
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende sporfornyelse af jernbanestrækningen Slagelse - Korsør 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 1. juli 2021 

Slagelse Kommune 

 

Torsdag den 1. juli 2021 kl. 9.00 samledes kommis-
sionen på Comwell, Ørnumvej 6, 4220 Korsør for at 
afholde besigtigelse i anledning af sporfornyelse af 
jernbanestrækningen Slagelse - Korsør jf. lov nr. 686 
af 27. maj 2015. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Sine H. Kjeldsen, de af transportmi-
nisteren udpegede medlemmer af kommissionen, Mo-
gens Jensen og Søren G. Nielsen, samt de fra Den Fæl-
leskommunale Liste for Øernes Område udtagne med-
lemmer, Gerth Suhr Hansen og Johannes Studstrup. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

Som repræsentant for Slagelse Kommune mødte Elvin 
Rahbæk Jensen. 

For Banedanmark mødte projektleder Anders Vallø 
Nielsen, assisterende projektleder Eva Nielsen, projekt 
assistent Birgitte Honar samt landinspektør Ove Kri-
stensen og ingeniør Mikkel Vestergaard fra Sweco.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Kristian Pless. 

Kommissarius fremlagde brev af 12. april 2021 Trans-
portministeriet, hvori ministeriet har anmodet Kom-
missarius om at forelægge projektet for ekspropriati-
onskommissionen.   

Kommissarius fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale Sporfornyelsen af jernba-
nestrækningen Slagelse - Korsør med tilhørende over-
sigts-og besigtigelsesplaner, tegn.nr.: LAF-01-
093000-01, LAF-01-092500-01, LAF-01-094400-01, 
LAF-01-096600-01, LAF-01-098630-01, LAF-01-
100680-01, LAF-01-102720-01, LAF-01-104840-01 
og LAF-01-106350-01, alle dateret 20. april 2021. 

Kommissarius fremlagde endvidere de af Banedan-
mark fremsendte afgørelser fra Slots- og Kulturstyrel-
sen af 26. januar 2021 om dispensation til etablering 
af sikkerhedstiltag på de fredede broer over Mærskve-
jen og Bækrenden.  

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. På den baggrund 
kan der efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse 
fra Transportministeriet, 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 offentligt tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

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

Indledning 

Projektet vedrører sporfornyelse af den dobbeltspo-
rede jernbanestrækning mellem Slagelse og Korsør, 
samt sikring af adgange til jernbanetekniske anlæg og 
udstyr. Ekspropriationer, der er nødvendige for at 
sporforny jernbanen, samt sikre adgang til jernbane-
tekniske anlæg og udstyr, er omfattet af lov nr. 686 af 
27. maj 2015, Jernbaneloven.  

Sporfornyelsen omfatter den ca. 14 km lange dobbelt-
sporede jernbanestrækning af hovedbanen fra Slagelse 
til Korsør.  

http://www.komoe.dk/
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Sporfornyelsen er nødvendig, da der ikke er foretaget 
sporfornyelse indenfor de sidste ca. 40 år, hvilket 
medfører at en del af de eksisterende jernbanetekniske 
anlægselementer, som skinner, sveller, sporkasse (bal-
last og underballast) samt tilhørende afvandingsanlæg, 
konstruktioner og kørestrømsanlæg mv. udskiftes el-
ler opgraderes iht. gældende banenormer og myndig-
hedskrav. 

Formålet med ombygningen er at forebygge fejl og 
mangler, der påvirker togtrafikken, og som dermed 
betyder at togdriften får væsentlig bedre vilkår til at 
opretholde en fornuftig driftsplan, til gavn for en retti-
dig togdrift. Ombygningen betyder samtidig, at vedli-
geholdelsen bliver lettere og udgifterne til den fremti-
dige vedligeholdelse bliver reduceret. 

Forbedret adgang til jernbaneteknisk udstyr skal sikre, 
at jernbaneteknisk udstyr kan driftes hensigtsmæssigt 
samt at der tages hensyn til arbejdsmiljøet for de med-
arbejdere, der vedligeholder og driver jernbanen. 

Overordnet omhandler projektet bl.a. følgende ele-
menter: 

• 4,5 km nye skinner 

• 6,6 km nye sveller 

• 18,2 km ballastrensning 

• 7,1 km ny sporkasse 

• Udveksling af 4 sporskifter 

• 0,430 km dæmningsudvidelse 

• 0,050 km dæmningsstabilisering pga. uroligt spor 

• Opgradering af transformere til sporskiftevarme 
fra system 80 til System 2000 

• Etablering af ballastsikring ved 4 broer, kantbjæl-
keforhøjelse på 3 broer og ballastmåtter på 1 bro 

• Adgangstrapper samt gangbroer ved 3 broer 

• Sideudvidelser af 7 stenkister 

• Udskiftning af skærmtage på 5 broer 

• Udskiftning af potentialudligning for skærmtage 

• Etablering af 1,2 km nye grøfter 

• Uddybning af 5,5 km eksisterende grøfter  

• Etablering af 0,5 km nyt trug 

• Etablering af 1,8 km nye dræn 

• Udskiftning af 3,0 km drængrus over eksisterende 
dræn 

Derforuden indeholder projektet etablering af midler-
tidige arbejdspladsarealer, depotområder, byggeplad-
ser og adgangsveje. Sidstnævnt i de situationer hvor 
ombygningsarbejderne ikke kan udføres fra sporet.  

Nedennævnte broarbejder integreres og udføres sam-
tidig med sporfornyelsesprojektet: 

• Forstærkninger af fundamenter på bro nr. 15636 
Stationsvej (km 99.900) nr. 15648 Bildsøvej (km 
102.100) 

• Omisolering og kantbjælkeforhøjelse af bro nr. 
15656 Mælkevej (km 105.800) 

• Kantbjælkeforhøjelser på bro 15640 Mærskvejen 
(km 100.750) og 15644 Bækkerenden (km 
101.425) 

Forudsætninger 

Projektet er omfattet af lov nr. 686 af 27. maj 2015, 
Jernbaneloven. 

Efter sporfornyelsen vil sporet blive idriftsat med 
samme hastighed som i dag, svarende til en maksimal 
hastighed på 180 km/t for togsæt med automatisk tog-
kontrol (Passagertog).  

På trods af det er det ifm. projektet besluttet at frem-
tidssikre jernbanen til en hastighed på 200 km/t. På 
den baggrund er sporgeometrien optimeret ved tekni-
ske ændringer af bl.a. overhøjde, kurveradier og ele-
mentlængder, for at muliggøre en senere hastigheds-
opgradering.  

Myndighedsgodkendelser 
Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på stræk-
ningen Slagelse-Korsør, er: Slagelse Kommune, Mil-
jøstyrelsen og Museum Vestsjælland. 

Ved anlægsarbejde langs strækningen og ved broerne 
vil plan-, natur- og miljøforhold, samt rekreative og 
kulturhistoriske interesser blive påvirket. Derfor er der 
ansøgt om tilladelser, dispensationer mv., jf. gældende 
lovgivninger, som redegjort for i nedenstående.  

Slagelse kommune 

Landzonetilladelse 

Banedanmark har d. 11. februar 2021 ansøgt om tilla-
delse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone. Tilladelse er givet 
d. 22-23 april 2021 til følgende lokationer: 
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• Km 95.6 – 95.8. Matrikelnummer og ejerlav: 
- 5q Hyllerup, Slagelse Jorder  
- 9a Landsgrav, Slagelse Jorder 

• Km 96.0 – 96.6. Matrikelnummer og ejerlav: 
- 4c Landsgrav, Slagelse Jorder 
- 9l Landsgrav, Slagelse Jorder 

• Km 98.8 – 99.0. Matrikelnummer og ejerlav: 
- 3e Forlev By, Vemmelev 

• Km 100.5 – 100.7. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 10b Vemmelev By, Vemmelev 
- 9d Vemmelev By, Vemmelev 

• Km 102.3 – 102.6. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 7i Tjæreby By, Tårnborg 
- 7l Tjæreby By, Tårnborg 
- 7n Tjæreby By, Tårnborg 
- 7000c Tjæreby By, Tårnborg 
- 7000i Tjæreby By, Tårnborg 

• Km 103.6 – 103.8. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 2e Tjæreby By, Tårnborg 
- 27 Tjæreby, Tårnborg 
- 7000c Tjæreby, Tårnborg 

• Km 107.7 – 108.0. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 1zv Tårnborg Hgd., Korsør Jorder 
- 90a Tårnborg Hgd., Korsør Jorder 
- 7000as Tårnborg Hgd, Korsør Jorder 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Banedanmark har den 12. februar 2021 fremsendt ” 
Oplysninger om aktiviteter indenfor fortidsmindebe-
skyttelseslinje” og dispensation givet d. 23. april 2021. 
I forbindelse med arbejdet vil følgende matrikelnumre 
og ejerlav blive påvirket: 

Ved Mærskvejen: 

- 10b Vemmelev By, Vemmelev 

- 45 Vemmelev By, Vemmelev 

- 9a Vemmelev By, Vemmelev 

- 9b Vemmelev By, Vemmelev 

- 46 Vemmelev By, Vemmelev 

- 10a Vemmelev By, Vemmelev 

 

Ved bro over Bækkerenden km. 101.4 – 101.7 

- 27 Tjæreby By, Tårnborg 

- 8b Tjæreby By, Tårnborg 

- 8o Tjæreby By, Tårnborg 

- 8l Tjæreby By, Tårnborg 

Samt øvrige lokationer ved km. 106.5 – 106.7: 

- 3d Svenstrup By, Tårnborg 

- 3g Svenstrup By, Tårnborg 

- 45a Svenstrup By, Tårnborg 

Naturbeskyttelseslovens § 3 

Banedanmark har den 15. februar 2021 fremsendt 
”Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslo-
vens § 3 til midlertidig påvirkning af fersk eng på 
matr.nr. 31, 1k, 27 og 7000f Tjæreby By, Tårnborg. 
Arbejdet vedrører sporfornyelse mellem Slagelse og 
Korsør (Sg-Kø)”. 

Banedanmark har den 18. februar 2021 fremsendt 
”Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslo-
vens § 3 til midlertidig og permanent påvirkning af to 
moser på matr.nr. 27, 8b, 8o og 8l Tjæreby By, Tårn-
borg. Arbejdet vedrører sporfornyelse mellem Sla-
gelse og Korsør (Sg-Kø)”. 

Banedanmark har den 18. februar 2021 fremsendt 
”Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslo-
vens § 3 til midlertidig påvirkning af to moser på 
matr.nr. 8f, 8o, 19a, 19f og 46 Vemmelev By, Vem-
melev. Arbejdet vedrører sporfornyelse mellem Sla-
gelse og Korsør (Sg-Kø)”. 

Slagelse Kommune har den 23. april 2021 fremsendt 
”Tilkendegivelse vedr. dispensationer fra naturbeskyt-
telseslovens § 3 i forbindelse med sporarbejde mellem 
Korsør og Slagelse” hvor ift. de 3 ovenstående lokali-
teter fremgår at de ”kan tilkendegive, at Banedanmark 
kan forvente at få dispensation fra naturbeskyttelses-
loven § 3 til det ansøgte”. 

Tilslutningstilladelse  

Banedanmark har den 1. marts 2021 fremsendt ”An-
søgning om permanent tilslutning af regnvand til 
vandløb Hulhøj rende i Slagelse, km 100.330.”  

Banedanmark er i dialog med Slagelse Kommune, og 
der vil blive fundet en løsning. 

 

 



01.07.2021 4  
 

Miljøstyrelsen 

Permanent og midlertidig ophævelse af fredskovsplig-
ten 

Banedanmark har den 9. januar 2021 fremsendt ”An-
søgning om midlertidig og permanent ophævelse af 
fredskovsbestemmelserne jf. Skovloven” ifm. aktivi-
teter på nedenstående matrikler:  

 

• Matr.nr. • Permanent • Midlertidig 

46 Landsgrav, Slagelse Jorder  x 

27 Tjæreby, By, Tårnborg x x 

25 Halseby By, Tårnborg  x 

3d Svenstrup By, Tårnborg  x 

38c Svenstrup By, Tårnborg  x 

39b Svenstrup By, Tårnborg  x 

1zt Tårnborg Hgd., Korsør Jorder  x 

1zv Tårnborg Hgd., Korsør Jorder  x 

Miljøstyrelsen har den 15. marts 2021 meddelt tilla-
delse til det ansøgte i dokumentet ”Tilladelse til ophæ-
velse af fredskovspligt på matr.nr. 46 Landsgrav, Sla-
gelse Jorder med flere i Slagelse Kommune” 

Museum Vestsjælland 

Banedanmark har den 15. februar 2021 fremsendt 
”Anmodning om en udtalelse efter museums-lovens § 
25, vedrørende Slagelse-Korsør (Sg-Kø) sporforny-
else” til Museum Vestsjælland ifm. arealer i Slagelse 
kommune. 

Museum Vestsjælland ønsker at undersøge udvalgte 
lokaliteter og er i gang med at udarbejde et budget for 
arbejderne. 

 

 

 

Øvrige afklaringer ifm. tilladelser 

Banedanmark har den 3. februar 2021 indhentet afkla-
ring fra Slagelse kommune, at der ikke kræves: 

• Landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til per-
manent inddragede arealer til anlæg til jernba-
neformål (trafikale formål). 

Banedanmarks vurdering 

Banedanmark vurderer samlet, at sporfornyelse mel-
lem Slagelse – Korsør (Sg-Kø) ikke har en væsentlig 
indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal an-
søges om screening hos Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsen (TBST). Det er kun ændringer eller udvidelser 
af projekter, der kan have væsentlige skadelige ind-
virkninger på miljøet, der skal anmeldes til screening 
efter bilag 2 pkt. 13a jf. § 38, stk. 2 i jernbaneloven. 
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Tegningsoversigt   

Projektbeskrivelse 
Sporfornyelsen består af forberedende arbejder som 
overordnet består af etablering af arbejdsarealer, dræn 
og grøftearbejder, etablering af bassiner samt diverse 
ledningsarbejder. Herefter iværksættes sporarbej-
derne, der består af udskiftning af bærelag, grus og 
skærver efterfulgt af udveksling af spor, sporskifter og 
sveller. Indimellem ovenstående arbejder vil der blive 
etableret forbedringer af konstruktioner, overgange og 
eventuelle dæmningsforstærkninger.  
Særligt sporarbejderne bliver udført med enkeltspors-
drift og totalspærring, som er planlagt så det forstyrrer 
togdriften mindst muligt. Men samtidig også således 
at spornært arbejde kan håndteres fra sporet, for at mi-
nimere generne for omgivelserne.  
 

 

Sporarbejde som følge af sporfornyelse 
Projektet omfatter en række anlægstekniske arbejder, 
der er en forudsætning for at fremtidssikre stræknin-
gen og dermed bevare mulighed for i fremtiden at øge 
hastigheden. Det er valgt ud fra at minimere fremti-
dige ombygningsomkostninger, og sikre at naboer ge-
neres mindre, når strækningen engang skal opgraderes 
til 200 km/t. Særligt i kurver kan en øget hastighed 
ændre det tryk der kommer på skinnerne, når togene 
kører, hvilket betyder, at det er nødvendigt at forbedre 
jernbanen. 
Som følge af denne forbedring tilpasses sporets linje-
føring således, at alle kurver på strækningen, hvor der 
opgraderes, overholder de gældende regler for kurve-
radius og tværhældning af spor. Dette kræver i mange 
tilfælde at sporet sideflyttes. I nogle tilfælde udløser 
sportilpasningerne udvidelse af dæmninger samt etab-

Tegningsnummer Tegningsnavn Målforhold 

LAF-01-093000-01 Sporfornyelse. Oversigtskort Slagelse - Korsør Km 93.140 – 
108.000 

1:50000 

LAF-01-092500-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 92.500 – 
94.850 

1:2000 

LAF-01-094400-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 94.400 – 
96.700 

1:2000 

LAF-01-096600-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 96.600 – 
98.880 

1:2000 

LAF-01-098630-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 98.630 – 
100.930 

1:2000 

LAF-01-100680-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 100.680 – 
103.080 

1:2000 

LAF-01-102720-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 102.720 – 
105.020 

1:2000 

LAF-01-104840-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 104.840 – 
107.150 

1:2000 

LAF-01-106350-01 Sporfornyelse. Besigtigelsesplan Slagelse -Korsør, Km 106.350 – 
107.550 

1:2000 
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lering af kontrabanketter, mens det ved større sporflyt-
ninger kan være nødvendigt at justere planum, ud-
skifte sporkasse og tilpasse grøfter. Ligeledes vil der 
ske en udskiftning af skinner og sveller, og udskift-
ning af sporskifter, der ikke er godkendt til den nye 
hastighed. 
Banens underbygning, jordarbejder 
Som følge af banens tilstand skal sporets bærelag ud-
skiftes. Skærverne er på hele strækningen i en tilstand, 
som kræver de udskiftes eller renses. Underballasten 
er samtidig gennemgået med det resultat, at den skal 
udskiftes på udvalgte lokaliteter fordelt over ca. 14 km 
spor. 
Desuden er det nødvendigt enkelte steder at sideflytte 
sporet og/eller sænke sporet, hvilket betyder, at der 
fortages enkelte udvidelser af dæmningernes under-
bygning på udvalgte lokaliteter for at fremtidssikre ba-
nens underbygning til den nye og fremtidssikrede 
sporgeometri. 
Banens overbygning, sporet 
Eksisterende overbygning bliver udvekslet på dele af 
strækningen, da skinner og sveller på delstrækninger 
er slidte og utidssvarende. Sporskifter og sporisolatio-
ner opgraderes på hele strækningen fra eksisterende 
sporskifter på træsveller til nye tidssvarende sporskif-
ter på betonsveller. Det gælder to transversaler ved 
Forlev.  
Som følge af en fremtidig opgradering, men samtidig 
også en sikring af at overholde nutidens regler for 
spor, bliver sporets kurveforløb fremtidssikret, således 
strækningen sporteknisk kan opgraderes, hvis der op-
står behov for en hastighedsopgradering.  
Ombygning af broer og tilstødende veje som følge 
af sporfornyelsen  
Som følge af sporfornyelsen skal følgende broer om-
bygges i mindre omfang: 
- Bro nr. 15604 Holmstrupvej (km 94.150) 
- Bro nr. 15608 Gadekærsvej/Hjaltesvej (km 94.225) 
- Bro nr. 15612 Hyllerupvej (km 95.300) 
- Bro nr. 15616 Strandvejen (km 95.850) 
- Bro nr. 15636 Stationsvej (km 99.900) 
- Bro nr. 15640 Mærskvejen (km 100.750) 
- Bro nr. 15644 Bækkerenden (km 101.425 
- Bro nr. 15648 Bildsøvej (km 102.200) 
- Bro nr. 15652 Agervej (km 103.000)  
- Bro nr. 15656 Mælkevej (km 105.800) 

Bro nr. 15604 Holmstrupvej 

Broen er sporbærende. Der udføres ballastsikring ved 
brohjørnerne. 

Bro nr. 15608 Gadekærsvej/Hjaltesvej 

Broen er sporbærende. Der skal forhøjes plantestens-
mure ved alle brohjørnerne. 

Bro nr. 15612 Hyllerupvej 

Broen er vejbærende. Eksisterende skærmtage på 
broen skal udskiftes. 

Bro nr. 15616 Strandvejen 

Broen er vejbærende. Eksisterende skærmtage på 
broen skal udskiftes. Broen er bygningsfredet.  

Bro nr. 15636 Stationsvej 

Broen er vejbærende. Der skal udskiftes skærmtage på 
begge sider af broen. Herudover skal der udføres frost-
sikring af mellemfundamenterne samt etableres inte-
rimsspuns omkring mellemfundamenterne i forbin-
delse med sporsænkning. 

Bro nr. 15640 Mærskvejen 

Broen er sporbærende. Der skal udføres kantbjælke-
forhøjelse inkl. rækværksudskiftning samt ballastsik-
ring i alle fire brohjørner. Herudover skal der monte-
res gangbro inkl. trapper på ydersiden af broen. Broen 
er registreret som fortidsminde. 
Bro nr. 15644 Bækkerenden 
Broen er sporbærende. Der skal udføres kantbjælke-
forhøjelse inkl. rækværksudskiftning i banens venstre 
side samt ballastsikring i alle fire brohjørner. Herud-
over skal der monteres gangbro inkl. trapper på yder-
siden af broen. Broen er registreret som fortidsminde. 
Bro nr. 15648 Bildsøvej 
Broen er vejbærende. Der skal udskiftes skærmtage på 
begge sider af broen. Herudover skal der etableres per-
manent spuns omkring mellemfundamenterne i for-
bindelse med sporsænkning.  
Bro nr. 15652 Agervej 
Broen er sporbærende. Der skal monteres gangbro 
inkl. trapper på ydersiden af broen samt etableres bal-
lastmåtte under de to spor.  

Bro nr. 15656 Mælkevej 

Broen er vejbærende. Der skal udskiftes skærmtage på 
begge sider af broen. 

Brodækket skal omisoleres og kantbjælken mod øst 
skal udskiftes.  



 7 01.07.2021 
 

Sikring af adgange til jernbaneteknisk anlæg og 
udstyr  

I forbindelse med sporfornyelsen bibeholdes eksiste-
rende adgangsveje til jernbanetekniske anlæg på 
strækningen. Som en del af projektet etableres der 3 
nye adgangstrapper på broer, som der skal sikres ad-
gang til. De steder, hvor der i dag er privat vej eller 
privat fællesvej, vil Banedanmark sikre sig ret ved ser-
vitut til at benytte den eksisterende vej. Servitutten om 
vejret forventes af få følgende ordlyd: 

Ejendommen pålægges servitut om vejret.  

Servitutten skal sikre, vejadgang for de ejendomme, 
som har fået vejret.  

Vedligeholdelsespligten påhviler de ejendomme eller 
personer, der har vejret. Omfanget af vedligeholdel-
sen afhænger af færdslens omfang og art. Uoverens-
stemmelser afgøres efter privatvejsloven.  

De vejberettigede har påtaleretten. 

De steder hvor der ikke er en eksisterende vej og der 
ikke er behov for anlæg af en vej vil Banedanmark 
sikre sig adgang til adgangstrapper (de jernbanetekni-
ske anlæg) via servitut om færdselsret. Servitutten om 
færdselsret til teknisk anlæg forventes at få følgende 
ordlyd:   

Ejendommen pålægges servitut om færdselsret til tek-
nisk anlæg. 

Servitutten skal sikre, at der er adgang til banens tek-
niske anlæg som f.eks. regnvandsbassiner, stibroer, 
faunapassager, støttemure, støjskærme, m.m. i forbin-
delse med tilsyn, vedligehold og diverse undersøgel-
ser. Ejendommens ejer kan anvise en anden adgang 
end den, der er vist på kortet. 

Der anlægges ikke vej på arealet. 

Adgang til det tekniske anlæg skal så vidt muligt vars-
les til ejeren af ejendommen. 

Eventuel skade på ejendommen som følge af færdslen 
til anlægget erstattes. 

Banedanmark har påtaleretten. 

Generelle bestemmelser 

Arealer og ekspropriationer 

Arbejderne i forbindelse med dette projekt sker i vi-
dest muligt omfang på Banedanmarks egne arealer, 
hvorfor der som hovedregel ikke skal erhverves per-
manente arealer hertil. Der vil dog være enkelte steder, 

hvor der er behov for permanent arealerhvervelse ved 
ekspropriation til førnævnte formål.  

Anlæg af grøfter, regnvandsbassiner, lokale udvidel-
ser og etableringer af dæmninger, medfører et arealbe-
hov, som følge af ændringer i længdeprofil og linjefø-
ring, samt en opgradering til gældende normer og reg-
ler. Til disse arbejder skal der ske permanent arealer-
hvervelse ved ekspropriation. Til eksempel skal alle 
banetekniske installationer, herunder afvandingsan-
læg stå på jernbanens areal efter anlæggets afslutning. 

I forbindelse med anlægsarbejderne, vil det være nød-
vendigt at foretage midlertidige ekspropriationer af 
arealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje 
m.m. i anlægsperioden. Særligt sporfornyelsen og ar-
bejderne ved Forlev station vil kræve større sporar-
bejdspladser. Sporfornyelsen kræver større arbejds-
pladser på hver side af jernbanen for ca. hver 3-5 km 
på begge sider af jernbanen over hele strækningen. 

Når projektet er gennemført og taget i brug, vil de mid-
lertidige eksproprierede arealer blive leveret tilbage til 
de pågældende lodsejere.  

Fremmede ledninger 

Der er afholdt møder med ledningsejere og derefter 
udarbejdet en teknisk del af ledningsprotokoller. 

De underskrevne ledningsprotokoller (teknisk del) 
fremvises på besigtigelsesforretningen. 

Støj og vibrationer i driftsfasen 

Projektet medfører ikke øget støjbelastning efter spor-
fornyelsens gennemførelse, hvilket er begrundet i at 
der ikke er indarbejdet kapacitets-udvidelse eller ha-
stighedsopgradering. Projektet omfatter alene mulig-
hed for i fremtiden at øge hastigheden, og vil derfor i 
forbindelse med sporfornyelsen blive ibrugtaget til ek-
sisterende strækningshastighed. 

Belastning fra vibrationer i driftsfasen, forventes lige-
ledes at være uændret da ombygningen ikke indehol-
der nyanlæg, og at sporskifter efter ombygningen vil 
ligge på samme placering som i dag.   

Derfor forventes der ikke en øget mængde boliger med 
støjbelastning i forhold til dagens drift.  

Støj og vibrationsundersøgelser begrænser sig derfor 
til belastninger som pådrages omgivelserne i anlægs-
fasen. 
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Økonomiske forhold 

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.  

Vedligeholdelse 

Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold af eksi-
sterende bygværker i tilknytning til jernbanen. 

Anlægsfasen 

Banedanmark gennemfører anlægsarbejderne i perio-
der i 2022 og 2023, iht. nugældende planer.  

Togtrafikken 

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af 
sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med 
spærring af sporene.  

Der er planlagt en spærring af begge spor i 8 dage og 
8 timer i sommeren 2022 og ligeledes i sommeren 
2023. Resten af spærringerne omfatter kun det ene 
spor, hvormed togdriften kan opretholdes i det andet 
spor. I disse perioder vil strækningen fungere som en 
enkeltsporet jernbane, hvor der forekommer togdrift 
fra begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle 
ændringer i forhold til togdriften.  

Vejtrafikken  

Arbejderne på bro nr. 15608 Gadekærsvej/Hjaltesvej 
(km 94.225), bro nr. 15612 Hyllerupvej (km 95.300), 
bro nr. 15616 Strandvejen (km 95.850), bro nr. 15636 
Stationsvej (km 99.900), bro nr. 15640 Mærskvejen 
(km 100.750), bro nr. 15648 Bildsøvej (km 102.200), 
bro nr. 15652 Agervej (km 103.000) og bro nr. 15656 
Mælkevej (km 105.800) har midlertidige konsekven-
ser for vejtrafikken. 

Bro nr. 15612 Hyllerupvej, bro nr. 15616 Strand-
vejen, bro nr.  15636 Stationsvej og bro nr. 15648 
Bildsøvej 

Ved udskiftning af skærmtage laves der periodevis 
natspærring af vejbanen over broerne. Perioderne kan 
være op til en uge 

Bro nr.  15608 Gadekærsvej/Hjaltesvej 

Sti under bro spærres i op til 3 uger under arbejderne 
dog med passage i weekenderne om muligt. 

Bro nr. 15640 Mærskvejen og bro nr. 15652 Ager-
vej 

Underførte veje spærres i op til tre uger med skiltet 
omkørsel. 

 

 

Bro nr. 15656 Mælkevej 

Arbejdet udføres over 18 uger i 2 etaper, hvor en en-
kelt vejbane spærres ad gangen. 

Støj  

Naboområder beliggende op til de jernbanestræknin-
ger, som er direkte omfattet af sporfornyelsen eller i 
umiddelbar nærhed til arbejdspladsarealerne, vil under 
projektets gennemførelse lejlighedsvis blive udsat for 
støj, der overskrider miljøstyrelsens grænseværdier 
for støj. 

Støjende anlægsaktiviteter relaterede til sporarbejdet 
vil foregå i dag-, aften- og natperioder af hensyn til at 
begrænse indskrænkningen af togtrafikken og af hen-
syn til afvikling af trafik i byområder. Gener for boli-
ger tæt på banestrækning vil således ikke kunne und-
gås, men vil som udgangspunkt være af kortere varig-
hed, da aktiviteterne løbende flytter lokalitet. 

Arbejdspladser anvendes i de udførelsesperioder, hvor 
de enkelte sporspærringer er planlagte. Nogle arealer 
vil blive anvendt i kortere perioder (under 6 uger), 
mens der på en række pladser vil være aktiviteter i 
længere (over 6 uger) perioder. Hyppigere aktiviteter, 
som kan være støjende, vil kun forekomme i perioder 
relaterede til sporspærringer og arbejder på stræknin-
gen i nærheden af arbejdspladser, dvs. i begrænsede 
perioder, hvor selve udførelse af sporfornyelsen finder 
sted.  

Banedanmark og dennes entreprenører vil tilstræbe, at 
begrænse støjgenerne om aftenen og natten, i det om-
fang det ikke hindrer færdiggørelse af arbejdet til 
ibrugtagning af sporene til drift ved sporspærringspe-
riodernes afslutning. 

I forbindelse med anlægsaktiviteterne vil Banedan-
mark udsende informationsbreve til naboerne i en ra-
dius af ca. 200 meter fra banen, samt yderligere i en 
radius på ca. 200 - 500 meter omkring områder, hvor 
der foregår hyppigere aktiviteter som varer længere 
tid. Disse informationsbreve vil indeholde oplysninger 
om arbejdet, tidsplan, kontaktmuligheder m.v. Endvi-
dere vil Banedanmark udsende opfølgningsbreve så-
fremt, der er større ændringer i forhold til det be-
skrevne i opstartsbrevet. 

Den primære informationsplatform vil være projektets 
hjemmeside, der opdateres med nyt om arbejdet. Her 
vil det også bliver muligt at tilmelde sig vores naboin-
formationsservice, så man modtager vores nyheder 
om projektet som e-mail. Herudover benytter vi an-
noncering i de lokale medier, pressemeddelelser samt 
øvrig proaktiv presse om byggeriet til medier langs 
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strækningen. Vi har desuden mulighed for at benytte 
outposts eller A-klapskilte på stationerne med infor-
mation til passagerne samt byggepladsskilte ved vores 
byggepladser. 

Vibrationer  

Under forstærkning af fundamenter ved broerne med 
tilhørende spunsarbejder samt ved ballastsikring af 
broer, kan nogle af de ejendomme, der ligger nærmest 
jernbanen blive påvirket af vibrationer.   

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gen-
nemført en udvendig fotoregistrering af nærliggende 
ejendomme, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til 
anlægsaktiviteten. Således kan der foreligge doku-
mentation, hvis der skulle opstå skader på bygninger.  

Støv 

Naboområder op til sporet og til arbejdspladser kan 
blive udsat for støv fra jord og skærver, dels ved bal-
lastrensning og ved midlertidig omlastning af disse. 

Anlægsarbejder kan være en kilde til støvdannelse, der 
kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale 
luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere af-
hængig af aktiviteter, jordbunds- og meteorologiske 
forhold, som f.eks. nedbør, vindretning og hastighed. 
Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind 
være størst risiko for at kunne påføre naboer støvge-
ner, men det vurderes at være af mindre betydning 
grundet anlægsarbejdets omfang.  Afværgeforanstalt-
ninger i form af eksempelvis vanding af byggepladser 
kan reducere støvgener, hvorfor støv ikke vurderes at 
være en væsentlig miljøgene. 

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: 

Der blev spurgt til, hvor længe anlægsarbejdet vil stå 
på, og hvis der skal arbejdes i døgndrift. Lodsejerne 
udtrykte bekymring for støjgenerne. 

Banedanmark oplyste, at anlægsperioden er planlagt 
fra april til september i både 2022 og 2023. Det er ikke 
muligt at gøre en delstrækning færdig i én periode, da 
det er forskellige maskiner, som skal arbejde på stræk-
ningen i de forskellige perioder. Den første store ma-
skine anvendes i 2022 og tager dybt i sporkassen, 
mens de øvrige arbejder foregår i 2023 og behandler 
”toppen” af banen. Mindre arbejder i form af f.eks. 

grøftearbejde forventes dog allerede færdigt til sep-
tember 2022. Der vil i kortere perioder blive arbejdet 
i døgndrift. For de fleste lodsejere vil det mest stø-
jende ved projektet dog ikke være selve anlægsarbej-
det, men derimod lastbilerne, som skal køre til og fra 
arbejdspladserne med materialer.    

En lodsejer spurgte til, om man i forbindelse med ek-
spropriationen af de midlertidige arbejdsarealer mister 
sine betalingsrettigheder. 

Banedanmark oplyste, at man får betalingsrettighe-
derne tilbage, når anlægsarbejdet er færdigt og projek-
tet er afsluttet, idet der i forbindelse med ekspropria-
tion gælder nogle særlige regler. 

Flere lodsejere spurgte, om underføringerne af afvan-
ding under jernbanen og motorvejen oprenses. 

Banedanmark oplyste, at underføringerne under jern-
banen oprenses, men underføringerne under motorve-
jen som udgangspunkt ikke er en del af projektet. Ba-
nedanmark er dog indstillet på at se på muligheden 
herfor.  

Repræsentanten for Slagelse Kommune oplyste, at 
lodsejerne kan kontakte kommunen med henblik på 
oprensning af underføringerne under motorvejen.   

En lodsejer ønskede oplyst, hvordan Banedanmark be-
handler afskårne arealer under anlægsarbejderne. 

Banedanmark oplyste, at man sammen med lodsejerne 
vil vurdere, hvilke arealer, der ikke kan drives renta-
belt på grund af anlægsarbejderne. De berørte lods-
ejere vil herefter modtage afgrødetabserstatning, hvis 
der er sået afgrøder på det afskårne areal eller alterna-
tivt leje for de berørte arealer i anlægsperioden.    

Flere lodsejer udtrykte bekymring for deres dræn. Det 
er endvidere vigtigt, at drænene under/langs banen og 
grøfterne langs banen, kommer ned i en dybde, så de 
fungerer. 

Banedanmark oplyste, at de vil foretage en registre-
ring af drænene inden anlægsarbejdernes igangsæt-
telse, herunder ved at indhente drænkort. Lodsejere 
opfordres i den forbindelse til at udlevere drænkort el-
ler eventuelle skitser af deres dræn til Banedanmark 
hurtigst muligt.   

En lodsejer spurgte, hvordan de midlertidige arbejds-
pladser anlægges, og om grusvejene kan holde til last-
biltrafikken. 

Banedanmark oplyste, at mulden rømmes af og lægges 
til side (i maksimal ca. 1,5 meters højde, hvis arbej-
derne varer lang tid) ved etablering af en arbejdsplads. 
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Herefter lægges stabilgrus på arealet. Når arbejderne 
er færdige, retableres arbejdsarealet ved, at stabilgru-
sen fjernes, råjorden grubes, og mulden lægges til-
bage. Hvis der alligevel opstår strukturskade efterføl-
gende, kan lodsejer vende tilbage, og der vil i givet 
fald blive ydet en erstatning herfor. På mindre arbejds-
pladser vil entreprenøren muligvis anvende kørepla-
der. Detailprojekteringen af de midlertidige arbejds-
pladser vil dog først ske, når der er valgt en entrepre-
nør senere på året.  

I forhold til den tunge trafik langs grusvejene på stræk-
ningen, burde det ikke give problemer. Hvis der skulle 
opstå skader på grusvejene, da udbedres skaderne, så 
vejene er mindst lige så gode som inden anlægsarbej-
det.  I visse tilfælde affotograferer Banedanmark ve-
jene inden brug, så der er dokumentation for, hvordan 
vejene så uden, inden arbejdskørslens begyndte.    

En lodsejer udtrykte bekymring for udsynet ved ud-
kørslen ved Bildsøvej.  

Banedanmark oplyste, at man sammen med Slagelse 
Kommune vil gennemgå strækningen og sikre alle ud-
kørsler mv., så færdselsloven og sikkerhedsbestem-
melser overholdes.  

En lodsejer udtrykte ønske om støjskærme på stræk-
ningen. 

Banedanmark oplyste, at støjskærme ikke er en del af 
bemyndigelsen til dette projekt og henviste til, at man 
i stedet måtte søge de støjpuljer, som fra tid til anden 
bliver bevilget til støjdæmpende foranstaltninger ved-
rørende eksisterende anlæg. 

Forslag til konkrete ændringer af projektet m.v. er 
medtaget under de enkelte mødesteder i marken, jf. 
nedenfor. 

Besigtigelse i marken 

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

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra Km 
92.500 til Km 107.604.  

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærk-
ninger: 

Mødested den 1. juli 2021 kl. ca. 11.00: Ud for ejen-
dommen Vinkelvej 2, 4220 Korsør. 

Ejeren af matr.nr 3a m.fl. og Hasleby By, Tårnborg og 
Banedanmark var enige om, at den eksisterende vej i 
Km 104.600 b.h.s også langs bygningerne, anvendes 

for at skåne marken, og at der anlægges én eller to vi-
gepladser, hvis der er brug for det, i dialog med eje-
ren,. Endvidere skal det sikres, at ejeren har adgang til 
sin mark på matr.nr. 9b smst. under hele anlægsarbej-
det.     

Ejeren af matr.nr. 6f Frølunde By, Tårnborg udtrykte 
ønske om, at stien (Banevej) langs hans ejendom luk-
kes på grund af uvedkommende og farlig trafik.  

Repræsentanten fra Slagelse Kommune oplyste, at 
dette ikke var en del af projektet, men at kommunen 
gerne vil se på muligheden herfor.  

Banedanmark anførte, at der arbejdes på at undgå per-
manent ekspropriation til grøfteudvidelse ved st. 
105.600 b.h.s (langs Banevej), idet der søges en løs-
ning med rørlægning i stedet. De midlertidige arbejds-
arealer skal dog fortsat bruges. 

Ejeren af matr.nr 2b m.fl. Svenstrup By, Tårnborg 
spurgte til, om han fortsat havde adgang til ejendom-
men i anlægsperioden, og i hvilke omfang, der blev 
fældet beplantning. Han påpegede, at han ikke selv 
kan flytte en båd, der står på ejendommen på det mid-
lertidige arbejdsareal. Endvidere oplyste han, at han 
gerne ser, at tre store popler flyttes til bunden af ejen-
dommen ud mod broen der fører Mælkevejen over ba-
nen. Han udtrykte også bekymring for påvirkning af 
marken, hvor han dyrker grøntsager, herunder i for-
bindelse med ændring af bundkoten i banegrøften. 

Banedanmark oplyste, at der fortsat ville være adgang 
til ejendommen i anlægsperioden. Indkørslen skal bru-
ges til arbejdskørsel, men den bliver ikke spærret for 
ejers egen adgang. Der vil hovedsageligt blive fældet 
beplantning på Banedanmarks eget areal i forbindelse 
med arbejderne. 

Banedanmark oplyste endvidere, at poplerne er for 
store til at flytte, men at de som udgangspunkt ikke 
skal fældes. Hvis de skal fældes, vil der blive udmålt 
en erstatning for mistet beplantning og ligeledes for 
afgrødetab. I forhold til båden oplyste Banedanmark, 
at entreprenøren kan stå for en flytning til et andet sted 
på ejendommen.   

Ejeren af matr.nr 58d Frølunde By, Tårnborg anmo-
dede Banedanmark om at anvende en nedlagt raste-
plads i km 105.000-105.250 b.v.s på areal under Vest-
motorvejen som adgangsvej, i stedet for den projekte-
rede adgangsvej (Hyldevej), der er for smal til større 
maskiner. Endvidere er der placeret en stor hoved-
vandsledning på matr.nr. 6y og 6ah smst. 
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Banedanmark oplyste, at man gerne vil undersøge mu-
ligheden herfor. Banedanmark har efterfølgende op-
lyst, at Vejdirektoratet har vist sig positiv over for 
denne løsning, og der arbejdes videre med mulighe-
derne herfor. 

Mødested den 1. juli 2021 kl. ca. 14.00:  Ud for ejen-
dommen Bildsøvej 220, 4241 Vemmelev 

Det blev oplyst, at der er opsat kæde ved indkørslen til 
matr.nr. 8b Tjæreby By, Tårnborg fra Bildsøvej, da 
der tidligere har været problemer med affaldsaflæs-
ning på ejendommen, og det forudsættes, at der også 
opsættes en kæde ved den midlertidige adgangsvej 
over ejendommen, og at adgangsvejen i øvrigt vil for-
løbe på ydersiden af alleen. Det blev oplyst, at der er 
vådt på et stykke af det areal på matr.nr. 8o smst., hvor 
der planlægges en færdselsret ned til banen. 

Banedanmark noterede sig dette og bekræftede, at ad-
gangsvejen over matr.nr. 8b Tjæreby By, Tårnborg vil 
gå på ydersiden af alléen. 

Banedanmark oplyste, at de regner med, at der opsæt-
tes en midlertidig trykknap til trafiksignalet ved 
matr.nr. 7l Tjæreby By, Tårnborg for at sikre trafikken 
og fornøden adgang til ejendommen matr.nr. 26 Tjæ-
reby By, Tårnborg.  

Mødested den 1. juli 2021 kl. ca. 15.00:  Ud for ejen-
dommen Stationsvej 95B, 4241 Vemmelev 

Ejeren af matr.nr. 16ab, 16æ og 16q Forlev By, Vem-
melev spurgte til indgrebets omfang. 

Banedanmark oplyste, at alt beplantning ud mod ba-
nen og på Banedanmarks eget areal, herunder de høje 
træer på matr. 16q og 16æ Forlev By, Vemmelev vil 
blive fjernet, og at de 3 grunde vil blive planeret. Det 
har ikke været muligt at placere arbejdspladsen andet 
steds, bl.a. fordi der skal arbejdes med sporsænkning 
ved broen der fører Stationsvej over banen og udskift-
ning af sporskifter, og fordi adgangsvejene i området 
begrænser mulighederne for nødvendig arbejdskørsel. 
Der er ikke planlagt døgnarbejder på denne arbejds-
plads. Arbejdspladsen vil være etableret fra ca. april 
2022 – september 2023, men der foregår i det store 
hele kun arbejder i perioden april-september 2022 og 
april-september 2023.  

Ejeren af matr.nr. 11a Forlev By, Vemmelev spurgte 
til, hvilke maskiner der skal køre på den midlertidige 
adgangsvej på hendes ejendom.  

Banedanmark oplyste, at på hendes ejendom vil der 
køre gravemaskiner og lastbiler på den midlertidige 
adgangsvej. Der vil blive lagt køreplader eller grus ud 

for at skåne marken, og anlægsarbejdet burde tage ca. 
6 uger.   

Ejeren af matr.nr. 35 Forlev By, Vemmelev anmodede 
Banedanmark om at flytte adgangsvejen på matr.nr. 
11a Forlev By, Vemmelev mod øst, så en tidligere an-
vendt passage/rampe til hans ejendom anvendes for at 
minimere indgrebet på hans ejendom, herunder en 
hundegravplads.  

Ejeren af matr.nr. 11a Forlev By, Vemmelev og Ba-
nedanmark tilkendegav, at de er indstillet på denne 
løsning, selvom adgangsvejen da vil gå lige tværs gen-
nem marken og dermed medføre et mindre midlerti-
digt afskåret areal.  

Ejeren af matr.nr. 34c Forlev By, Vemmelev spurgte 
til anlægsarbejderne på hendes ejendomme. 

Banedanmark oplyste, at der kun skal anvendes ar-
bejdsareal til grøfteoprensning langs banen på hendes 
ejendom.  

Mødested den 1. juli 2021 kl. ca. 16.00:  Ud for ejen-
dommen Strandvejen 112, 4200 Slagelse 

Ejeren af matr.nr. 9l m.fl. Landsgrav, Slagelse Jorder 
udtrykte utilfredshed med bredden på den projekte-
rede adgangsvej. Han anmodede Banedanmark om, 
udvide den eksisterende grusvej og lade den ligge ef-
terfølgende.  

Banedanmark udtrykte forståelse for lodsejerens øn-
ske og oplyste, at der er brug for, at lastbiler skal 
kunne passere hinanden.   

Parterne blev enige om, at Banedanmark begrænser 
sig mest muligt. Ejeren ønskede i den forbindelse ikke, 
at der oprettes vigepladser på marken, da det vil med-
føre defigurering.  

Ejeren af matr.nr. 13a Hejninge By, Hejninge anmo-
dede Banedanmark om at flytte den østlige arbejds-
plads længer mod vest ud for km 97.200. Der er tale 
om en tidligere DSB-ejendom, og her vil arbejdsarea-
let ikke gøre skade, da arealet ikke dyrkes. 

Banedanmark oplyste, at man gerne vil undersøge mu-
ligheden herfor, men de havde ikke store forhåbnin-
ger, da der er stor risiko for uforudsete udgifter for-
bundet med et tidligere - nu til dels nedrevet - hus på 
ejendommen.  

Ejerne af matr.nr. 13a og 6i Hejninge By, Hejninge 
samt Banedanmark blev enige om, at flytte arbejds-
pladsen på matr.nr. 6i (ca. km 96.950 b.h.s) til matr.nr. 
13a. Der skal dog stadig anlægges midlertidig ad-
gangsvej og arbejdsareal på matr.nr. 6i.  
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Flere lodsejere spurgte til, om man modtager afgrøde-
tab i år to, samt hvordan arbejdspladserne mv. anlæg-
ges. De gav i den forbindelse udtryk for, at de ønskede 
køreplader lagt ud for at undgå strukturskade på mar-
ken. 

Banedanmark oplyste, at der som udgangspunkt kun 
udbetales afgrødetab i år et, da det er her lodsejeren 
har lidt et driftstab. Hvis der dyrkes flerårige afgrøder, 
betales der også for afgrødetab i år to. Alternativt be-
tales der leje for år to. I forhold til brug af køreplader 
eller grus, er det op til entreprenøren at planlægge 
dette.  

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, som Ba-
nedanmark gav ved besigtigelsen om at se nærmere på 
en række fremsatte forslag og ønsker.  

Vedrørende den midlertidige arbejdsplads på matr.nr. 
16ab m.fl. Forlev By, Vemmelev  

Kommissionen fandt, at projektet på dette sted er me-
get indgribende for ejeren af matr.nr. 16ab, 16æ og 
16q. Endvidere vil det også være generende for nabo-
erne til arbejdspladsen. Kommissionen pålagde derfor 
Banedanmark at undersøge, om der kan findes en al-
ternativ løsning og udbad sig et notat herom. 

Banedanmark har ved notat af 26. august 2021 nær-
mere redegjort for projektet på dette sted, herunder 
nødvendigheden af arbejdsarealet på matr.nr. 16ab, 
16æ og 16q. 

Banedanmark har dog arbejdet på en løsning, hvor 
indgrebet begrænses og er indstillet på at minimere 
indgrebet således, at græsarealet ud for matrikel 32 
kan udgå af anstillingspladsen. Anstillingspladsen ud-
gør herved Banedanmarks eget areal, matrikel med 

køreadgang og inddraget privat areal neden for det ek-
sisterende skråningsanlæg. Derved kan de eksiste-
rende træer på matrikel 16æ og 16q bevares. 

Kommissionen finder herefter, at indgrebet søges be-
grænset som ovenfor beskrevet og anført i notat af 26. 
august 2021.  

Med disse bemærkninger og ændringer godkendte 
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: 

Særlige bestemmelser  

I det følgende afsnit er de påtænkte ændringer beskre-
vet og stedfæstet i forhold til banens kilometrering og 
side. Kilometreringen for sporombygningsarbejderne 
starter ved Slagelse med Km 94.070 og slutter ved 
Korsør med Km 107.604. 

Når der anføres b.h.s. betyder det at ændringen ligger 
til højre for banen, set i kørselsretningen fra Slagelse 
til Korsør. 

B.v.s. betyder ligeledes banens venstre side i forhold 
til kørselsretningen Slagelse til Korsør. 

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

Km 94.070 – 107.604 

Der gennemføres sporfornyelse på hele strækningen 
(begge spor). 

Der gennemføres ballastrensning og/eller ny spor-
kasse på hele strækningen samt de arbejder, som er an-
vist indledningen. 

Slagelse Kommune: 

Kilometrering  Matr.nr.  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

Km 94.150-94.170 
b.h.s. og b.v.s. 

7000o og 7000d 
Holmstrup, Sla-
gelse Jorder 

Færdselsret til baneteknik fra vejareal. 
Der eksproprieres arbejdsareal til broarbejder. 
 

Km 94.225 b.h.s 7000ar Holmstrup, 
Slagelse Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejareal i 
forbindelse af udførelse af ballastsikring i brohjørnerne.  

Km 94.225 b.v.s. 3i Holmstrup, Sla-
gelse Jorder 

Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal til udførelse af 
ballastsikring i brohjørnerne. 
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Km 95.290 b.v.s. 1e Hyllerup, Sla-
gelse Jorder 

Der pålægges servitut om færdselsret til baneteknik. 

Km 95.475-95.800 
b.v.s 

Km 95.825 – 96.300 
b.v.s. 

Km 95.900-96.340 
b.h.s 

5q Hyllerup, Sla-
gelse Jorder 

9a Landsgrav, Sla-
gelse Jorder 

9l Landsgrav. Sla-
gelse Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt areal til sporarbejdsplads og 
adgangsvej, som skal bruges til materialeoplag ved spor-
ombygningen af banen. 

Der eksproprieres permanent areal til dæmningsudvidelse. 

Der eksproprieres areal til midlertidig adgangsvej 

Km 96.340-96.900 
b.h.s.  

Km 96.900-96.970 
b.h.s. 

4c Landsgrav, Sla-
gelse Jorder 

6i Hejninge By, 
Hejninge  

Der eksproprieres permanent areal til etablering af dæm-
ningsudvidelse. 
Der eksproprieres areal til midlertidig sporarbejdsplads, ad-
gangsveje og arbejdsareal langs banen til dæmningsudvi-
delse mv. 

Der eksproprieres areal til midlertidig sporarbejdsplads, ad-
gangsveje og arbejdsareal langs banen til dæmningsudvi-
delse mv. 

Km 96.970-97.260 
b.h.s 

Km 97.170-97.230 
b.h.s 

13a Hejninge By, 
Hejninge 

Der eksproprieres areal til midlertidig sporarbejdsplads, ad-
gangsveje og arbejdsareal langs banen til ny grøft mv. 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny grøft. 

Km 97.030-97.250 
b.v.s. 
 

13e Hejninge By, 
Hejninge og 10k 
Landsgrav, Sla-
gelse Jorder 

Der eksproprieres permanent areal til grøftudvidelse. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til arbejder med 
forlængelse af stenkiste (km 97.044) samt adgangsarealer 
fra offentlig vej Bavnehøjvej ad privat fællesvej og langs 
skel mod matr.nr. 13b Hejninge By, Hejninge samt langs 
baneareal. 

Km 97.160 – 97.180 
b.v.s. 

7000x Landsgrav, 
Slagelse Jorder 

7000e Hejninge By, 
Hejninge 
Bavnehøjvej 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsarealer på kommune-
vej.  
 

Km 97.170-97.210 
b.v.s. 

13b Hejninge By, 
Hejninge 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft og 
banketafretning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejds- og adgangsareal til 
regulering af grøft og banketafretning. 

Km 98.770-99.000 
b.v.s. 

 

3e Forlev By, Vem-
melev 

Der eksproprieres et permanent areal til grøft. 
Der eksproprieres areal til midlertidig sporarbejdsplads og 
adgangsvej, som skal bruges til materialeoplag ved spor-
ombygningen af banen. 



01.07.2021 14  
 

Km 98.900-99.030 
b.h.s. 

 

2b Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres et permanent areal til dæmningsudvi-
delse. 
Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal til dæmningsud-
videlse. 

Km 98.825-99.150 
b.h.s. 

 

3n Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft og 
banketafretning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejds- og adgangsareal til 
regulering af grøft og banketafretning. 

Km 99.560-99.750 
b.v.s. 

 

35 Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til banketafretning.  
Der eksproprieres til midlertidige arbejdsarealer og ad-
gangsveje samt til underskydning af kabler under banen. 

Km 99.700-99.750 
b.v.s 

11a Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til adgangsvej 
fra offentlig vej Lyshøjvej. 

Km 99.540-99.740 
b.h.s. 

 

10c Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft. 
Der eksproprieres arealer til midlertidig arbejdsareal langs 
banen, adgangsvej fra offentlig vej Bag Volden samt til un-
derskydning af kabler under banen. 

Km 99.860-99.890 
b.h.s. og b.v.s 

7000o og 7000c 
Forlev By, Vemme-
lev 

Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer på kommu-
nevej Stationsvej på begge sider af broen.  

Km 99.910-99.970 
b.v.s.   

10g Forlev By. 
Vemmelev 
Baneareal 

Der etableres midlertidigt arbejdsareal til diverse arbejder 
på Forlev Station, herunder udskiftning af sporskifter, af-
vandingsarbejder omlægning af kabler mv. 

Km 99.920-100.020  
b.v.s  

16q,16æ, 16ab 
Forlev By, Vemme-
lev 

Der eksproprieres et midlertidigt arbejdsareal på dele af de 
tre samvurderede grunde. 

Km 99.910-99.930 
b.h.s.   

34b Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af 
grøft. 

Km 99.930-99.940 
b.h.s. 

34c Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering 
af grøft. 

Km 99.850-99.880 
b.h.s. 

7000g og 7000k 
Forlev By, Vemme-
lev 

Der eksproprieres arbejdsareal på kommunevej Lille 
Strandvej. 

Km 99.880-100.240 
b.h.s.  

 

10d Forlev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på privat fæl-
lesvej Lille Strandvej, langs skel mod 34a, baneareal mv. 

Km 100.340-100.510  
b.v.s. 

11d Vemmelev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug ved re-
gulering af grøft. 
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Km 100.510-100.740 
b.v.s 

 

10a Vemmelev By, 
Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug ved re-
gulering af grøft. Samt til adgangsareal. 

Km 100.520-101.230 
b.h.s.   

 
 
 
 

10b, 9d, 8f Vemme-
lev By, Vemmelev 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til sporarbejdsplads og 
adgangsvej, som skal bruges til materialeoplag ved spor-
ombygningen af banen samt arbejdsareal langs banen. 
Der eksproprieres desuden midlertidigt arbejdsplads på 
ikke udskilt kommunevej Mærskvejen. 

Km 100.740-101.020 
b.v.s.   

 
 
 
 

9a, 9u og 9k Vem-
melev By, Vemme-
lev 

Der pålægges servitut om færdselsret til baneteknik på ek-
sisterende privat fællesvej. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdspladser og 
adgangsveje i forbindelse med regulering af grøft. 
Der eksproprieres desuden midlertidigt arbejdsareal på 
ikke udskilt kommunevej Mærskvejen. 

Km 100.950-101.280 
b.v.s.   

 

Km 101.425-101.650 
b.v.s 

 
 

8o, 8g og 8r Vem-
melev By, Vemme-
lev 

8o Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der pålægges servitut om færdselsret som adgang til bane-
teknik langs skel mod 9a og langs banen. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til grøftearbej-
der. 

Der pålægges servitut om færdselsret som adgang til bane-
teknik langs skel mod 8l og langs banen 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal og adgangsvej 
til udskiftning af K0 jord og brorelaterede arbejder ved 
Bækkerenden. (km 101.425) 

Km 101.425-102.200 
b.h.s.   

 
 

7k og 8b Tjæreby 
By, Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft. 
Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal til regulering af 
grøft med tilhørende arbejdspladser og adgangsveje, samt 
midlertidigt arealer til udskiftning af K0 jord og brorelate-
rede arbejder ved Bækkerenden (km 101.425) 

Km 101.600-102.210 
b.v.s.   

 
 
 

8m, 8c og 8l Tjæ-
reby By, Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft og 
regulering af grøft i forhold til sporsænkning ved Bildsøvej. 
Der pålægges servitut om færdselsret til baneteknik langs 
Bildsøvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på privat fæl-
lesvej og langs banen til brug ved grøftearbejder. 

Km 102.200-102.250 
b.h.s. og b.v.s 

7000h og 7000i 
Tjæreby By, Tårn-
borg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft i 
forhold til sporsænkning ved Bildsøvej i 4 hjørner. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejareal på 
begge sider af banen. 

Km 102.200-102.600 
b.v.s.   

 
 

7i, 7l, 7n Tjæreby 
By, Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft i 
forhold til sporsænkning. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til sporarbejds-
plads, til regulering af grøft og sporsænkning samt på pri-
vat fællesvej som adgangsvej. 
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Km 102.220-102.750 
b.v.s. 

7000c Tjæreby By, 
Tårnborg 
Vestmotorvejen 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til adgangsareal 
samt arbejdsareal.  

Km 102.250-102.420 
b.h.s. 

 
 

7r Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft i 
forhold til sporsænkning.  
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til brug ved re-
gulering af grøft i forhold til sporsænkning og til arbejds-
pladser og adgangsveje. 

Km 102.420-102.460 
b.h.s.  

 
 

7e og 32 Tjæreby 
By, Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøft og 
i forhold til sporsænkning ved Bildsøvej. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af 
grøft og ved sporsænkning, samt adgangsvej til Agervej. 

Km 102.450-103.000 
b.h.s. 

7000f Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal på Agervej til 
udkørsel og til arbejde på broen ved Tjærebyvej. 

Km 102.600-102.750 
b.v.s. 

26 Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal som adgangs-
areal samt arbejdsareal ved stenkiste. 

Km 102.700-102.970 
b.h.s 

 
 
 

31 Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til dæmningsudvidelse 
og forlængelse af stenkiste (Km 102.747). 
Der eksproprieres til midlertidigt arbejdsareal ved stenki-
ste, langs banen samt adgangsarealer til Agervej.  
Der tinglyses anvendelsesbegrænsning på areal som erstat-
ning for inddraget engareal. 

Km 103.000 
b.v.s. 

7000e Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på Tjærebyvej 
til arbejde på broen ved Tjærebyvej. 

Km 102.970-103.200 
b.h.s.   

1a, 1k Tjæreby By, 
Tårnborg 

Der pålægges servitut om færdselsret til baneteknik fra 
Agervej til banen. 
Der eksproprieres midlertidigt areal til adgangsvej til ar-
bejdsplads for arbejder med broen og til adgangsvej til ba-
nen fra Agervej.  

Km 102.970-105.240 
b.v.s.   

 
 
 
 

7000c Tjæreby, By. 
Tårnborg 

7000d Halseby By, 
Tårnborg 
Vestmotorvejen 

Der eksproprieres permanent areal til grøft, dæmning og 
stenkister. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til regulering af 
grøft, dæmningsarbejder og adgangsvej langs banen. 
 

Km 103.200-103.820 
b.h.s.   

2e Tjæreby By. 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt areal til adgangsvej til banen 
og til sporarbejdsplads og til adgangsvej fra Agervej.  

Km 104.050-104.350 
b.h.s.  

 
 

2c Halseby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøfter 
og dæmninger. 
Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal til regulering af 
grøft, dæmningsarbejder og adgangsvej langs banen. 
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Km 104.350-105.050 
b.h.s. 

 
 
 

3a Halseby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøfter 
mv. 
Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer langs banen 
samt som adgangsvej fra Agervej. 
Adgangen fra Agervej reguleres efter aftale med ejer så ek-
sisterende vej benyttes ind til gårdens indkørsel og herefter 
drejer ud på marken og videre til arbejdsareal langs banen. 

Km 105.030-105.410 
b.h.s. 

 

9b Halseby By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøfter 
mv. 
Der eksproprieres midlertidige arbejdsarealer langs banen. 

Km 105.100-105.250 
b.v.s. 

7000d Halse By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på tidligere mo-
torvejsrasteplads med overkørsel fra motorvej 

Km 105.250-105.430 
b.v.s. 

23a og 24 Halseby 
By, Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøfter 
mv. 
Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal til regulering af 
grøft og adgangsvej. 

Km 105.410-105.420 
b.h.s. 

6d Frølunde By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til grøftear-
bejde. 

Km 105.420-105.440 
b.v.s. 

58d Frølunde By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til adgangsvej. 

Km 105.500-105.530 
b.v.s 

7000b Frølunde By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udkørsel til 
offentlig vej Hyldevej. 

Km 105.480-105.740 
b.v.s. 
 

6o, 6æ, 6ag Frø-
lunde By, Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøfter. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs banen til 
grøftearbejder samt adgangsvej til Hyldevej. 

Km 105.580-105.640 
b.h.s 

6ap Frølunde By, 
Tårnborg  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på ikke udskilt 
kommunevej Banevej til grøftearbejder samt adgangsvej. 

Km 105.640-105.660 
b.h.s 

6f Frølunde By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på ikke udskilt 
kommunevej Banevej til grøftearbejder samt adgangsvej. 

Km 105.740-105.790 
b.v.s. 

 

2ge, 19d og 2fz 
Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs banen til 
grøftearbejder samt adgangsvej. 

Km 105.800-105.820 
b.h.s og b.v.s 

7000x og 7000y 
Svenstrup By, 
Tårnborg 
Mælkevejen 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på begge sider 
af banen. 
 

Km 105.825-105.950 
b.v.s. 

2b, 2gb, 2ap, 2ga, 
19c Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs banen til 
brug ved anlægsopgaver. 
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Km 105.920-105.950 
b.h.s. 

2gh Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt areal til arbejdsplads og ad-
gangsvej til regulering af grøft. 

Km 105.950 b.v.s 7000v Svenstrup 
By, Tårnborg 
Vinkelvej 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Km 105.970-106.020 
b.v.s. 

2z Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal på privat fæl-
lesvej som adgangsvej. 

Km 106.020-106.320 
b.v.s. 

 
 
 

38c, 39b, 3d Svens-
trup By, Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidig arbejdsareal på privat fæl-
lesvej som adgangsvej. Samt på del af 3d som ikke er privat 
fællesvej. 
Der eksproprieres areal til midlertidig arbejdsplads til spor-
arbejdet. 

Km 106.020-106.090 
b.v.s. 

41b Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidig arbejdsplads til sporarbejdet. 
 

Km 106.060-106.200 
b.h.s. 

2gd Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs banen til 
grøftearbejder samt adgangsvej til Anemonevej. 

Km 106.200-106.270 
b.h.s. 
 
 

3a Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres permanent areal til regulering af grøfter 
mv. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs banen til 
grøftearbejder. 

Km 107.130-107.150 
b.h.s. 

11f Svenstrup By, 
Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til adgangsvej 
og arbejdsareal langs banen. 

Km 107.130-107.150 
b.h.s 

7000av Svenstrup 
By, Tårnborg 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal på vejareal Høj-
bjergvej til overkørsel. 

Km107.150-107.220 
b.h.s. 

1zt Tårnborg Hgd., 
Korsør Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs banen til 
grøftearbejder. 

Km 107.700-107.800 
b.v.s 

1zvTårnborg Hgd., 
Korsør Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt areal til sporarbejdsplads og 
adgangsvej, som skal bruges til materialeoplag ved spor-
ombygningen af banen. 

Km 107.700-107.900 
b.v.s 

90a Tårnborg Hgd., 
Korsør Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt areal til sporarbejdsplads og 
adgangsvej, som skal bruges til materialeoplag ved spor-
ombygningen af banen. 

Km 107.850-107.880 
b.v.s. 

7000as Tårnborg 
Hgd., Korsør Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt areal til sporarbejdsplads og 
adgangsvej, som skal bruges til materialeoplag ved spor-
ombygningen af banen. 
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Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.
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