
68550_001 dateret den 22. marts 2021 samt tegning 
303L 05 006 dateret den 8. maj 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, som ekspropriations-
kommissionen finder er nødvendige. 

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 offentligt tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

På anmodning fra ejeren fratrådte Banedanmarks re-
præsentant og deltog således ikke i besigtigelsesfor-
retningen. 

Energinets repræsentanter redegjorde for projektet og 
fremlagde følgende oplysninger: 

Baggrund og beskrivelse af anlægsprojektet 

Baggrund 

På den berørte delstrækning er der tidligere afholdt 
følgende besigtigelsesforretning for arealerhvervelse 
til gennemførelse af anlægsprojektet Ringsted Fe-
mern: 

• Ringsted Syd (153. hæfte – 20. september 
2018) 

http://www.komoe.dk/
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Materialet herfor kan ses via ekspropriationskommis-
sionens hjemmeside www.komoe.dk 

Denne supplerende kombinerede besigtigelses-og ek-
spropriationsforretning vedrører erhvervelse af mid-
lertidigt arbejdsareal i forbindelse med forhøjelse af 
en eksisterende 132 kV højspændingsmast. 

I forhold til besigtigelsesforretningen er der nedenstå-
ende en beskrivelse af projekt for forhøjelse af masten 
samt særlige bestemmelser herfor. 

I forhold til ekspropriationen er vedlagt arealforteg-
nelse og ekspropriationsplan gældende for den berørte 
ejendom. 

Den berørte ejendom er tidligere berørt af anlægspro-
jektet, så for den generelle projektbeskrivelse henvises 
til ovenstående materiale. 

I forhold til tidligere godkendelse ved besigtigelses-
forretningen i 2018 anmodes ved nærværende besigti-
gelsesforretning om en revideret projektgodkendelse 
for at sikre midlertidige arbejdsarealer for forhøjelse 
af masten. 

Placeringen af masten og luftledningsanlæg på ejen-
dommen er sikret ved servitut tinglyst på ejendommen 
i 1964. Masteforhøjelsen medfører ikke påtegnin-
ger/ændringer i den eksisterende servitut. 

Teknisk beskrivelse 

Grundet Banedanmarks elektrificeringsprojekt med 
etablering af kørestrømsanlæg langs jernbanen skal 
Energinet Eltransmission A/S (herefter Energinet) 
som ledningsejer sikre, at det eksisterende ledningsan-
læg placeret over jernbanen forhøjes for at sikre den 
nødvendige sikkerhedsafstand mellem de 2 lednings-
anlæg. 

Banedanmarks kørestrømsanlæg, der etableres på ba-
nen, er placeret under Energinets 132 kV luftledning. 
Kørestrømsanlægget har en profilhøjde på 7,3 meter 
over skinneoverkant. Profilhøjden tillagt Banedan-
marks krav om 2 meter vedligeholdelseszone over kø-
restrømsanlægget samt nærved zone afstand til luft-
ledningen, jf. bek. nr. 1608 af 20. december 2017, 
medfører et behov for forhøjelse af Energinets luftled-
ning over banen med 2,9 meter. Forhøjelsen over ba-
nen skabes ved forhøjelse af mast 80 og 81 med hver 
3,0 meter, jf. figur 1. Mast 81 blev forhøjet juli 2020 
efter aftale med lodsejer herom. 

Nærværende besigtigelse omhandler midlertidig are-
alerhvervelse til forhøjelse af mast nr. 80 på 132 kV 
luftledningen E5 Herlufmagle-Ringsted på ejendom-
men matr.nr. 32a Vetterslev By, Vetterslev. 

 

 
Figur 1 – Placering af eksisterende mast 80 og 81. 

 

 

 

 

 

http://www.komoe.dk/
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Masten nr. 80 skal forhøjes ved indsættelse af en 
”skammel” mellem mastens betonfundament og git-
termast. Desuden skal fundamentet forstærkes, så det 
kan holde til de ekstra kræfter, som masteforhøjelsen 
medfører. 

Følgende skal dermed udføres på ejendommen om-
kring mast nr. 80 på 132 kV luftledningen: 

• Udlæg af køreplader til adgangsvej og ar-
bejdsareal. 

• Ankerplader nedgraves. 

• Ankerplader skal barduneres til masten. 

• Udgravning fra nuværende fundament. 

• Geotekstil og gruslag lægges under ny funda-
mentplade og komprimeres. 

• Gammel beton skal rives op i overfladen for 
vedhæftning. 

• Støbe nyt fundament oven på det gamle. 

• Påfyldning med eksisterende moræne som 
komprimeres oven på nyt fundament. 

• Hævning af mast og indsættelse af 3,0 m høj 
skammel. 

• Optag af køreplader til adgangsvej og arbejds-
areal samt reetablering af areal. 

Nedenstående principskitser i figur 2-5 viser metoden 
der benyttes til forhøjelse af den eksisterende mast og 
derved de nødvendige anlægsarbejder. 

 

 
Figur 2 – Principskitse af midlertidige barduner og eksisterende mast 
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Figur 3 – Principskitse af midlertidig anker og barduner der monteres før udgravning af mast 

 

 

 
Figur 4 – Principskitse af eksisterende og nyt fundament samt midlertidige barduner 
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Figur 5 – Principskitse af fundament, ankerplader, bardunplader, det nye fundament i henhold til det eksisterende samt 
komprimeret grus (markeret med skråstreg) under ny fundamentplade og oven på ankerplader. 

 

Udførelsesperiode 

Anlægsarbejderne forventes at tage 30 dage uden af-
brydelser (sammenhængende periode) med følgende 
overordnede tidsplan: 

Dag x = Tænkt som dagen, hvor arbejdet igangsættes, 
og der tages kontakt til entreprenørerne. 

Dag x + 6-8 dage køreplader på plads 

Dag x + 9 Etablering af barduner 

Dag x + 10-14 Støbning af fundament 

Dag x + 15-21 Hærdning af beton 

Dag x + 22-23 Hævning af mast + indsættelse af skam-
mel (er fremstillet) 

Dag x + 24-30 Returnering af køreplader 

Dag x afhænger af flere ting, herunder mulighed for 
udetid på luftledningen (luftledning ude af drift), tid 
hos entreprenør m.v. 

Tegningsoversigt 

Til forslag til de tekniske bestemmelser hører følgende 
bilag: 

Besigtigelsestegninger 

Ekspropriationsplan st. 68+550-69+300, 1:1.000 

Tegningsnummer TNORZ_1_68550_001 

 

Tekniske tegninger 

Mast 80 Forsterkning av fundament for Mast 80 med 
stool 

Tegningsnummer 303L_05_006 

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 til fordel for Banedanmark 
mens andre arealer eksproprieres midlertidigt til ar-
bejdsarealer. 

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 
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den 30. og 31. august 2021 i forbindelse med spor-
spærring. Til brug for anlægsarbejderne vil der blive 
lagt køreplader ud på de berørte arbejdsarealer. Køre-
pladerne fjernes inden den 10. september 2021. Ener-
ginet oplyste afslutningsvis, at man har udarbejdet en 
tidsplan for gennemførelse af anlægsarbejderne, og at 
Energinet vil udlevere denne tidsplan til ejeren, så han 
er informeret om tidspunkterne for de enkelte arbej-
der. 

Ejeren bemærkede, at han ikke har nogen indvendin-
ger i forhold til det af Energinet fremlagte. 

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen godkendte herefter det forelagte pro-
jekt, og fastsatte følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

Ringsted Kommune 

 
Stationering Matr.nr. og adr. Beskrivelse af areal- og ret-

tighedserhvervelse 
Lodsejer 

St. 68.717-69.209 bvs. Matr.nr. 32a,Vetterslev 
By, Vetterslev 
Ømarksvej 58, 4100 
Ringsted 

Der eksproprieres midlertidigt 
arbejdsareal 

Claus Lund Jensen 

Ekspropriation 

Kommissionen foretog herefter den rekvirerede ek-
spropriation vedrørende den i Fortegnelse nr. 62 under 
lb.nr. Rgs-018 opførte ejendom.  

Eventuelle erstatningskrav vedrørende forhold, der 
ikke behandles i forbindelse med ekspropriationerne, 
kan efterfølgende fremsættes overfor kommissarius i 
henhold til ekspropriationsproceslovens § 21, idet 
krav skal være fremsat senest 1 år efter anlæggets fær-
diggørelse. 

Spørgsmål om ekspropriationens lovlighed skal ind-
bringes for domstolene inden 6 måneder efter ekspro-
priationsbeslutningen, jf. ekspropriationsproceslovens 
§ 26, stk. 1. 
 
 
 
 

Følgende passerede: 

Lb.nr. Rgs-018, matr.nr. 32aVetterslev By, Vetterslev, 
beliggende Ømarksvej 58, 4100 Ringsted 
Ejeren, Claus Lund Jensen, Næstvedvej 376, 4100 
Ringsted mødte. 

Ejeren henviste til sine synspunkter fremsat under be-
sigtigelsesdelen. 

Der eksproprieres som anført i arealfortegnelsen et 
areal til midlertidig brug som arbejdsareal.  

Erstatning for midlertidig brug af arbejdsareal afreg-
nes med ejeren af Energinet. I tilfælde af at parterne 
ikke kan blive enige om erstatningen for den midlerti-
dige brug, kan parterne anmode ekspropriationskom-
missionen om at behandle spørgsmålet. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.

 

Henrik Hansen 

Henning A. Rasmussen     Søren G. Nielsen     Johannes Studstrup     Bent Jørgensen  

Kristoffer Sterner Weile     Inger Juhl Larsen 

Ole Buhl     Thomas Rask Eriksen     Svend Magnussen  

/Iben Held Jensen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Mette Bergmann Andersen 


