
Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende sporfornyelse på jernbanestrækningen Roskilde - Ringsted 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 16., 28. og 29. juni 2021 

Roskilde, Lejre, Køge og Ringsted kommuner 
 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 9.00 samledes kommis-
sionen i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 
4000 Roskilde, for at afholde besigtigelse i anledning 
af sporfornyelse, bronedlæggelse m.v. på jernbanes-
trækningen mellem Roskilde og Ringsted, jf. lov nr. 
686 af 27. maj 2015, Jernbaneloven. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Sine H. Kjeldsen, de af transportmi-
nisteren udpegede medlemmer af kommissionen, Ole 
Christophersen og Søren G. Nielsen, samt det fra Den 
Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne 
medlem, Johannes Studstrup.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør Inger 
Juhl Larsen. 

Som repræsentant for Lejre Kommune mødte Henrik 
Bech Hjortbøl. 

Som repræsentant for Køge Kommune mødte Kath-
rine Bach Pedersen. 

Som repræsentant for Ringsted Kommune mødte Kri-
stoffer Sterner Weile til besigtigelsen i marken. 

Som repræsentant for Roskilde Kommune mødte in-
gen. 

For Banedanmark mødte projektleder (spor) Tom Møl-
ler Rasmussen, assisterende projektleder (spor) Ka-
sper Westi Højte, projektleder (bro) Peter Vangs-
gaard, projektassistent Elin Englev Juhl, landinspek-
tør Marius Frisbæk Skjødt, landinspektør Ove Kristen-
sen, ingeniør Jens Ole Rommedal (Rambøll), ingeniør 
Mikkel Kirk (Rambøll), fagleder (afvanding) Lotte 
Hjerrild (Rambøll), projektchef Vibeke Gynde Armi-
tage (Rambøll) og gruppeleder Peter Norvin (Atkins).  

Protokollen førtes af fuldmægtig Ditte Hyldgaard. 

Endvidere mødte fra kommissariatet kommissarius 
Helle S. Andersen. 

Kommissarius fremlagde brev af 20. april 2021 fra 
Transportministeriet, hvori ministeriet har anmodet 
Kommissarius om at forelægge projektet for ekspro-
priationskommissionen. 

Kommissarius fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale Besigtigelsesforretning i 
anledning af bro- og sporfornyelse af jernbanestræk-
ningen Roskilde – Ringsted i henhold til lov nr. 686 af 
27. maj 2017 (Jernbaneloven) med tilhørende over-
sigts-og besigtigelsesplaner, tegn.nr.: LAF-01-30000-
001, LAF-01-031000-001 begge dateret den 13. april 
2021, tegn.nr.: LAF-01-033600-001 dateret den 26. 
april 2021, tegn.nr.: LAF-01-035000-001, LAF-01-
036500-001, LAF-01-039000-001, LAF-01-041000-
001, LAF-01-042800-001, LAF-01-044950-001, 
LAF-01-047200-001, LAF-01-049200-001, LAF-01-
050100-001, LAF-01-051350-001, LAF-01-053800-
001, LAF-01-056800-001, LAF-01-058750-001 og 
LAF-01-061150-001, alle dateret den 13. april 2021. 

Banedanmark fremlagde reviderede besigtigelsespla-
ner, tegn.nr. LAF-01-033600-001, dateret den 8. juni 
2021, LAF-01-041000-001, LAF-01-042800-0014 og 
LAF-01-049200-001, alle dateret den 2. juni 2021.  

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-
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rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentligt tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Banedanmark repræsentanter redegjorde for projektet 
og projektændringer samt fremlagde følgende oplys-
ninger: 

Indledning 

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

Sporfornyelsen omfatter den ca. 30 km lange dobbelt-
sporede jernbanestrækning af hovedbanen fra Ros-
kilde til Ringsted via Viby Sjælland, Borup og Kvær-
keby.  

Sporfornyelsen er nødvendig, da der ikke er foretaget 
sporfornyelse inden for de sidste ca. 40 år, hvilket 
medfører, at en del af de eksisterende jernbanetekni-
ske anlægselementer, som skinner, sveller, sporkasse 
(ballast og underballast) samt tilhørende afvandings-
anlæg, konstruktioner og kørestrømsanlæg mv. skal 
udskiftes eller opgraderes iht. gældende banenormer 
og myndighedskrav. 

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: 

• 57 km sporombygning, herunder udveksling af 
skinner og sveller 

• 11,6 km ny sporkasse (inkl. sporkasse under spor-
skifter)  

• 47,7 km ballastrensning 

• 14 sporskifter udveksles 1:1 og 2 sporskifter gen-
anvendes  

• Etablering og oprensning af grøfter og drænanlæg 
på hele strækningen 

• Etablering af regnvandsbassiner og nedsivnings-
anlæg 

• Justering og retablering af eksisterende køre-
strømsanlæg 

• Udskiftning og ombygning af eksisterende 
skærmtage  

• 2 overgange, en i Borup og en i Viby Sjælland, 
optages og genanvendes. 

• Dæmningsudvidelser 

• Ombygning/forhøjelse af kantbjælker på 4 broer, 
st. 37.728 Gøderupvej/Kildevangsvej, st. 42.303 
Dalen Viby Sjælland, st. 42.309 Vestergade og st. 
50.084 Borupvej 

• Fjernelse af gamle støttekonstruktioner 

• Generelt bliver banens sikringsanlæg de- og gen-
monteret og tilpasset de nye forhold 

• Eksisterende ledninger, interne (banens egne) led-
ninger bliver tilpasset den ombyggede jernbane. 

Derforuden indeholder projektet etablering af midler-
tidige arealer, som består af arbejdspladsarealer, de-
potområder, byggepladser og adgangsveje. Sidst-
nævnte i de situationer, hvor ombygningsarbejderne 
ikke kan udføres fra sporet.  

Nedennævnte broarbejder integreres og udføres sam-
tidig med sporfornyelsesprojektet, og udbydes i en 
samlet bropakke: 

• Foring af bro nr. 15316 Darup Mosevej (st. 
36.260) i stedet for nedlæggelse af broen. Forin-
gen af broen vil give en sporbærende bro, jf. Ba-
nedanmarks norm BN1-59-4, Belastnings- og be-
regningsforskrift for sporbærende broer og jord-
konstruktioner. Foringskonstruktionen dimensio-
neres til at kunne optage toglasten, og den gamle 
bro vil fungere som ekstra fyld på den nye kon-
struktion. Underføringen ændres dermed fra en 
vej til en sti. Der er således tale om en projektæn-
dring i forhold til det udsendte i besigtigelsesma-
terialet.  

• Renovering af bro nr. 15376 Fjællebro (st. 
56.960). Broen, der fører Roskilde - Ringstedba-
nen over Køgevej skal renoveres, idet broen skal 
omisoleres og kantbjælkerne skal forhøjes.  

http://www.komoe.dk/
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• Delvis udskiftning af bro nr. 15378 Faunapassa-
gen, som fører Roskilde - Ringstedbanen over et 
å-løb (st. 57.013). Udskiftning af faunapassagen 
omfatter overordnet udgravning af eksisterende 
bro fra år 1854, etablering af nyt betonrør og re-
tablering af banedæmning.  

Forudsætninger 

Projektet gennemføres i henhold til 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 der 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 Roskilde-Ringsted er: Trafikstyrelsen, Miljø-
styrelsen, Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Køge 
Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Museum, 
Museum Sydøstdanmark 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 
regler, som redegjort for i nedenstående.  

Trafikstyrelsen 

Banedanmark har den 1. februar 2021 fremsendt ”An-
søgning om statslige projekter på jernbane og VVM” 
til screening ved Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har 
den 13. april 2021 afgjort, ”at projektet ikke kræver en 
miljøkonsekvensvurdering (VVM) og dermed ikke er 
VVM-pligtigt”. 

Roskilde Kommune: 

Landzonetilladelse  

Banedanmark har den 17. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone. Roskilde kom-
mune har den 26. marts 2021 meddelt ”midlertidig 
landzonetilladelse til arbejdsareal til renovering af 
jernbane på dele af” lokaliteter: 

• St. 39.7 H Syvvejen. Matrikelnummer: 
- 3t Kirke Syv By, Syv 
- 7000e Kirke Syv By, Syv 

• St. 39.7 V Syvvejen.  Matrikelnummer: 
- 1a Ø. Syv By, Syv 
- 3g Kirke Syv By, Syv 

• St. 41.5 V Damgårdsvej. Matrikelnummer: 
- 2d Viby By, Syv 
- 1u Vibygård Hgd., Syv  

• St. 43.380 – 44.025 H Birkede Brovej. Matri-
kelnummer: 

- 5b Dåstrup By, Dåstrup 
- 3c Birkede By, Dåstrup 
- 3h Birkede By, Dåstrup 

• St. 43.960 – 44.180 V Birkede Brovej. Matri-
kelnummer: 

- 3f Birkede By, Dåstrup 
- 3e Birkede By, Dåstrup 

• St. 44.120 – 45.065 H, V Birkede Brovej. 
Matrikelnummer: 

- 2x Birkede By, Dåstrup 
- 2a Birkede By, Dåstrup 
- 2i Birkede By, Dåstrup 
- 2y Birkede By, Dåstrup 
- 2m Birkede By, Dåstrup 
- 1m Birkede By, Dåstrup 
- 1i Birkede By, Dåstrup 
- 1g Birkede By, Dåstrup 
- 1o Birkede By, Dåstrup 
- 1f Birkede By, Dåstrup 
- 1e Birkede By, Dåstrup 
- 1d Birkede By, Dåstrup 

• St. 45.065 – 45.870 V og 45.530 – 45.875 H. 
Matrikelnummer: 

- 4e Birkede By, Dåstrup  
- 11f Birkede By, Dåstrup 
- 11e Birkede By, Dåstrup  
- 11b Birkede By, Dåstrup 
- 11a Birkede By, Dåstrup 

Krydsningstilladelse  

Banedanmark har den 22. februar 2021 ansøgt om  
”dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 og 
godkendelse efter vandløbslovens § 16 mv. for at etab-
lere adgangsvej over vandløb ved Syvvejen”.  
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Roskilde Kommune har den 15. april 2021 meddelt 
”Tilladelse efter vandløbsloven til midlertidig etable-
ring af rørbro over Syvbækken, i forbindelse med ba-
nearbejde på Roskilde-Ringsted banen”.  

Krydsningen vedrører vandløb på matrikelnummer: 

- 20b Kirke Syv By, Syv 
- 21a Ø. Syv By, Syv 

Midlertidigt gennembrud af beskyttet sten- og jord-
dige 

Banedanmark har den 16. februar 2021 fremsendt 
”Oplysninger til brug ved evt. dispensation fra muse-
umslovens § 29a til midlertidigt krydsning/gennem-
brud af beskyttet sten- og jorddige i forbindelse med 
etablering af arbejdsvej ved den nordlige del af Viby 
Sj. ved Kløverengen”. Diget krydses på matrikelnum-
mer: 

- 2a Viby By, Syv 

Roskilde Kommune har den 15. marts 2021 meddelt, 
at ” diget ikke længere eksisterer i den østligste ende. 
Arbejdsarealet langs jernbanen, som skitseret i notat 
af 16/2 2021, vil derfor ikke berøre den beskyttede del 
af diget. Aktiviteten kræver derfor ikke dispensation 
fra museumslovens § 29a.” 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Banedanmark har den 18. februar 2021 fremsendt 
”Oplysninger om aktiviteter indenfor fortidsmindebe-
skyttelseslinje”. I forbindelse med arbejdet vil føl-
gende matrikelnumre blive påvirket: 

Ved Viby Bro: 
- 7000ao Viby By, Syv 
- 8c Viby By, Syv 
- 5b Dåstrup By, Dåstrup 
- 3c Birkede By, Dåstrup 

Langben Rises Høj: 
- 11a Birkede By, Dåstrup 
- 11f Birkede By, Dåstrup 
- 11e Birkede By, Dåstrup 

Roskilde Kommune har den 12. april 2021 meddelt, at 
”der ikke skal gives dispensation efter naturbeskyttel-
seslovens regler om fortidsmindebeskyttelseslinie, jf. 
naturbeskyttelseslovens § 18. Årsagen er, at arbejdet 
har midlertidig karakter og ikke medfører afgravning 
eller permanente ændringer af terrænet.” 

 

 

Tilladelse til arbejder inden for fredet område 

Banedanmark har den 16. februar 2021 fremsendt 
”Oplysninger om aktiviteter indenfor fredet område 
Ramsødalen”. Aktiviteter er planlagt på matrikelnum-
mer: 

- 1a Kirke Syv By, Syv 

Roskilde Kommune har den 19. april 2021 skrevet, at 
”Roskilde Kommune vurderer som tilsynsmyndighed 
på fredninger, at etablering af en midlertidig kørevej 
samt fældning af træer på banedæmningen gennem 
Ramsødalen ikke forudsætter Fredningsnævnets di-
spensation fra Fredning af Ramsødalen. Selve sporar-
bejderne forudsætter heller ikke dispensation fra fred-
ningen.”.    

Tilslutningstilladelse /Nedsivningstilladelse 

Banedanmark har den 25. februar 2021 fremsendt: 

• Ansøgning om tilslutningstilladelse til forsy-
ningssystem i Tofthøjvej/Ørstedvej, St. 
42.310 

• Ansøgning om nedsivnings- og tilslutningstil-
ladelse til forsyningssystem i Vestergade, St. 
42.800 

Øvrige afklaringer ifm. tilladelser 

Banedanmark har den 15. februar 2021 indhentet af-
klaring fra Roskilde Kommune, at der ikke kræves: 

• Dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbe-
skyttelseslovens § 17, for arealer som anven-
des under 6 uger, og derfor vil der ikke ansø-
ges om landzonetilladelse jf. planlovens § 35. 

• Dispensation fra kirkebyggelinjen jf. natur-
beskyttelsesloven § 19. 

• Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til per-
manent inddragede arealer til anlæg til jern-
baneformål (trafikale formål). 

Lejre Kommune: 

Landzonetilladelse 

Banedanmark har den 17. og 26. februar 2021 ansøgt 
om tilladelse i henhold til § 35 i planloven til, at etab-
lere midlertidige arbejdspladser i landzone. Lejre 
Kommune har den 30. marts 2021 meddelt landzone-
tilladelser til følgende lokationer: 
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• St. 35.400 – 35.615 V, Gammelgårdsvej. Ma-
trikelnummer og ejerlav: 
- 11i Glim By, Glim 

• St. 37.700 -37.805 V, Kildevangsvej Matri-
kelnummer og ejerlav: 

- 3ao Gøderup By, Glim 
- 2i Gøderup By, Glim 

Projektændring til foring af bro nr. 15316 Darup Mo-
sevej i stedet for nedlæggelse af bro nr. 15316  

Naturbeskyttelsesloven § 26a 

Banedanmark har den 4. juni 2021 henvendt sig til 
Lejre Kommune vedrørende kommentering af fo-
ringsløsningen i henhold til naturbeskyttelseslovens § 
26a. Lejre Kommune meddelte den 7. juni 2021, at en 
foring af bro nr. 15316 med opretholdelse af en sti ikke 
kræver dispensation i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens § 26a. 

Øvrige afklaringer ifm. tilladelser 

Banedanmark har den 8. februar 2021 indhentet afkla-
ring fra Lejre Kommune, at der ikke kræves landzone-
tilladelse, jf. planlovens § 35, til permanent inddra-
gede arealer til anlæg til jernbaneformål (trafikale for-
mål). 

Banedanmark har den 11. februar 2021 afholdt et 
møde med Lejre Kommune, hvor afvandingsaktivite-
ter og løsninger langs strækningen blev gennemgået. 
Banedanmark har den 22. februar 2021 fremsendt et 
referat fra mødet, hvor det er noteret, at der ikke er 
behov for tilladelser ifm. afvandingsarbejder (f.eks. 
iht. vandløbsloven mv.). Dette blev på mødet vurderet 
ud fra det fremlagte. 

Køge Kommune: 

Landzonetilladelse  

Banedanmark har den 18. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone. Køge Kommune 
har den 19. april 2021 givet ”Landzonetilladelse til 16 
midlertidige arbejdspladser i forbindelse med sporfor-
nyelsesarbejder på Roskilde-Ringstedbanen samt dis-
pensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til 2 mid-
lertidige arbejdspladser og anlæg af mindre afvan-
dingsanlæg” til følgende lokaliteter: 

• St. 45.880 V Urupvej og st. 46.2 H Gamme-
rødvej. Matrikelnummer: 

- 2e Gammerød By, Borup 
- 12c Gammerød By, Borup 
- 4p Gammerød By, Borup 
- 1a Urup By, Borup 
- 2f Gammerød By, Borup 
- 5d Gammerød By, Borup 
- 4f Gammerød By, Borup 
- 4o Gammerød By, Borup 
- 3k Gammerød By, Borup 
- 1b Urup By, Borup 
- 4s Gammerød By, Borup 

• St. 47.310 – 47.570 H Ryeskovvej. Matrikel-
nummer: 

- 4s Gammerød By, Borup 
- 11g Gammerød By, Borup 

• St. 47.500-48.765 H og st. 47.625-48.200 V 
Ryeskovvej. Matrikelnummer: 

- 11d Gammerød By, Borup 
- 19a Borup By, Borup 
- 11h Gammerød By, Borup 
- 19c Borup By, Borup 

• St. 47.950-48.805 H Lammestrupvej. Matri-
kelnummer: 

- 19a Borup By, Borup 
- 25 Borup By, Borup 

• St. 49.7355 - 50.070 H Borup. Matrikelnum-
mer: 

- 1cb Svenstrup Hgd., Borup 

• St. 50.580-52.470 H, st. 51.645-51.880 V og 
st. 52.335-52.445 V Dyrehavevej mv. Matri-
kelnummer: 

- 1a Svenstrup Hgd., Borup 
- 3a Kimmerslev By, Kimmerslev 
- 3k Kimmerslev By, Kimmerslev 
- 22c Kimmerslev By, Kimmerslev 
- 4g Kimmerslev By, Kimmerslev 
- 3b Svenstrup Hgd., Borup 
- 3a Svenstrup Hgd., Borup 
- 22b Kimmerslev By, Kimmerslev 
- 3c Svenstrup Hgd., Borup 
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• St. 52.515 – 53.000 H Dyrehavevej og st. 
52.530 – 53.290 V Dyndetvej. Matrikelnum-
mer: 
- 3n Svenstrup Hgd., Borup 
- 3e Svenstrup Hgd., Borup 
- 3d Svenstrup Hgd., Borup 
- 3f Svenstrup Hgd., Borup 

• St. 52.820-53.270 H og st. 53.220-53.680 V 
ved Kildepladsen. Matrikelnummer: 

- 3e Svenstrup Hgd., Borup 
- 3n Svenstrup Hgd., Borup 
- 3r Svenstrup Hgd., Borup 
- 1b Svenstrup Hgd., Borup 
- 3s Svenstrup Hgd., Borup 
- 3f Svenstrup Hgd., Borup 
- 6 Svenstrup Hgd., Borup 
- 3cb Svenstrup Hgd., Borup 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Banedanmark har den 23. februar 2021 fremsendt en 
”Ansøgning om dispensation til at udføre sporforny-
else indenfor beskyttelseslinjen for fredet fortids-
minde Klemme Bro jf. naturbeskyttelseslovens § 65, 
stk. 2”. Køge Kommune har den 19. april 2021 med-
delt dispensation ”fra fortidsmindebeskyttelseslinjen 
til 2 midlertidige arbejdspladser og anlæg af mindre 
afvandingsanlæg” til følgende lokationer:  

- 3f Svenstrup Hgd., Borup 
- 6 Svenstrup Hgd., Borup 
- 3cb Svenstrup Hgd., Borup 
- 1b Svenstrup Hgd., Borup 
- 3s Svenstrup Hgd., Borup 

Øvrige afklaringer ifm. tilladelser 

Banedanmark har den 9. februar 2021 indhentet afkla-
ring fra Køge Kommune, at der ikke kræves landzo-
netilladelse, jf. planlovens § 35, til permanent inddra-
gede arealer til anlæg til jernbaneformål (trafikale for-
mål). 

Banedanmark har den 15. februar 2021 indhentet af-
klaring fra Køge Kommune, at der ikke kræves: 

• Dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbe-
skyttelseslovens § 17, for arealer som anven-
des under 6 uger, og derfor vil der ikke ansø-
ges om landzonetilladelse jf. planlovens § 35. 

• Dispensation fra kirkebyggelinjen jf. natur-
beskyttelsesloven § 19. 

• Dispensation fra søbeskyttelseslinjen jf. na-
turbeskyttelsesloven § 65, for arealer som an-
vendes og bliver reetableret. 

Banedanmark har den 9. februar 2021 afholdt et møde 
med Køge Kommune, hvor afvandingsaktiviteter og 
løsninger langs strækningen blev gennemgået. Ba-
nedanmark har den 22. februar 2021 fremsendt et re-
ferat fra mødet, hvor det er noteret, at der ikke er be-
hov for tilladelser ifm. afvandingsarbejder (f.eks. iht. 
vandløbsloven m.v.). Dette blev på mødet vurderet ud 
fra det fremlagte. 

Banedanmark har den 24. februar 2021 fremsendt in-
formationer om beskyttede sten- og jorddiger, som er 
indtegnede på Arealinfo samt sammenligning af disse 
med informationer, som Køge Kommune har frem-
sendt til Banedanmark ifm. ”Høring af forslag til ud-
pegning af beskyttede diger” (opdaterede indtegninger 
ift. faktuelle forhold). Det vurderes jf. ”Høring af for-
slag til udpegning af beskyttede diger”, at alle diger 
som findes i projektområdet er fejlindtegnede eller 
ikke findes længere. Køge Kommune har den 14. april 
2021 meddelt Banedanmark, at de 4 vejledende diges-
trækninger, der påvirkes af projektet, alle foreslås slet-
tet i høringsforslaget, og at det forventes, at de bliver 
slettet.  

Ringsted Kommune: 

Landzonetilladelse  

Banedanmark har den 18. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone. Ringsted Kom-
mune har den 23. marts 2021 meddelt tilladelser til 
følgende lokationer: 

• ”Landzonetilladelse til at etablere midlertidig 
arbejdsplads i fredskov tilhørende Humleore 
Skovdistrikt, Humleorevej 21, 4140 Borup” 

St. 54.900-55.850 H ved Humleorevej. Ma-
trikelnummer: 
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- 1e Humleore Skov, Kværkeby 
- 1g Humleore Skov, Kværkeby 
- 1f Humleore Skov, Kværkeby 
- 1b Humleore Skov, Kværkeby 

• ”Landzonetilladelse til midlertidig arbejds-
plads på landbrugsareal tilhørende Kirkevej 
24, 4100 Ringsted” 

St. 56.770 – 57.010 H Køgevej. Matrikelnum-
mer: 

- 28ad Kværkeby By, Kværkeby 
- 28ae Kværkeby By, Kværkeby 

• ”Landzonetilladelse til at etablere en midlerti-
dig arbejdsplads på Køgevej 156, 4100 Ring-
sted” 

57.640 - 57.8 H Bedstedvej. Matrikelnummer: 
- 18a Kværkeby By, Kværkeby 

• ”Landzonetilladelse til at etablere en midlerti-
dig arbejdsplads på Køgevej 114, 4100 Ring-
sted” 

59.045 - 59.700 H Køgevej. Matrikelnummer: 
- 26a Kværkeby By, Kværkeby 

Banedanmark har den 14. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdsplads i landzone ved St. 57 H Fjælle-
bro. Matrikelnummer:  

- 1y Kværkeby By, Kværkeby 

Ringsted Kommune har den 23. marts 2021 meddelt 
”Landzonetilladelse til at etablere en midlertidig ar-
bejdsplads på Køgevej 200, 4100 Ringsted” 

Forhåndsgodkendelse af trafikale afvikling 

Banedanmark har den 19. november 2020 ansøgt 
Ringsted Kommune om forhåndsgodkendelse af trafi-
kale afvikling af trafikken på Køgevej ved Fjællebro. 
Matrikelnummer:  

- 7000d Kværkeby By, Kværkeby 

Ringsted Kommune har den 17. marts 2021 forhånds-
godkendt trafikplanerne ved Fjællebro. 

Banedanmark er dog i dialog med Ringsted Kommune 
om en ændring af trafikplanerne, så indgrebet på 
matr.nr. 1y Kværkeby By, Kværkeby, kan begrænses.   

 

 

Dispensation for § 3 og tilladelser iht. vandløbsloven  

Banedanmark har den 16. februar 2021 fremsendt 
”Oplysninger til brug ved evt. tilladelse til udførelse 
af anlægsarbejder ifm. faunapassage der umiddelbart 
ligger op ad § 3 beskyttede vandløb ’Vigersdal Å – 
Bedsted Bæk” ved Fjællebro. Matrikelnummer:  

- 1y Kværkeby By, Kværkeby 
- 108 Kværkeby By, Kværkeby 

Ringsted Kommune har den 22. april 2021 meddelt: 
”Godkendelse til midlertidig regulering af Vigersdal 
Å, st. 925-950, som led i ”Ro-Rg, Fjællebro fornyel-
sesaktiviteter” ved Vigersdal Å”. 

Øvrige afklaringer ifm. tilladelser 

Banedanmark har den 2. februar 2021 indhentet afkla-
ring fra Ringsted Kommune, at der ikke kræves land-
zonetilladelse, jf. planlovens § 35, til permanent ind-
dragede arealer til anlæg til jernbaneformål (trafikale 
formål). 

Banedanmark har den 1. marts 2021 indhentet afkla-
ring fra Ringsted Kommune, at der ikke kræves di-
spensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelses-
lovens § 17, for arealer som anvendes under 6 uger, og 
derfor vil der ikke skulle ansøges om landzonetilla-
delse jf. planlovens § 35. 

Banedanmark har den 10. februar 2021 afholdt et 
møde med Ringsted Kommune, hvor afvandingsakti-
viteter og løsninger langs strækningen blev gennem-
gået. Banedanmark har den 22. februar 2021 frem-
sendt et referat fra mødet, hvor det er noteret, at der 
ikke er behov for tilladelser ifm. afvandingsarbejder 
(f.eks. iht. vandløbsloven mv.). Dette blev på mødet 
vurderet ud fra det fremlagte. 

Miljøstyrelsen: 

Permanent og midlertidig ophævelse af fredskovsplig-
ten 

Banedanmark har den 9. januar 2021 fremsendt en an-
søgning til ophævelse af fredskovspligt. Miljøstyrel-
sen har den 4. marts 2021 meddelt tilladelse til ophæ-
velse af fredskovspligt på nedenstående matrikel-
numre: 

Roskilde Kommune:  

Tilladelse til permanent og midlertidig ophævelse af 
fredskovspligt på en del af følgende matrikelnumre:  
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Matr.nr. Permanent Midlertidig 

20a Kirke Syv By, Syv X  

7 Vibygård Hgd., Syv X X 

173d Vestermarken Roskilde Jorder X X 

36a Viby By, Syv X X 

13 Birkede By, Dåstrup X X 

11a Birkede By, Dåstrup X X 

11f Birkede By, Dåstrup X X 

21a Ø. Syv By, Syv  X 

20b Kirke Syv By, Syv  X 

11e Birkede By, Dåstrup  X 

11c Birkede By, Dåstrup  X 

Lejre Kommune: 

Tilladelse til permanent og midlertidig ophævelse af 
fredskovspligt på en del af følgende matrikelnumre: 

Matr.nr. Permanent Midlertidig 

10a Gøderup By, Glim X X 

37 Glim By, Glim X X 

41 Gøderup By, Glim  X X 

Køge Kommune: 

Tilladelse til permanent og midlertidig ophævelse af 
fredskovspligt på en del af følgende matrikelnumre: 

Matr.nr. Permanent Midlertidig 

12a Gammerød By, Borup X X 

10 Urup By, Borup X X 

1b Urup By, Borup X X 

12b Gammerød By, Borup X X 

11g Gammerød By, Borup X X 
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11f Gammerød By, Borup X  

11d Gammerød By Borup X X 

11h Gammerød By Borup X X 

19a Borup By, Borup X X 

19c Borup By, Borup  X 

26a, Borup By, Borup X X 

4g, Kimmerslev By, Kimmerslev X X 

4a Kimmerslev By, Kimmerslev X  

22c Kimmerslev By, Kimmerslev X X 

3b Svenstrup Hgd., Borup X X 

3a Svenstrup Hgd., Borup  X 

22b Kimmerslev by Kimmerslev X X 

3c Svenstrup Hgd., Borup X X 

1b Svenstrup Hgd., Borup  X 

3s Svenstrup Hgd., Borup  X 

 

Ringsted Kommune: 

Tilladelse til permanent og midlertidig ophævelse af 
fredskovspligt på en del af følgende matrikelnumre: 

Matr.nr. Permanent Midlertidig 

6h Humleore Skov, Vigersted X  

1e Humleore Skov, Kværkeby  X 

1f Humleore Skov, Kværkeby  X 

1g Humleore Skov, Kværkeby  X 

13 Kongsted By, Kværkeby X  

15 Kongsted By, Kværkeby X X 

1c Kongsted By, Kværkeby X  
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4e Fjællebro, Kværkeby X  

7 Fjællebro, Kværkeby X  

1a Høed Skov, Kværkeby X  

108 Kværkeby By, Kværkeby X  

Roskilde Museum  

Banedanmark har den 24. februar 2021 fremsendt 
”Anmodning om en udtalelse efter museumslovens § 
25, vedrørende Roskilde-Ringsted (Ro-Rg) sporforny-
else” til Roskilde Museum ifm. arealer i Roskilde og 
Lejre Kommune. 

Museum Sydøstdanmark 

Banedanmark har den 24. februar 2021 fremsendt 
”Anmodning om en udtalelse efter museumslovens § 
25, vedrørende Roskilde-Ringsted (Ro-Rg) sporforny-
else” til Museum Sydøstdanmark ifm. arealer i Køge 
Kommune. 

Museum Vestsjælland 

Banedanmark har den 16. februar 2021 fremsendt 
”Anmodning om en udtalelse efter museumslovens § 

25, vedrørende Roskilde-Ringsted (Ro-Rg) sporforny-
else” til Museum Vestsjælland ifm. arealer i Ringsted 
Kommune. 

Banedanmarks vurdering vedrørende Darup Mo-
sevej  

Banedanmark vurderer samlet, at foringen af den spor-
bærende bro over Darup Mosevej ikke har en væsent-
lig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal 
ansøges om screening hos Trafikstyrelsen. Det er kun 
ændringer eller udvidelser af projekter, der kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, der 
skal anmeldes til screening efter bilag 2 pkt. 13a jf. § 
38, stk. 2, i jernbaneloven. 

Tegningsoversigt 

 

Tegningsnummer Tegningsnavn Målforhold 

LAF-01-30000-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Oversigtskort – besigtigelse. 
Station: 30.000 - 64.500 1:100.000 

LAF-01-031000-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
30.000 – 31.550 1:2.000 

LAF-01-033600-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
30.000 – 31.550 1:2.000 

LAF-01-035000-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
35.000 – 36.400 1:2.000 

LAF-01-036500-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
36.500 – 37.900 1:2.000 

LAF-01-039000-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
39.000 – 40.800 1:2.000 

LAF-01-041000-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
41.000 – 42.650 1:2.000 
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Projektbeskrivelse 

Sporfornyelsen består af forberedende arbejder som 
overordnet består af dræn- og grøftearbejder, etable-
ring af bassiner samt diverse ledningsarbejder. Heref-
ter iværksættes sporarbejderne, der består af udskift-
ning af bærelag, grus og skærver efterfulgt af udveks-
ling af spor, sporskifter og sveller. Indimellem oven-
stående arbejder vil der blive etableret forbedringer af 
konstruktioner, overgange og eventuelle dæmnings-
forstærkninger.  

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-
lering af kontrabanketter, mens det ved større sporflyt-
ninger kan være nødvendigt at justere planum, ud-
skifte sporkasse og tilpasse grøfter. Ligeledes vil der 

LAF-01-042800-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
42.800 – 45.000 1:2.000 

LAF-01-044950-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
44.950 – 47.000 1:2.000 

LAF-01-047200-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
47.200 – 49.250 1:2.000 

LAF-01-049200-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
49.200 – 50.700 1:2.000 

LAF-01-050100-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
50.100 – 52.200 1:2.000 

LAF-01-051350-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
51.350 – 53.600 1:2.000 

LAF-01-053800-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
53.800 – 56.000 1:2.000 

LAF-01-056800-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
56.800 – 57.800 1:2.000 

LAF-01-058750-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
58.750 – 60.400 1:2.000 

LAF-01-061150-001 Sporfornyelse Roskilde – Ringsted. Besigtigelsesplan. Station: 
61.150 – 62.000 1:2.000 
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ske en udskiftning af skinner, sveller og 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 udveksles eller renses. Underballasten 
er samtidig gennemgået med det resultat, at den skal 
udskiftes på udvalgte lokaliteter fordelt over ca. 12 km 
spor. 

Derforuden er det nødvendigt enkelte steder at side-
flytte sporet, hvilket betyder, at der fortages enkelte 
udvidelser af dæmningernes underbygning på ud-
valgte lokaliteter, for at fremtidssikre banens under-
bygning til den nye og fremtidssikrede sporgeometri. 

De enkelte nødvendige udvidelser fremgår af teg-
ningsmaterialet. 

Banens overbygning, sporet 

Eksisterende overbygning bliver udvekslet på hele 
strækningen, da skinner og sveller er slidte og utids-
svarende. Sporskifter og sporisolationer opgraderes på 
hele strækningen fra eksisterende sporskifter på 
træsveller til nye tidssvarende sporskifter på beton-
sveller. Det gælder hovedsageligt for ind- og udkørsler 
ved stationerne. 

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.  

Broer og tilstødende veje der ombygges, som følge 
af sporfornyelse 

Som følge af sporfornyelsen skal følgende broer om-
bygges i mindre omfang: 

- 15318 Gøderupvej/Kildevangsvej, st. 37.728 

- 15330 Dalen Viby Sjælland, st. 42.303 

- 15334 Vestergade, st. 42.903 

- 15356 Borupvej, st. 50.084 

I Lejre Kommune skal der ombygges og forhøjes kant-
bjælke i den østlige side af broen, der fører banen over 
Gøderupvej/Kildevangsvej. 

I Roskilde Kommune skal der ombygges og forhøjes 
kantbjælke i den østlige side af broen, der fører banen 
over Dalen i Viby Sjælland, samt tilsvarende ombyg-
ges og forhøjes kantbjælke i den vestlige side af broen, 
der fører banen over Vestergade i Viby Sjælland. 

I Køge Kommune skal der ombygges og forhøjes 
kantbjælker i begge sider af broen, der fører banen 
over Borupvej umiddelbart syd for Borup Station. 

Kantbjælkerne skal ombygges og forhøjes, så af-
standskravet iht. banenormerne overholdes. 

Foring af bro nr. 15316 Darup Mosevej og forny-
else af Fjællebro nr. 15376 samt faunapassage nr. 
15378 

Der skal laves en foring af bro nr. 15316 ved Darup 
Mosevej, da den eksisterende bro har udtjent sin leve-
tid. I afsnittet nedenfor følger en nærmere beskrivelse 
af forholdene omkring underføringen. 

Den sporbærende bro nr. 15376 Fjællebro skal omiso-
leres, idet fugtisoleringen på broens overside er utæt. 
Derudover foretages renoveringsarbejder på broen og 
de arbejdsmiljømæssige forhold for driftspersonale 
forbedres. 

Den sporbærende faunapassagebro nr. 15378 i granit-
kvadersten udskiftes med nyt betonrør pga. udtjent le-
vetid. 

Foring af underføring - bro nr. 15316 Darup Mo-
sevej (projektændring) 

Der laves en forring af den eksisterende bro nr. 15316, 
som overholder de gældende banenormer. Darup Mo-
sevej er en privat fællesvej, som forbinder Hovedve-
jen, rute 14 med Gammelgårdsvej. Vejen forløber syd-
øst og parallelt med jernbanen mellem Roskilde og 
Kalundborg og krydser Vestbanen mellem Roskilde 
og Ringsted via en vejunderføring. 

Vest for jernbanen er der adgang fra Darup Mosevej 
til statsvejen Hovedvejen, rute 14. Øst for jernbanen 
er der adgang til kommunevejen Gammelgårdsvej. I 
forbindelse med dette projekt vil adgangen via Gam-
melgårdsvej blive benyttet. I den forbindelse vil der 
være behov for at benytte eksisterende vigelommer fra 
tidligere projekt og etablere nogle nye langs Darup 
Mosevej. Vigelommerne vil få en bredde på ca. 4 me-
ter. 

Med foringen af bro nr. 15316 vil det fortsat være mu-
ligt at passere jernbanen gennem underføringen til 
fods eller på cykel, men den er ikke dimensioneret i 
henhold til vejreglerne for kørende færdsel.  

Nuværende forhold – bro nr. 15316 Darup Mosevej 

Den private fællesvej Darup Mosevej fører under 
Vestbanen mellem Roskilde og Ringsted i stationering 
36.260. Broen er opført i 1920. Siden er broen renove-
ret i 1975 og yderligere forstærket i 2012. 
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Den indvendige bredde af broen er 2,8-3,0 meter og 
frihøjden er 3,25 meter. Broen er 9 meter lang. På 
grund af broens smalle dimensioner kan større land-
brugsmaskiner ikke passere under jernbanen. Vejen 
under jernbanen kan benyttes af personbiler og mindre 
landbrugsmaskiner, lastbiler og busser. 

Eksisterende rettigheder til underføringen – bro 
nr. 15316 Darup Mosevej 

På et møde den 11. december 1919 blev det besluttet, 
at vejunderføringen skulle anlægges som privat fæl-
lesvej til afløsning af en offentlig bevogtet overkørsel. 
I forbindelse med anlæggelsen af vejunderføringen fik 
de daværende ejendomme, matr.nre. 15, 16, 20, 25 og 
26 Glim By, Glim og 9 Gøderup By, Glim, sikret vej-
ret.  

På mødet den 11. december 1919 var Glim–Borup 
sogneråd også indvarslet, da den tidligere offentlige 
bevogtede overkørsel fungerede som kirke- og skole-
sti, men sognerådet var ikke repræsenteret på mødet.  

I 1932 fik vogterhus 1 (vogterhuset er nedlagt) på 
matr.nr. 17d Glim By, Glim og vogterhus nr. 23 på 
matr.nr. 35 Glim By, Glim også ret til at benytte vejun-
derføringen.  

Matr.nr. 9 Gøderup By, Glim (i dag matr.nr. 9g Gøde-
rup By, Glim) har ikke længere tinglyst vejret.  

I dag udgør de daværende matr.nre. 17d og 35 Glim 
By, Glim følgende arealer på jernbanens vestlige side: 

Matr.nr. 35 Glim By, Glim, ca. 0,6 ha.  

Matr.nr. 17d Glim By, Glim, ca. 2,5 ha. 

I dag udgør de daværende matr.nre. 15, 16, 20, 25 og 
26 Glim By, Glim følgende arealer på jernbanens øst-
lige side: 

Matr.nr. 15a Glim By, Glim, ca. 2,3 ha.  

Matr.nr. 16b Glim By, Glim, ca. 3,3 ha. 

Matr.nr. 20b Glim By, Glim, ca. 1,4 ha. 

Matr.nr. 25a Glim By, Glim, ca. 2,3 ha. 

Matr.nr. 26a Glim By, Glim, ca. 3,2 ha. 

Der er to ejendomme som har landbrugsareal på vest-
siden af broen, og hvor ejendommenes hovedbygnin-
ger er beliggende øst for jernbanen.  

B10 

Landbrugsejendommen Darup Mosevej 5, har bygnin-
ger beliggende på matr.nr. 16b Glim By, Glim øst for 
underføringen. Ejendommen har ubebyggede land-
brugslodder matr.nre. 17d og 22c Glim By, Glim på 

hhv. 2,5 og 2,2 ha beliggende på vestsiden af jernba-
nen. Hele ejendommen er på 8,0 ha. 

Der er vejadgang fra ejendommens bygninger på øst-
siden af jernbanen til lodderne på vestsiden af jernba-
nen via underføringen af Darup Mosevej. Vejen under 
jernbanen kan benyttes af personbiler og mindre land-
brugsmaskiner, lastbiler og busser. Dog er der ikke ad-
gang for større landbrugsmaskiner gennem underfø-
ringen. 

B12 

Landbrugsejendom Darup Mosevej 4 har bygninger 
beliggende på matr.nr. 26b Glim By, Glim øst for jern-
banen. Ejendommen har et ubebygget landbrugslod 
matr.nr. 17b Glim By, Glim på 3,3 ha beliggende på 
vestsiden af jernbanen. Hele ejendommen er på 6,5 ha. 

Der er vejadgang fra ejendommens bygninger på øst-
siden af jernbanen til arealet på vestsiden af jernbanen 
via underføringen af Darup Mosevej. Vejen under 
jernbanen kan benyttes af personbiler og mindre land-
brugsmaskiner, lastbiler og busser. Dog er der ikke ad-
gang for større landbrugsmaskiner gennem underfø-
ringen. 

Vejudlægget ved underføringen opretholdes på matri-
kelkortet på matr.nr. 37 Glim By, Glim (baneareal). 
Men med foringen vil den indvendige bredde af broen 
være 1,9 – 2,1 meter og med en frihøjde på ca. 2,5 me-
ter. Underføringen vil dermed kun være til gående, 
cyklende eller andre bløde trafikanter. Adgangsfor-
hold:  

For ejendommene Darup Mosevej 4 og 5 vil foringen 
af underføring/bro nr. 15316 medføre en begrænsning 
af adgangsforholdene fra hovedbygningerne på den 
østlige side af banen til landbrugslodder på den vest-
lige side af banen.  

Bro nr. 15376 – Fjællebro  

Den eksisterende bro nr. 15376 omisoleres og renove-
res for at sikre broens levetid. Der ændres ikke på bro-
ens geometriske udstrækning i plan, men broens kant-
bjælker forhøjes for at sikre, at skærver ikke kan falde 
ned på den underførte offentlige vej Køgevej. 

Bro nr. 15378 – Faunapassage  

Den gamle faunapassage er 2,3 meter høj og 2,1 meter 
bred. Længden af den gamle faunapassage er 24 me-
ter. Det eksisterende bygværk er funderet på træpæle, 
hvori der ved indledende undersøgelser er fundet råd. 
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Den gamle faunapassage erstattes af et betonrør med 
en diameter på 2,5 meter. Længden af betonrøret vil 
blive ca. 23 meter. 

Der skal desuden foretages tilpasning af baneskrånin-
gen, etableres spunsvæg langs med vandløbet nær fau-
napassagen og langs med Køgevej. Den gamle fløjvæg 
nedbrydes, og der opbygges en ny fløjvæg efter det 
nye betonrør er etableret under jernbanen.  

Afvandingsledninger, som berøres af anlæg af det nye 
betonrør, retableres i forbindelse med anlægsarbejdet. 

Under den offentlige vej Køgevej løber et vandløb. 
Der anlægges en fløjvæg på det areal, der eksproprie-
res fra matr.nr. 7000d Kværkeby By, Kværkeby til 
jernbaneareal. Den del af broen over vandløbet, der 
ligger under vejen vil fortsat være beliggende på veja-
realet, inkl. facaden på vandløbet under vejen. 

Sikring af adgange til jernbanetekniske anlæg og 
udstyr 

I forbindelse med sporfornyelsen bibeholdes eksiste-
rende adgangsveje til jernbanetekniske anlæg på 
strækningen. Derudover er der i projektet enkelte for-
bedringer af arbejdsmiljøforhold, hvilket medfører, at 
der skal sikres og etableres adgangsveje og stier til ba-
nedriften. Dette er også beskrevet under afsnittet ”Ud-
læg og anlæg af adgangsveje til banedrift”.  

Som en del af projektet etableres der nye regnvands-
/forsinkelsesbassiner.  

De steder, hvor der i dag er privat vej eller privat fæl-
lesvej, vil Banedanmark sikre sig ret ved servitut til at 
benytte den eksisterende vej. Servitutten om vejret 
forventes at 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 de jernbanetekniske anlæg via ser-
vitut om færdselsret. Servitutten om færdselsret til tek-
nisk 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. 

Sikring af rørbassiner 

Som en del af sporfornyelsesprojektet etableres der et 
nyt rørbassin nær Viby Sjælland Station på jernbanens 
højre side. Rørbassinet placeres på offentligt vejareal 
og sikres ved en teknisk aftale mellem Banedanmark 
og Roskilde Kommune. 

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. For 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 ekspropriationer til midlertidige ar-
bejdsarealer, som benyttes til arbejdspladser, arbejds-
veje m.m. i anlægsperioden. Særligt sporfornyelsen og 
arbejderne ved bro nr. 15316, 15376 og 15378 vil 
kræve større sporarbejdspladser. Sporfornyelsen kræ-
ver større arbejdspladser på hver side af jernbanen for 
ca. hver 3 km på begge sider af jernbanen fordelt over 
hele strækningen. 

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

Nye adgangsveje til banedrift udlægges og etableres 
som private fællesveje i 4,00 meters bredde med 3,00 
meters grusbelægning og 1,00 meters rabat i den ene 
side. Nye adgangsstier til banedrift udlægges og etab-
leres som private fællesstier i 1,50 meters bredde med 
1,00 meters grusbelægning og 0,5 meters rabat i den 
ene side. 

Fremmede ledninger 

Der er afholdt møder med ledningsejere og derefter 
udarbejdet tekniske ledningsprotokoller i forhold til 
håndteringen af de fremmede ledninger, hvor der skal 
ske ledningsarbejder.  

De godkendte tekniske ledningsprotokoller medtages 
til besigtigelsesforretningen. 

Støj og vibrationer i driftsfasen 

Projektet medfører ikke øget støjbelastning, efter 
sporfornyelsens gennemførelse, da der ikke er indar-
bejdet kapacitetsudvidelse eller hastighedsopgrade-
ring.  

Belastning fra vibrationer i driftsfasen, forventes at 
være uændret, da ombygningen ikke indeholder nyan-
læg, og, da sporskifter efter ombygningen vil ligge 
med 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, og som er nærmere beskrevet i afsnittene ”Støj” 
og ”Vibrationer” nedenfor. 

Økonomiske forhold  

Banedanmark er anlægsmyndighed for projektet.  

Vedligeholdelse 

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

Anlægsfasen 

Banedanmark gennemfører anlægsarbejderne i 2022 
og 2023, iht. nugældende planer. Strækningerne Ros-
kilde – Viby Sjælland samt Kværkeby – Ringsted for-
ventes afsluttet i 2022, mens der på strækningerne 
Viby Sjælland – Borup og Borup – Kværkeby forven-
tes arbejder i 2022 og 2023.  
 
 
 

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 22 dage i 
sommeren 2022. 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.  

I andre perioder etableres der en totalspærring, hvor-
med togdriften indstilles i begge spor. I de togfrie pe-
rioder vil der køre togbusser mellem stationerne. 

Vejtrafikken  

Arbejderne på bro nr. 15378 faunapassagen samt un-
dersidearbejder på bro nr. 15376 Fjællebro, vil kræve 
trafikal omlægning på Køgevej, hvorfor vejtrafikken 
vil være påvirket under udførelsesperioden.  

Vejtrafikken påvirkes i to faser. I fase 1 omlægges vej-
trafik fra vest til den nordlige kørebane og der opsæt-
tes midlertidig signalreguleringen, således at al gen-
nemgående trafik kører i det nordlige spor. Bløde tra-
fikanter omlægges til den nordlige cykelsti og det 
nordlige fortov. I fase 2 køres i 2 kørespor men med 
reduceret kørebredde. Bløde trafikanter omlægges til 
den sydlige cykelsti og det sydlige fortov. 

Banedanmark er dog i dialog med Ringsted Kommune 
om trafikafviklingen ved Køgevej, så indgrebet på 
matr.nr. 1y Kværkeby By, Kværkeby, kan begrænses, 
hvorfor trafikafviklingsplanen kan ændre sig. 

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 de normalt anvendte grænsevær-
dier 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 trafikken i byområderne. Gener for 
boliger tæt på banestrækningen vil således ikke kunne 
undgås, men vil som udgangspunkt være af kortere va-
righed, da aktiviteterne løbende flytter lokalitet. 

Arbejdspladser anvendes i de udførelsesperioder, hvor 
de enkelte sporspærringer er planlagt. Nogle arealer 
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vil blive anvendt i kortere perioder (under 6 uger), 
mens der på en række pladser vil være aktiviteter i 
længere (over 6 uger) perioder. Der vil også være 
pladser, som skal anvendes i både 2022 og 2023. Dette 
er dog ikke ensbetydende med, at der konstant er stø-
jende aktiviteter på pladserne i begge år. Hyppigere 
aktiviteter, som kan være støjende, vil kun forekomme 
i perioder relaterede til sporspærringer og arbejder på 
strækningen i nærheden af arbejdspladser, dvs. i be-
grænsede perioder, hvor udførelse af selve sporforny-
elsen 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 i 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 blive 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 
strækningen. Der er desuden mulighed for at benytte 
outposts eller A-klapskilte på stationerne med infor-
mation til passagerne samt byggepladsskilte ved byg-
gepladserne. 

Vibrationer 

Under ombygning af broerne samt anlægsarbejderne, 
der inkluderer spuns, 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, såfremt 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 dels 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 er inden besigtigelsesforretningen fremkommet 
en række skriftlige indlæg med spørgsmål og bemærk-
ninger til projektet. Der er bl.a. stillet spørgsmål til og 
gjort indsigelse mod placeringen af en række midler-
tidige arbejdsarealer, tilkørselsveje og nedlæggelse af 
jernbanebroen/underføringen ved Darup Mosevej. 

De ved besigtigelsesforretningen fremmødte ejere og 
brugere (eller disses repræsentanter) havde bl.a. føl-
gende spørgsmål og bemærkninger til projektet: 

Der blev rejst spørgsmål til, om det kan specificeres i 
”Anmærkning” i forbindelse med ekspropriationen, 
hvad arbejdsarealerne skal bruges til. Kommissarius 
tilkendegav, at kommissionen vil overveje dette.  

Der blev stillet spørgsmål til, om der udføres anlægs-
arbejder hele døgnet.  

Banedanmark svarede, at der vil være uger med spor-
spærringer, hvor der arbejdes hele døgnet, men det vil 
ikke være samtidig på hele strækningen. Banedan-
mark vil forsøge at varsle borgerne om, hvornår der 
udføres arbejde i deres nærområde. Anlægsarbejdet er 
planlagt til at finde sted i 2022 og 2023, dog kan det 
være, at der igangsættes arkæologiske undersøgelser i 
efteråret 2021. Der vil senere blive lavet en tidsplan 
for projektet, som vil blive lagt ud på Banedanmarks 
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hjemmeside, hvor lodsejerne kan se, hvornår der vil 
blive udført arbejde i deres område. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan Banedanmark 
forholder sig til fredskoven i området.  

Banedanmark svarede, at Banedanmark har været ude 
og gennemgå træernes betydning for afskærmning, 
flagermus m.v. Banedanmark forsøger så vidt muligt 
at bruge egne arealer, og Banedanmark forsøger også 
at skåne træerne herpå, hvis det er muligt. Man kan 
ikke bare flytte arbejdsarealer til kun at være på den 
anden side af banen, da det er nødvendigt at udføre 
arbejdet fra begge sider. Bl.a. derfor vil der være om-
råder, hvor fredskov må fjernes. Den endelige reetab-
lering af fredskoven kommer an på, hvad det er for et 
område, der berøres. Hvis ikke skoven kan genplantes 
på arealet, skal Banedanmark etablere dobbelt så me-
get fredskov et andet sted. 

Der blev stillet spørgsmål til nødvendigheden af et 
regnvandsbassin ca. 150 meter fra søen i Borup. Ba-
nedanmark svarede, at regnvandsbassiner generelt 
etableres for at beskytte recipienten mod det vand, der 
ledes fra banen. Regnvandsbassinerne etableres kun, 
hvis det er nødvendigt.   

Besigtigelse i marken 

Efter det indledende møde (samt den 28. og 29. juni 
2021) foretog kommissionen i fornødent omfang be-
sigtigelse i marken med udgangspunkt i nedenstå-
ende mødesteder. 

Under besigtigelserne fremkom bl.a. følgende be-
mærkninger: 

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra ca. st. 
31.050 – st. 36.400 i Roskilde og Lejre kommuner og 
fra ca. st. 56.800 – st. 58.000 i Ringsted Kommune.  

Mødested den 16. juni 2021, kl. 13.00: Ved under-
føringen af Darup Mosevej under jernbanen (be-
sigtigelse af strækningen fra ca. st. 31.050 – 36.400) 

Banedanmark oplyste, at der er en ændring i forhold 
til besigtigelsesplanerne vedrørende nedlægges af un-
derføringen ved Darup Mosevej, idet Banedanmark i 
stedet for en nedlæggelse af underføringen vil opret-
holde en krydsning af jernbanen for gående og cyk-
lende ved at forstærke den eksisterende bro. Det bety-
der, at der fortsat vil være mulighed for at benytte stien 
for ”bløde” trafikanter til bl.a. rekreative formål. Ba-
nedanmark ønsker således fortsat at begrænse den vej-
ret (med kørende adgang), som fire ejendomme har i 
dag.  

Flere af de fremmødte tilkendegav, at de er imod en 
nedlæggelse af underføringen for kørende trafik. Især 
ejeren af matr.nre. 26b og 17b Glim By, Glim, anførte, 
at det var af stor vigtighed, at underføringen blev op-
retholdt som en vejunderføring og ikke blot som en 
stiunderføring. Der kan godt komme en traktor igen-
nem i dag. Ejeren anførte, at det kun er kommunen, 
som har kompetence til at beslutte en eventuel nedlæg-
gelse af vejadgangen, jf. privatvejslovens regler. 

Banedanmark oplyste, at en udskiftning af broen med 
opretholdelse af mulighed for kørende adgang vil ud-
gøre en merudgift i størrelsesordenen 8 mio. kr. i for-
hold til den fremlagte stitunnel-løsning, hvilket der ef-
ter Banedanmarks opfattelse ikke er belæg for. Der er 
tale om en underføring, som bruges af få lodsejere 
(fire ejendomme har vejret), og ejendommene har mu-
lighed for at benytte anden vej (omvej) til markerne 
m.v.  

Det blev fra de fremmødtes side anført, at der ved en 
tidligere opgørelse over udgifterne er oplyst en væ-
sentlig mindre merudgift.  

En lodsejer oplyste, at der nok kører ca. 10-15 bi-
ler/køretøjer gennem underføringen om dagen. 

Kommissariatet har endvidere forud for besigtigelsen 
ved mail af 5. juni 2021, og efter besigtigelsesforret-
ningen den 29. juni 2021, modtaget bemærkninger og 
indsigelser fra ejeren af matr.nre. 26b og 17b Glim By, 
Glim By, Glim, vedrørende nedlæggelsen af underfø-
ringen. Der er bl.a. gjort indsigelse mod besigtigelsens 
lovlighed, ligesom det er anført, at sagen skal sendes 
tilbage til Banedanmark med henblik på, at Banedan-
mark fremsender en ny ansøgning i henhold til privat-
vejlovens § 12 til Lejre Kommune. 

Kst. kommissarius tilkendegav på mødet, at Lejre 
Kommune vil blive hørt omkring det nye forslag, som 
Banedanmark har fremlagt ved besigtigelsesforretnin-
gen, vedrørende omdannelse af jernbanebroen til sti-
tunnel, forinden kommissionen træffer den endelige 
beslutning i sagen. 

En lodsejer tilkendegav, at han ønsker arbejdsarealet 
på matr.nr. 1l Vestermarken, Roskilde Jorder, flyttet, 
så det ikke placeres på hans dyrkbare mark.  

Banedanmark oplyste, at størstedelen af arbejdsarealet 
er flyttet til den ene ende af marken, og at det ikke er 
muligt at flytte arbejdsarealet længere væk, fordi det 
skal være i nærheden af det område, hvor arbejdet på 
banen skal udføres.  
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Flere lodsejere spurgte, om det er muligt at flytte ar-
bejdspladserne til banens modsatte side, hvorved der 
bl.a. kan undgås træfældning, ligesom Banedanmarks 
eget areal kan bruges.  

Ejeren af matr.nr. 26b Glim By, Glim, tilkendegav, at 
hun ønsker arbejdspladsen og adgangsvejen flyttet, så 
der ikke skal køres tæt ved hendes hus og have. Ejeren 
foreslog, at arbejdsarealet flyttes til bl.a. ejerens jord-
lod på den anden side af banen (matr.nr. 17b Glim By, 
Glim). 

Ejerne af matr.nr. 11c Glim By, Glim, tilkendegav, at 
de ønsker, at Banedanmark benytter en anden arbejds-
vej ind til arbejdspladsen, idet de gerne vil af med den 
vej, som i forbindelse med et andet forsinket jernba-
neprojekt er anlagt på deres ejendom. Ejerne oplyste, 
at adgangsvejens vigelomme bliver brugt som parke-
ringsplads, hvorpå bilister smider affald, ligesom der 
opstår larm i forbindelse hermed. Dette er generende 
og skræmmer også vildtet på ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at sporarbejdsarealet ikke kan 
flyttes til den modsatte side af jernbanen, fordi det vil 
kræve, at man skal krydse sporene for at udføre arbej-
derne. Darup Mosevej på banens vestside er i øvrigt 
også mindre velegnet som adgangsvej. Darup Mose-
vej er allerede på østsiden forberedt til arbejdskørsel 
grundet et tidligere baneprojekt. Arbejdsarealerne er 
indskrænket og tilpasset bedst muligt, bl.a. efter ønske 
fra ejeren af matr.nr. 16b Glim By, Glim. Derudover 
vil projektændringen af bro nr. 15316 betyde, at ar-
bejdsarealerne kan begrænses på matr.nr. 20b og 15a 
Glim By, Glim, og den permanente arealerhvervelse 
ved matr.nr. 17b Glim By, Glim kan udgå. Der kan 
dog blive behov for en mindre udvidelse af arbejds-
arealet nær broen på matr.nr. 17b Glim By, Glim. 
Dette undersøger Banedanmark nærmere forud for ek-
spropriationsforretningen.   

Banedanmark oplyste, at det er nødvendigt at beholde 
vigelommen for færdslen på vejen, men Banedanmark 
vil undersøge, om der kan gøres noget omkring pro-
blemerne på vigepladsen, f.eks. ved hjælp af skiltning 
eller lignende.  

Flere lodsejere tilkendegav, at de er bekymrede for, 
om en fremtidig færdselsret for Banedanmark over 
matr.nr. 17b Glim By, Glim, vil medføre øgede om-
kostninger til vejvedligeholdelse for lodsejerne.  

Banedanmark oplyste, at vejens status i dag allerede 
er privat fællesvej og bekræftede, at der alene vil blive 
pålagt en servitut om færdselsret, og at det ikke vil 
medføre øgede omkostninger for de øvrige lodsejere.   

Mødested den 16. juni 2021, kl. 14.30: Ud for ejen-
dommen Køgevej 200, 4100 Ringsted (besigtigelse 
af strækningen fra ca. st. 56.800 – 58.000) 

Ejeren af matr.nr. 1y Kværkeby By, Kværkeby stillede 
spørgsmål til, hvad arbejdsarealet på ejendommen 
skal anvendes til, og i hvor lang en periode arealet skal 
bruges. Lodsejeren udtrykte bekymring for, hvor 
mange træer, der skal fældes på ejendommen, da det 
vil medføre indkig fra Køgevej til ejendommen.    

Banedanmark svarede, at der skal laves en adgangsvej 
til maskiner, som skal op og udføre arbejde på jernba-
nen. Der skal derfor laves en rampe, der kan fungere 
som midlertidig adgangsvej op til banen. Herudover 
skal der laves en vendeplads for lastbiler. Der vil også 
være brug for oplag på arealet. Banedanmark vil for-
søge at tilpasse projektet, så der fjernes færrest mulige 
træer, og der vil blive opsat arbejdshegn. Banedan-
mark vil i dialog med lodsejeren undersøge, hvor ad-
gangen fra Køgevej nærmere skal placeres. Der skal 
udføres arbejde i ca. 7 uger på ejendommen, hvoraf de 
3 uger vil være af intensiv karakter. 

Ringsted Kommunes repræsentant i kommissionen 
anførte, at det burde undersøges, om det er muligt at 
flytte vendepladsen til den anden side af Køgevej, så 
indgrebet kan begrænses. Det burde også undersøges, 
om Vejdirektoratet og Ringsted Kommune kan være 
indstillet på en totalspærring af Køgevej, så indgrebet 
i ejendommens have kan minimeres yderligere. 

Banedanmark oplyste, at man allerede har undersøgt 
mulighederne for en totalspærring af Køgevej, men vil 
forsøge at finde frem til en løsning med Ringsted 
Kommune og Vejdirektoratet  

Herefter afsluttedes dagens møde.

 

Sine H. Kjeldsen 

/Ditte Hyldgaard 
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Mandag den 28. juni 2021, kl. 9.00 samledes kom-
missionen ved Markvænget, 4000 Roskilde, for at 
fortsætte besigtigelsesforretningen i anledning af 
sporfornyelse, bronedlæggelse m.v. på jernbanestræk-
ningen mellem Roskilde og Ringsted. 

Deltagerne var de samme som ved forretningen den 
16. juni 2021, idet det fra Den Fælleskommunale Liste 
for Øernes Område udtagne medlem Birgit Lund Terp, 
tillige deltog. Ved besigtigelsen af strækningen fra ca. 
st. 36.400 til ca. st. 39.000 deltog også Henrik Bech 
Hjortbøl fra Lejre Kommune.   

Protokollen førtes af fuldmægtig Ditte Hyldgaard. 

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra ca. st. 
36.400 til ca. st. 39.000 i Roskilde og Lejre kommu-
ner, fra ca. st. 39.000 til ca. st. 41.300 i Roskilde Kom-
mune, fra ca. st. 41.300 til ca. st. 44.200 i Roskilde 
Kommune og fra ca. st. 44.200 til ca. st. 45.900 i Ros-
kilde Kommune. 

Følgende passerede: 

Mødested den 28. juni 2021, kl. 9.00: Udfor Kilde-
vangshytten, Markvænget, 4000 Roskilde (besigti-
gelse af strækningen fra ca. st. 36.400 til ca. st. 
39.000) 

En lodsejer stillede spørgsmål til, hvornår anlægsar-
bejdet begynder, da han vil vide, om han kan tilså sine 
marker.  

Banedanmark oplyste, at anlægsarbejdet forventes at 
begynde på denne stækning i 2022. Banedanmark op-
lyste endvidere, at lodsejeren kan dyrke sine arealer, 
som om projektet ikke skulle gennemføres, og at det 
så bliver et spørgsmål om erstatning for tab af afgrøder 
m.v. i forbindelse med ekspropriationerne, der senere 
skal gennemføres. Herved sikres det, at markerne ikke 
henligger udyrkede, hvis projektet eksempelvis skulle 
blive forsinket.   

En lodsejer gjorde Banedanmark opmærksom på pla-
cering af dræn og brønde i området.  

Banedanmark oplyste, at dræntegning og lignende op-
lysninger, som lodsejere må ligge inde med om dræns 
placering, er meget velkomne. 

En fremmødt borger udtrykte bekymring for, om der 
vil komme tung trafik gennem Gøderup by, herunder, 
om det vil medføre støj og støv. Der blev også spurgt 
til strukturskader. Endvidere spurgte den fremmødte 
borger til trafiksikkerheden, herunder om der vil blive 
opsat særlig skiltning til køretøjerne, bl.a. hastigheds-
begrænsning m.v.  

Banedanmark svarede, at der vil komme nogle større 
transporter igennem byen. Det forventes, at det vil 
være ca. 10-20 lastbiler om dagen i forbindelse med 
den planlagte totalspærring af banen, som varer ca. 6 
uger. Banedanmark kan ikke love, at der ikke kan fo-
rekomme støv og støj i forbindelse med arbejdet, men 
det vil bl.a. fremgå af udbudsmaterialet til entreprenø-
ren, at der skal vandes, hvis det er tørt, således at støv-
gener begrænses mest muligt.  

Det er kommunen, der er vejmyndighed, og som tager 
stilling til, hvordan der eventuelt skal skiltes m.v. Ba-
nedanmark har løbende dialog med de berørte kom-
muner om brug af vejarealer m.v.    

I forhold til spørgsmålet om strukturskader oplyste 
Banedanmark, at de vil drøfte eventuelle strukturska-
der med lodsejerne, når Banedanmark tilbageleverer 
de eksproprierede arbejdsarealer.  

Kommissionen besigtigede skovbrynet på matr.nr. 
10a Gøderup By, Glim. Ejeren og dennes repræsentant 
stillede spørgsmål til, hvor mange træer der skal fæl-
des og oplyste, at de ønsker, at mest muligt af skov-
brynet bevares. Skoven er ca. 11 år gammel, og det er 
svært at reetablere den. De er bekymrede for struktur-
skader, ligesom de er bekymrede for, at rødderne fra 
de træer, som ikke fældes, vil blive ødelagt, når der 
køres og grubbes på arealet.  

Banedanmark oplyste, at der skal bruges et otte meter 
bredt arbejdsareal, men at man vil forsøge at skåne be-
plantningen mest muligt. Eldriftsservitutten forbliver 
den samme på ejendommen, da der alene er tale om en 
sporfornyelse. 

Ejeren tilkendegav, at Banedanmark for så vidt kan 
beslutte, hvor de helst vil lægge arbejdsvejen på mar-
ken på matr.nr. 10a. Ejeren foreslog en anden place-
ring af arbejdsvejen, således at det første stykke af ind-
kørslen til ejendommen blev anvendt som arbejdsvej, 
hvorefter arbejdsvejen kunne krydse over marken over 
mod banen. Herved undgås det at anlægge arbejdsve-
jen på et ret skrånende terræn.  

Banedanmark vil overveje dette nærmere. 

Mødested den 28. juni 2021, kl. 10.30: Ved p-plad-
sen til Syv Kirke: Kirkevej 6, Kirke Syv, 4130 Viby 
Sjælland (besigtigelse af strækningen fra ca. st. 
39.000 til ca. st. 41.300) 

Banedanmark oplyste, at de større arbejdsarealer skal 
benyttes i en længere periode i 2022, mens cykelstien 
langs banen spærres i en forventet periode på ca. 6 
uger, som forventes at være omkring påsken 2022. Der 
vil i stedet være mulighed for bustransport i perioden. 
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Ejeren af matr.nr. 3c Vibygård Hgd., Syv, stillede 
spørgsmål til mængden af trafik, og om grusvejen ved 
hans ejendom kan holde til transporterne.  

Banedanmark oplyste, at det forventes, at der kommer 
til at køre ca. 5-10 lastbiler om dagen i en forventet 
periode på ca. 6 uger. Grusvejen vil blive reetableret, 
hvis den tager skade af transporterne. 

En lodsejer stillede spørgsmål til, om fredskoven re-
etableres, hvis den fældes.  

Banedanmark svarede, at udgangspunktet er, at Ba-
nedanmark reetablerer arealet (jorden), men at det er 
op til ejeren selv at genbeplante, hvis det ønskes.  

En lodsejer stillede spørgsmål til, om afvandingen til 
den nærliggende bæk forringes som følge af projektet.  

Banedanmark svarede, at der ikke sker forringelse af 
afvandingsforholdene. De dræn, som berøres af arbej-
det, vil blive tilkoblet igen.   

Mødested den 28. juni 2021, kl. 13.00: Ud for ejen-
dommen Damgårdsvej 2, 4130 Viby Sjælland (be-
sigtigelse af strækningen fra ca. st. 41.300 til ca. st. 
44.200) 

Banedanmark oplyste, at arbejdet udføres i en forven-
tet periode på ca. 6 uger i 2022 for de mindre arbejds-
arealer, og for de større anstillingspladser vil der være 
arbejder i længere tid.  

En forpagter og dennes repræsentant spurgte, om de 
skulle stoppe med at dyrke arealet, som ifølge besigti-
gelsesmaterialet, skal bruges til midlertidigt arbejds-
areal. De udtrykte endvidere bekymring for, om arbej-
det vil medføre strukturskader, ligesom de tilkende-
gav, at de ønsker køreplader på marken i stedet for, at 
der blev udlagt stabilgrus m.v. – også selvom der ef-
terfølgende grubbes. Der vil komme sten.  

Banedanmark oplyste i forhold til spørgsmålet om 
strukturskader, at de vil drøfte eventuelle strukturska-
der med lodsejerne, når Banedanmark tilbageleverer 
de eksproprierede arbejdsarealer. Banedanmark ved 
ikke endnu, om der vil blive anvendt køreplader på ar-
bejdsarealet. Banedanmark oplyste endvidere, at lods-
ejeren kan dyrke sine arealer, som om projektet ikke 
skal gennemføres, og at det så bliver et spørgsmål om 
erstatning for tab af afgrøder m.v. i forbindelse med 
ekspropriationerne, der senere skal gennemføres. Her-
ved sikres det, at markerne ikke henligger udyrkede, 
hvis projektet eksempelvis skulle blive forsinket.   

Kommissionen besigtigede området ved ejerforenin-
gen Emilsgave. En repræsentant for ejerforeningen 
Emilsgave tilkendegav, at ejerforeningen er bekymret 

for den øgede trafik, der vil komme som følge af ar-
bejdet, og at der skal tages hensyn til, at der er cykli-
ster og knallerter på den cykelsti, som arbejdsvejen 
kommer til at krydse, ligesom der er en legeplads ved 
siden af. Der ønskes skiltning herom, så cyklisterne 
gøres opmærksom på, at der er lastbiler, der krydser 
cykelstien. 

Banedanmark oplyste, at der forventes ca. 5-10 lastbi-
ler om dagen i arbejdsperioden på ca. 6 uger. Det er 
kommunen, der er vejmyndighed, og som tager stil-
ling til, hvordan der eventuelt skal skiltes m.v. Ba-
nedanmark har løbende dialog med de berørte kom-
muner om brug af vejarealer m.v. 

Repræsentanten for Emilsgave anførte, at ejerforenin-
gen ønsker arbejdsvejen tilpasset, så de fire små træer 
fjernes i stedet for de tre store træer, som ønsket beva-
ret.  

Banedanmark tilkendegav, at de vil forsøge at tilpasse 
arbejdsvejen hertil. Herudover oplyste Banedanmark, 
at ejerforeningens ”hestesko”, som anvendes til soci-
ale arrangementer m.v., ikke berøres af arbejdet.  

Kommissionen besigtigede efter ønske fra en lodsejer 
dennes kunstige rævegrav på matr.nr. 3h Birkede By, 
Dåstrup. Ejeren ønskede arbejdsvejen ned til banen til-
passet, så man i højere grad anvendte arealet, hvorpå 
rævegraven er beliggende, end indgreb i beplantnin-
gen. 

Banedanmark oplyste, at rævegraven allerede ligger 
inden for det påtænkte arbejdsområde, men at den ef-
terfølgende kan reetableres. Beplantning søges skånet, 
ved en tilpasning af arbejdsvejen.  

Banedanmark fremlagde ændringen af adgangen til 
jernbanen ved Vænget, st. 42.690 b.v.s., som udgår, 
og i stedet laves der adgang til jernbanen nær Viby Sj. 
Stations p-areal i st.42.530 (matr.nr. 7000d Viby By, 
Syv).    

Mødested den 28. juni 2021, kl. 14.30: Ud for ejen-
dommen Skovvej 1, 4130 Viby Sjælland (besigti-
gelse af strækningen fra ca. st. 44.200 til ca. st. 
45.900) 

Banedanmark oplyste, at arbejdet på denne banestræk-
ning vil ske i 2022 og 2023. Arbejdet varer forvente-
ligt 6 uger i perioden for de mindre arbejdsarealer, og 
for de større anstillingspladser vil der være arbejder i 
længere tid i 2022 og 2023. 

En lodsejer stillede spørgsmål til, om udvidelsen af 
vejen (Skovvejen) er permanent.  
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En lodsejer stillede spørgsmål til, om vejen altid hol-
des fri, så beboere, udrykningskøretøjer m.v. altid kan 
komme til og fra deres ejendomme ad vejen. Lodseje-
ren udtrykte desuden bekymring for, om arbejdskøre-
tøjerne vil køre for stærkt på vejen.    

Banedanmark oplyste, at det er en midlertidig udvi-
delse af vejen til brug for arbejdet. Banedanmark op-
lyste endvidere, at der forud for besigtigelsen har væ-
ret korrespondance med flere lodsejere om adgangs-
vejen, og at Banedanmark nu har lagt vigelommer 
langs vejen. Vejen skal anvendes som en kørevej ind 
til arbejdspladsen, så det er ikke meningen, at køretø-
jerne skal parkere på vejen. Det er desuden kommu-
nen, der er vejmyndighed, og som tager stilling til, 
hvordan der eventuelt skal skiltes m.v. Banedanmark 
har løbende dialog med de berørte kommuner om brug 
af vejarealer m.v. Herudover gælder de almindelige 
færdselsregler på vejen, og det er politiet, der har myn-
digheden til at gribe ind over for køretøjer, der kører 
for stærkt m.v.     

En repræsentant spurgte, hvordan de store arbejds-
pladsarealer anlægges. Repræsentanten spurgte endvi-
dere, om arbejdsarealerne kan blive totaleksproprieret.   

Banedanmark svarede, at mulden rømmes af arbejds-
arealerne, hvorefter der lægges grus. Mulden opbeva-
res i bunker, som ikke er højere end ca. 1,5 meter. Når 
Banedanmark er færdig med at udføre arbejdet, fjernes 
gruset, arealet grubbes og mulden lægges tilbage. Der 
laves en tilbageleveringsaftale med lodsejerne, hvor 
eventuelle strukturskader også håndteres.     

En lodsejer gjorde opmærksom på, at der er et projekt 
i gang med etablering af brønde i området, og arbejds-
arealet foreslås derfor flyttet.  

Banedanmark oplyste, at de er opmærksomme på pro-
jektet.   

Flere lodsejere spurgte til, hvor mange træer langs ba-
nen der skal fjernes på Banedanmarks areal. Lods-
ejerne tilkendegav, at beplantningen på banearealet 
har stor betydning som afskærmning mellem banen og 
deres ejendomme.  

Banedanmark oplyste, at de endnu ikke ved, hvilke 
træer, der skal fældes. Der vil blive fældet træer på ba-
nearealet, men de forsøger at fælde færrest mulige. 
Der vil senere blive udarbejdet en ”fældningsplan”.  

Ejeren af matr.nr. 2i Birkede By, Dåstrup, foreslog, at 
adgangsvejen på dennes mark lægges rundt langs mar-
kens hegn/skel. 

Banedanmark tilkendegav, at man, så vidt det er mu-
ligt, er indstillet herpå.  

Ejerne af matr.nr. 4e Birkede By, Dåstrup, foreslog en 
anden placering af vejadgang via nabomatriklen for at 
skåne fårefold og mark. Ejerne anførte også, at det 
burde undersøges, om det er muligt i stedet at få ad-
gang fra den anden side, så det kan undgås at benytte 
Skovvej m.v. Der er muligvis et dige, men der kan sø-
ges tilladelse til et digegennembrud.  

Banedanmark tilkendegav, at det vil blive undersøgt 
nærmere, om adgangsvejen kan placeres på naboejen-
dommen matr.nr. 11f m.fl. Birkede By, Dåstrup. Der 
vil blive taget kontakt til den pågældende lodsejer.  

På baggrund af en senere besigtigelse af diget og om-
rådet, hvor diget er placeret, kunne det konstateres, at 
der er et endog ret højt og intakt stendige, og der var 
meget store terrænforskelle i området. Det vil således 
ikke alene kræve en tilladelse til digegennembrud, 
men også store jordarbejder/rampearbejder, hvis der 
skal skabes adgang fra denne side.  

Ejeren af skoven, matr.nr. 11a Birkede By, Dåstrup, 
foreslog en alternativ adgangsvej og oplagsplads i 
skoven på områder, hvor der stort set ikke er træer og 
beplantning. Der vil herved skulle fældes færre træer 
end det fremlagte projekt lægger op til. Ejeren tilken-
degav, at hvis der fældes træer i kanten af skoven 
(skovbrynet), vil det skade beplantningen længere 
inde i skoven, da træerne i så fald ikke længere er be-
skyttet og fremover vil være eksponeret for sol og vind 
m.v.  

Banedanmark tilkendegav, at det vil blive undersøgt, 
om adgangsvejen og oplagspladsen kan placeres som 
foreslået af ejeren. 

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Sine H. Kjeldsen 

/Ditte Hyldgaard 
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Tirsdag den 29. juni 2021, kl. 9.00 samledes kom-
missionen ved Urupvej 12, 4140 Borup, for at fort-
sætte besigtigelsesforretningen i anledning af sporfor-
nyelse, bronedlæggelse m.v. på jernbanestrækningen 
mellem Roskilde og Ringsted. 

Deltagerne var de samme som ved forretningen den 
28. juni 2021. Ved besigtigelsen af strækningen fra ca.  
st. 45.900 til ca. st. 48.300, fra ca. st. 48.300 til ca. st. 
52.500 og ca. st. 52.500 til ca. st. 56.800 deltog også 
Kathrine Bach Pedersen. Ved besigtigelsen af stræk-
ningen ca. st. 52.500 til ca. st. 56.800 og fra ca. st. 
58.000 til ca. st. 62.420 deltog også Kristoffer Sterner 
Weile.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Ditte Hyldgaard. 

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra ca. st. 
45.900 til ca. st. 48.300 i Køge Kommune, fra ca. st. 
48.300 til ca. st. 52.500 i Køge Kommune, fra ca. st. 
52.500 til ca. st. 56.800 i Køge og Ringsted kommuner 
og fra ca. st. 58.000 til ca. st. 62.420 i Ringsted Kom-
mune. 

Følgende passerede: 

Mødested den 29. juni 2021, kl. 9.00: Ud for ejen-
dommen Urupvej 12, 4140 Borup (besigtigelse af 
strækningen fra ca. st. 45.900 til ca. st. 48.300) 

Banedanmark oplyste, at arbejdet på denne banestræk-
ning vil ske i 2022 og 2023. Arbejdet varer forvente-
ligt 6-7 uger i perioden for de mindre arbejdsarealer, 
og for de større anstillingspladser vil der være arbejder 
i længere tid i 2022 og 2023. De arkæologiske under-
søgelser begynder muligvis ultimo 2021.   

Banedanmark oplyste på forespørgsel fra en lodsejer, 
at der vil blive fældet nogle træer på Banedanmarks 
areal, men at man endnu ikke ved, hvilke træer, der 
bliver fældet.  

Ejeren af matr.nr. 2e Gammerød By, Borup, udtrykte 
bekymring for, om ejendommen vil miste status som 
landbrugsejendom som følge af den permanente ek-
spropriation. Herudover spurgte ejeren, om indkørslen 
bag stalden/laden vil blive spærret. Det er vigtigt at 
kunne komme ind den vej med hestetrailere. Ejeren 
rejste endvidere spørgsmål til trafiksikkerheden i for-
bindelse med den tunge trafik, der vil komme i områ-
det, og udtrykte desuden bekymring for sætningsska-
der på ejendommene i området som følge heraf.  

Banedanmark oplyste, at vejen/indkørslen ikke vil 
blive spærret. Banedanmark forventer, at man fortsat 
vil kunne køre rundt om ejendommen, men det vil 

blive undersøgt nærmere. Det er ikke planen, at der 
skal holde lastbiler m.v. parkeret i indkørslen bag la-
den. Den vil udelukkende fungere som adgangsvej til 
arbejdspladsen på marken. Banedanmark vil dog se på 
mulighederne for at udvide indkørslen, så der kan pas-
sere to køretøjer på samme tid. I forhold til trafiksik-
kerheden, er det kommunen, der er vejmyndighed, og 
som tager stilling til, hvordan der eventuelt skal skiltes 
m.v. Banedanmark har løbende dialog med de berørte 
kommuner om brug af vejarealer m.v. I forhold til be-
kymringen for sætningsskader oplyste Banedanmark, 
at der ikke skal spunses i området.    

Banedanmark oplyste desuden på forespørgsel fra eje-
ren, at det er hensigten, at arbejdsarealet holdes uden 
for hestefolden på ejendommen.  

En fremmødt fremsatte forslag om en alternativ place-
ring af adgangsvejen ved matr.nr. 12c Gammerød By, 
Borup, således at adgangsvejen i stedet placeres ude-
lukkende over naboejendommen matr.nr. 4p Gamme-
rød By, Borup – og væsentlig længere væk fra huset 
på matr.nr. 12c. Der er tale om ret store terrænforskel, 
og den eksisterende vej er meget smal og uegnet til 
den tunge trafik. Desuden vil den skitserede arbejdsvej 
komme meget tæt på det gamle hus, som han frygter 
vil få sætningsskader. Og der bør også tages hensyn til 
det uhensigtsmæssige ved at få arbejdstrafikken og 
støjen så tæt ved huset. 

Banedanmark tilkendegav at ville arbejde videre med 
forslaget om at flytte arbejdsvejen, så den rykkes læn-
gere væk fra huset på matr.nr. 12c og udelukkende lø-
ber over matr.nr. 4p. 

En lodsejer udtrykte ønske om, at der anvendes jern-
plader på arbejdsarealerne samt at flest mulige træer 
bevares.  

Mødested den 29. juni 2021, kl. 10.30: Ud for ejen-
dommen Malervej 2, 4140 Borup (besigtigelse af 
strækningen fra ca. st. 48.300 til ca. st. 52.500) 

Banedanmark oplyste, at arbejdet på denne banestræk-
ning vil ske i 2022 og 2023. Arbejdet er forventeligt 
kun om sommeren i ca. 8 uger for de mindre arbejds-
arealer, og for de større anstillingspladser vil der være 
arbejder i længere tid i 2022 og 2023. 

Ejerne af Svenstrup Gods oplyste, at de sammen med 
repræsentanter fra Banedanmark har gennemgået pro-
jektet, og at godset har foreslået en anden adgangsvej, 
som i højere grad følger de stier/veje, der allerede er i 
skoven. Der er bl.a. et hensyn at tage til Naturskolen, 
hvor der færdes mange børn i området.  
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Godset ønsker desuden, at indgrebet i skovbry-
net/skovkanten begrænses fra 8 meter til 5 meter, så 
bl.a. de store egetræer skånes.  

Godset stillede spørgsmål til, hvem der skulle holde 
øje med træerne i det nye skovbryn, der vil opstå efter 
arbejderne. Der vil være træer, som ikke kan holde til 
det, og som efterfølgende bør fældes.  

Banedanmark oplyste, at Banedanmark ikke ønsker at 
fælde flere træet end højest nødvendigt, og at indgre-
bet i skoven søges begrænset i det omfang, det er mu-
ligt. Banedanmark bekræftede, at det er ejeren, der 
som udgangspunkt må holde øje med træernes til-
stand. 

Ejerne af Svenstrup Gods udtrykte bekymring for dræ-
nene i området.  

Banedanmark oplyste, at eksisterende dræn tilsluttes 
igen. Det er aftalt, at godset sender drænkort til Ba-
nedanmark.  

Ejerne af Svenstrup Gods oplyste, at deres ejendom på 
Malervej 2, 4140 Borup, vil blive generet, fordi ar-
bejdspladsen kommer til at ligge lige ved siden af bo-
ligen på ejendommen, som også delvist anvendes til 
psykologklinik. Der kan blive spørgsmål om lejetab 
og eventuelt behov for genhusning. 

Banedanmark anførte, at på ekspropriationsforretnin-
gen primo 2022 vil der mere præcist kunne siges noget 
om forholdene på ejendommen, Malervej 2, og der må 
til den tid tages stilling til, om anvendelsen af klinik-
ken m.v. kan opretholdes under arbejderne. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvor meget trafik, der vil 
komme på de små veje på godsets område.  

Banedanmark oplyste, at der forventes ca. 10-20 last-
biler i døgnet i arbejdsugerne (ca. 6-8 uger) på de store 
arbejdspladser, og at det vil være mindre på de små 
arbejdspladser.  

Banedanmark og Svenstrup Gods oplyste, at de har 
indgået aftale om følgende:  

Banedanmark tilpasser projektet, så eksisterende 
skovveje benyttes i videst muligt omfang. Det betyder, 
at de midlertidige arbejdsarealer i ca. st. 47.040, 
47.650 – 47.980, 52.100, 52.350 og 53.010 – 53.250 
b.h.s. tilpasses og i b.v.s. i ca. st. 47.670-47.920 og 
52.440. Derudover tilpasses de midlertidige arbejds-
arealer på b.v.s. i ca. st. 47.670-47.920 af hensyn til 
naturskolen, der bruger området.  

Det midlertidige arbejdsareal nær Svenstrup Gods’ 
bygninger udgår, så brugen af den eksisterende private 

fællesvej ved ca. st. 50.080 – 51.400 udgår. Dette er 
muligt, da Banedanmark har adgang fra vest.   

Banedanmark tilpasser de midlertidige arbejdsarealer 
til oplæg af materialer, så de placeres til mindst gene 
for skovdriften. Det betyder ændring af arbejdsarea-
lerne i st. 47.620 og 48.350 på b.h.s. og på b.v.s. i ca. 
st. 47.980 

Banedanmark tilpasser det midlertidige arbejdsareal i 
ca. st. 51.400 i henhold til de eksisterende kørespor på 
marken.  

I anlægsfasen skal der tages hensyn til et gammelt ege-
træ, der er placeret nær b.v.s i ca. st. 51.820. Der ud-
lægges køreplader nær træet for at beskytte rødderne.  

Svenstrup Gods har et hegn langs b.h.s. i ca. st. 51.500 
– 52.300, som ikke må fjernes, før der er opsat et nyt 
hegn. Hegnet beskytter de nye træer mod vildtet.  

I forbindelse med anlægsarbejderne skal det undersø-
ges nærmere, om eksisterende vandløb og dræn, der 
krydser arbejdsarealerne skal rørlægges eller forlæn-
ges, så disse ikke beskadiges.  

Kommissionen besigtigede ejendommen Malervej 1, 
4140 Borup.  

Banedanmark redegjorde for projektets indvirkning på 
ejendommen. Banedanmark har oplyst, at der i forbin-
delse med sporfornyelsesprojektet etableres en støt-
temur med trafikregulerende hegn ved Malervej 1, Bo-
rup. Der foretages en permanent arealekspropriation 
til etablering af støttemuren med trafikregulerende 
hegn, og derudover tinglyses der en servitut til sikring 
af støttemuren.  

Der er i dag en mangelfuld adskillelse mellem biler 
m.m. og togtrafikken ved Malervej 1, Borup, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med de nuværende normer 
for jernbanesikkerheden. Derfor etableres der i forbin-
delse med sporfornyelsen nogle pullerter for enden af 
Malervej til sikring af den rette adskillelse mellem bi-
ler m.m. og togtrafikken. Servituttens ordlyd vil blive 
præsenteret i forbindelse med ekspropriationsforret-
ningen.  

Ejeren af matr.nr. 6a, 6q, 6æ og 7e Borup By, Borup, 
gentog sine bemærkninger, som også er sendt skriftligt 
til kommissariatet inden besigtigelsen.  

Banedanmark tilkendegav, at man vil søge at undgå 
behovet for færdselsret på matr.nr. 6a, da det nok vil 
være muligt at krydse sporene fra den anden side (fra 
regnvandsbassinet/vej hertil) i forbindelse med tilsy-
net. Hvis det mod forventning ikke er muligt, vil man 
søge at indrette færdselsretten på matr.nr. 6a, så den 
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følger ejerens forslag om en skrå nedkørsel fra hjørnet 
af marken, hvorefter den følger skellet til banen. 
Færdslen må i høj grad kunne ske på banearealet.  

Ejeren stillede spørgsmål til placeringen og behovet 
for regnvandsbassin på matr.nr. 7e.  

Banedanmark oplyste, at der i forhold til det udsendte 
besigtigelsesmateriale er sket en tilpasning af place-
ringen af regnvandsbassinet for at minimere defigure-
ringen af marken. Det er nu skitseret som et tredelt 
smalt bassin. Regnvandsbassinet skal placeres på 
ejendommen for at leve op til de gældende krav til ud-
ledning af overfladevand fra banearealet. Regnvands-
bassinet kan ikke flyttes yderligere, da det skal have 
denne placering for at få effekt, ligesom der er en be-
skyttet sø i nærområdet, som der ikke må udledes mere 
vand til. Der er nogle normer, for afledning af vand fra 
banen, som skal følges. Banedanmark er indstillet på, 
at der ikke alene bliver tale om en færdselsret eller vej-
ret, men at arealet til brug for vejadgang til regnvands-
bassinet eksproprieres permanent, så arealet/vejen ef-
terfølgende vil tilhøre Banedanmark. Vejen følger så 
vidt muligt baneskellet. 

Ejeren oplyste, at der er dræn på ejendommen.  

Banedanmark tilkendegav, at der laves en drænløs-
ning for disse. 

Kommissionen besigtigede Bækgårdsvej nr. 58 og 64 
efter ønske fra ejeren.  

Ejeren gentog sine synspunkter, som også er sendt 
skriftligt til kommissionen inden besigtigelsen. Ejeren 
har forslået, at Bækgårdsvej 64 anvendes til midlerti-
dig arbejdsplads i stedet for Bækgårdsvej 58, da det 
vil være mere hensigtsmæssigt i forhold til at beskytte 
virksomhedens køletårn.  

Banedanmark tilkendegav, at man er ved at undersøge 
dette nærmere, og at det forventes, at det kan lade sig 
gøre at flytte arbejdspladsen til Bækgårdsvej 64.    

Mødested den 29. juni 2021, kl. 13.30: Ud for ejen-
dommen Dyndetvej 20, 4140 Borup (besigtigelse af 
strækningen fra ca. st. 52.500 til ca. st. 56.800) 

Banedanmark oplyste, at arbejdet på denne banestræk-
ning vil ske i 2022 og 2023. Arbejdet er forventeligt 
kun om sommeren i ca. 8 uger indenfor perioden for 
de mindre arbejdsarealer, og for de større anstillings-
pladser vil der være arbejder i længere tid i 2022 og 
2023. 

En lodsejer stillede spørgsmål til mængden af trafik i 
forbindelse med arbejdet og tilkendegav at være be-
kymret for den øgede og tunge trafik, da der bl.a. er 
skolebørn, der cykler på vejen.  

Banedanmark oplyste, at der i anlægsperioden forven-
tes 10-20 lastbiler i døgnet til de store arbejdspladser, 
mens der uden for anlægsperioden (forventeligt som-
meren) samt til de små arbejdspladser er mindre trafik. 
Det er kommunen, der er vejmyndighed, og som tager 
stilling til, hvordan der eventuelt skal skiltes m.v. Ba-
nedanmark har løbende dialog med de berørte kom-
muner om brug af vejarealer m.v.    

Ejeren af matr.nr. 3d Svendstrup Hgd., Borup, ud-
trykte bekymring for ejendommens jordvarmeslanger, 
som berøres af det midlertidige arbejdsareal på matr.nr 
3d.  

Banedanmark tilkendegav, at de vil søge at tilpasse ar-
bejdsarealet, så arealet med jordvarmeslangerne ikke 
berøres. 

Ejeren af matr.nr. 1g Humleore Skov, Kværkeby, til-
kendegav, at han hellere vil have en servitut på ejen-
dommen end en permanent afståelse af det areal, som 
er markeret i besigtigelsesmaterialet. Det bliver ellers 
en underlig lille firkant af et areal, der fragår ejendom-
men. 

Banedanmark tilkendegav, at man vil undersøge, om 
der i stedet kan lægges en servitut på det pågældende 
område, som skal bruges til drænsystem.  

Ejeren af matr.nr. 3r Svendstrup Hgd., Borup spurgte 
til indgrebet på ejendommen. 

Banedanmark oplyste, at indgrebet frafaldes, da tek-
nikhytten allerede er lavet. 

Ejeren af matr.nr. 3f Svendstrup Hgd., Borup, stillede 
spørgsmål til, hvor meget beplantning, der fjernes på 
ejendommen.  

Banedanmark oplyste, at det beplantede areal på ejen-
dommen, der står langs baneskellet, skal bruges som 
arbejdsareal, og at det forventes, at alle træerne derfor 
desværre vil blive fjernet. Der vil som det fremgår af 
besigtigelsesmaterialet også være et midlertidig ind-
greb i ridesti og hestefolde. Der vil blive fastsat en er-
statning herfor ved ekspropriationsforretningen.  
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Mødested den 29. juni 2021, kl. 15.00: Ved indkørs-
len til ejendommen Køgevej 120, 4100 Ringsted 
(besigtigelse af strækningen fra ca. st. 58.000 til ca. 
st. 62.420) 

Banedanmark oplyste, at arbejdet på denne banestræk-
ning vil ske i 2022. Arbejdet forventes at begynde i 
marts 2022. De arkæologiske undersøgelser begynder 
muligvis ultimo 2021.   

Forpagteren af matr.nr. 26a Kværkeby By, Kværkeby 
udtrykte bekymring for, at det vil medføre strukturska-
der, at der anlægges en midlertidig arbejdsvej på are-
alet. Herudover anmodede han om, at muldjorden op-
bevares, således at den ikke ødelægges.  

Banedanmark oplyste, at de vil drøfte eventuelle 
strukturskader med lodsejerne, når Banedanmark til-
bageleverer de eksproprierede arbejdsarealer. Muld-
jorden vil blive opbevaret i bunker, der maksimalt er 
ca. 1,5 meter høje for at undgå, at den tager skade.   

Forpagteren spurgte, hvordan han skal håndtere sine 
flerårige afgrøder, som er sået på marken, hvor der 
skal anlægges en midlertidig arbejdsvej, og som skal 
høstes til og med 2023. Herudover foreslog forpagte-
ren, at vejen i stedet anlægges på naboejendommen 
matr.nr. 26c Kværkeby By, Kværkeby, som alligevel 
ligger brak.  

Banedanmark tilkendegav, at man vil undersøge, om 
adgangsvejen kan flyttes til naboejendommen, så det 
dyrkede areal ikke berøres. Herudover oplyste Ba-
nedanmark, at forpagteren kan dyrke arealet, som om 
projektet ikke skulle gennemføres, og at det så bliver 
et spørgsmål om erstatning for tab af afgrøder m.v. i 
forbindelse med ekspropriationerne, der senere skal 
gennemføres. Herved sikres det, at markerne ikke hen-
ligger udyrket, hvis projektet eksempelvis skulle blive 
forsinket. 

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.  

Med nedenstående bemærkninger og de eventuelle 
ændringer, som måtte blive resultatet af Banedan-
marks videre undersøgelser og overvejelser, god-
kendte kommissionen herefter det forelagte projekt.   

Arbejdsareal ved matr.nr. 16b Glim By, Glim 

Ekspropriationskommissionen finder, på baggrund af 
det af ejeren anførte, at Banedanmark bør undersøge, 

om der er en mulighed for, at arbejdsarealet på oven-
nævnte ejendom kan begrænses i henhold til den plan 
Banedanmark fremviste på forretningen.  

Underføring ved Darup Mosevej  

Banedanmark har på baggrund af høring af Lejre 
Kommune ændret det fremlagte projekt, således at der 
ikke, som først foreslået, sker en (fuldstændig) ned-
læggelse af broen/underføringen ved Darup Mosevej. 
Ved det nye forslag, som Banedanmark fremlagde ved 
besigtigelsesforretningen den 16. juni 2021, oprethol-
des underføringen som en stitunnel for gående, cyk-
lende m.v., men underføringen nedlægges for kørende 
trafik, dvs. biler, landbrugskøretøjer m.v.  

Kommissionen har forstået det således, at Banedan-
mark på denne måde har imødekommet Lejre Kom-
munes ønsker med baggrund i naturbeskyttelsesloven 
om at opretholde underføringen til rekreative formål, 
således at den natur, der er i området, fortsat kan ny-
des, og er let tilgængelig på en sikker måde for ”bløde 
trafikanter”.  

Banedanmark har på forretningen oplyst, at en udskift-
ning af broen med opretholdelse af mulighed for kø-
rende adgang vil udgøre en merudgift i størrelsesorde-
nen 8 mio. kr. i forhold til den fremlagte stitunnel–løs-
ning (foringsløsning). Der var dog på mødet lodsejere, 
som anførte, at der ved en tidligere opgørelse er oplyst 
en væsentlig mindre merudgift. 

Det er på baggrund af besigtigelsesforretningen kom-
missionens oplevelse, at det kun er enkelte, af de i øv-
rigt få lodsejerne, som har ”krydsningsret” under jern-
banebroen, der synes at være imod omdannelsen af 
jernbroen/underføringen til en stitunnel. 

Kommissionen har i forbindelse med besigtigelsesfor-
retning fundet det relevant og hensigtsmæssigt, at 
Lejre Kommune blev hørt i sagen, forinden kommis-
sionen traf endelig beslutning om omdannelsen af 
vejtunnelen til stitunnel. 

Der har i den forbindelse været stillet spørgsmål til 
hjemmelsgrundlag og kommissionens kompetence 
m.v. fra ejeren af matr.nr. 26b og 17b Glim By, Glim, 
idet ejeren er af den opfattelse, at det er Lejre Kom-
mune, der efter privatvejslovens bestemmelser har 
kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt den 
private fællesvej/vejadgang på denne måde kan spær-
res/afbrydes ved banen. Ejeren har klaget til kommu-
nen og også rettet henvendelse til Transportministe-
riet. Der har endvidere været stillet spørgsmålstegn til 
de økonomiske beregninger, som Banedanmark har 
foretaget. 
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Banedanmark har efterfølgende ved mail af 13. juli 
2021 oplyst, at en udskiftning af broen med oprethol-
delse af vejtunnel vil koste i størrelsesordenen 14,1 
mio. kr. Den af Banedanmark foreslåede konstruktion 
med foring og omdannelse til stitunnel vil koste i stør-
relsesordenen 4,1 mio. kr. Den nye konstruktion vil 
blive projekteret som en konstruktion med en levetid 
på 120 år. Den gamle bro vil fungere som ekstra fyld 
på den nye konstruktion.  

Lejre Kommune har meddelt følgende i høringssvar til 
kommissionen: 

”Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune be-
handlede sagen vedr. underføringen ved Darup Mose-
vej på møde den 9. august 2021.  

Den endelig tilbagemelding til Kommissionen fra 
Lejre Kommune er, at det tages til efterretning, at der 
ikke kræves tilladelse efter privatvejsloven til det revi-
derede projekt fra Banedanmark. Lejre Kommune fin-
der det beklageligt, at eksisterende passagemulighe-
der under eller over jernbaner nedlægges eller forrin-
ges.” 

Kommissionen finder ud fra en samlet vurdering ikke, 
at der er grundlag for at opretholde muligheden for kø-
rende adgang via baneunderføringen ved Darup Mo-
sevej. Kommissionen har bl.a. lagt vægt på følgende: 

• At der fortsat vil være adgang gennem under-
føringen for ”bløde trafikanter” i forhold til 
rekreative interesser 

• At en udskiftning af broen med fortsat vejun-
derføring vil være mindst 8 mio. kr. dyrere 
end en omdannelse til stiunderføring ved fo-
ringsløsningen (differencen er efter de nye op-
lysninger fra Banedanmark steget til ca. 10 
mio. kr.). 

• At der er tale om to ejendomme, som har land-
brugsjord på den anden side af broen, tilsam-
men er der tale om jordlodder på i alt ca. 8 ha, 
som der bliver omvej til 

• At den eksisterende underføring ikke kan pas-
seres med store landbrugsmaskiner  

• At det blev oplyst fra de fremmødte ved for-
retningen, at der dagligt passerer ca. 10-15 kø-
retøjer (biler m.v.) igennem underføringen 

• At der ikke skal etableres afløsningsforan-
staltninger (nye veje etc.) for omvejskørsel 

• At omvejskørsel fra bygningerne på de to 
ejendomme til jordlodderne på den anden side 

af banen bliver på ca. 4 - 4,5 km (dvs. ca. 8 - 
9 km frem og tilbage) ad eksisterende veje   

Kommissionen finder således samlet set, at Banedan-
marks forslag til projektændring med en omdannelse 
af jernbanebroen/underføringen til en stitunnel, virker 
som en fornuftig og velafbalanceret løsning, når hen-
syn til rekreative interesser og bløde trafikanter, al-
menheden og samfundsøkonomi samt private interes-
ser (lodsejernes) sammenholdes. Efter kommissionens 
opfattelse vil merudgiften til en udskiftning af jernba-
nebroen med en ny bro, der giver mulighed for kø-
rende adgang, ikke stå mål med det aktuelle behov, 
som der er i dag for kørende adgang via broen til mar-
kerne på den anden side. 

Ekspropriationskommissionen skal bemærke, at 
spørgsmålet om omvejserstatning i forbindelse med 
nedlæggelse af den kørende adgang gennem underfø-
ringen vil blive behandlet på ekspropriationsforretnin-
gen.  

Placering af regnvandsbassin ved 7e Borup By, Bo-
rup 

Ekspropriationskommissionen finder, at Banedan-
mark skal søge at tilpasse placering og udformning af 
regnvandsbassinet, så det giver færrest mulige gener 
for den lodsejer, der berøres af regnvandsbassinet.  

Anmodning om totalekspropriation af arbejds-
areal 

En repræsentant for en lodsejer, matr.nr. 2a og 2x Bir-
kede By, Dåstrup, har ved besigtigelsen den 28. juni 
2021 af strækningen fra ca. st. 44.200 til ca. st. 45.900 
spurgt, om dennes midlertidige arbejdsarealer kan 
blive totaleksproprieret.  

Ekspropriationskommissionen finder ikke grundlag 
for at totalekspropriere de midlertidige arbejdsarealer. 
Der er tale om et midlertidigt indgreb, idet arealerne 
tilbageleveres til lodsejer, når arbejdet er afsluttet. Der 
bliver betalt erstatning for den midlertidige ekspropri-
ation, og også erstatning for strukturskade, hvis der 
opstår en sådan. Kommissionen finder derfor ikke, at 
det kan berettige til totalekspropriation, at arealerne 
midlertidigt eksproprieres til arbejdsarealer.      

Placering af arbejdsvej ved matr.nr. 4e Birkede 
By, Dåstrup 

En fremmødt fremsatte forslag om en alternativ place-
ring af adgangsvejen ved matr.nr. 4e Birkede By, Då-
strup, således at adgangsvejen i stedet placeres over 
naboejendommen matr.nr. 11c Birkede By, Dåstrup 
m.fl.  
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På besigtigelsesforretningen den 28. juni 2021 blev 
der drøftet forskellige muligheder for etablering af ar-
bejdsvej.  

Det kunne konstateres på besigtigelsesforretningen, at 
der er en eksisterende adgangsvej ved matr.nr. 11c 
Birkede By, Dåstrup. Ekspropriationskommissionen 
foreslår derfor, at Banedanmark undersøger mulighe-
den for i stedet at anlægge vejen over matr.nr. 11c. 

Placering af arbejdsvej ved matr.nr. 12c og 2m 
Gammerød By, Borup 

En fremmødt fremsatte forslag om en alternativ place-
ring af adgangsvejen ved matr.nr. 12c og 2m Gamme-
rød By, Borup, således at adgangsvejen i stedet place-
res over naboejendommen matr.nr. 4p Gammerød By, 
Borup. 

På besigtigelsesforretningen den 29. juni 2021 blev 
drøftet forskellige muligheder for etablering af ar-
bejdsvej.  

Det kunne konstateres på besigtigelsesforretningen, at 
adgangsvejen ved matr.nr. 12c på grund af niveaufor-
skel og vejens smalle bredde var dårligt egnet til ad-
gangsvej. Det nye forslag til adgangsvej er derfor efter 
kommissionens opfattelse bedre egnet. Ekspropriati-
onskommissionen foreslår derfor, at Banedanmark un-
dersøger muligheden for i stedet at anlægge vejen over 
matr.nr. 4p.  

Arbejdsareal ved matr.nr. 1bm Svenstrup Hgd., 
Borup 

Ejer af matr.nr 1bm og 1by Svenstrup Hgd., Borup 
havde forud for besigtigelsesforretningen fremsendt et 
ændringsforslag til placeringen af arbejdsarealet på 
matr.nr 1bm, så det i stedet placeres på matr.nr. 1by 
og 2f Svenstrup Hgd., Borup. 

Det kunne konstateres på besigtigelsesforretningen, at 
den alternative placering havde en bedre placering i 
forhold til driften af virksomhederne i området og lå i 
niveau med jernbanen. Ændringsforslaget er derfor ef-
ter kommissionens opfattelse bedre egnet. Ekspropri-
ationskommissionen opfordrer Banedanmark til at un-
dersøge muligheden for at ændre placeringen af ar-
bejdsarealet til matr.nr. 1by og 2f Svenstrup Hgd., Bo-
rup.  

Arbejdsareal i have ved matr.nr. 1y Kværkeby By, 
Kværkeby 

Ekspropriationskommissionen finder, på baggrund af 
det af Ringsted Kommunes repræsentant anførte i 
kommissionen, at Banedanmark på ny bør rette hen-
vendelse til Ringsted Kommune for nærmere at under-
søge, om der er en mulighed for, at arbejdsarealet i ha-
ven på ovennævnte ejendom kan begrænses.  

Øvrige bemærkninger 

Kommissionen opfordrer til en tæt dialog mellem Ba-
nedanmark og lodsejerne frem mod ekspropriations-
forretningen. Kommissionen opfordrer i øvrigt til, at 
arbejdsarealerne søges tilpasset i det omfang, det er 
muligt, så indgreb i skovbryn og beplantning begræn-
ses.  

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 stationering og 
side. Stationeringen starter ved Roskilde med st. 
31.050 og slutter ved Ringsted med st. 61.975. 

Når der anføres b.h.s. betyder det at indgrebet ligger 
til højre for banen, set i kørselsretningen fra Roskilde 
til Ringsted. 

B.v.s. betyder ligeledes banens venstre side i forhold 
til kørselsretningen Roskilde til Ringsted. 
Den enkelte ejendom er stationeret og oplistet i for-
hold til indgrebets startstationering.  

St. 32.980 – 61.975  

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 under afsnittet ”Indledning”. 
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Roskilde Kommune st. 31.050 – 34.700: 

Stationering Matr.nr.  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 31.050 – 31.220 
b.v.s. 

173k Vestmarken, Ros-
kilde Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 33.6470 – 34.250 
b.h.s. 

17e Engmarken, Roskilde 
Jorder og 1l Vestermar-
ken, Roskilde Jorder  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 35.400 – 35.425 
b.v.s. 

3æ Darup By, Vor Frue Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til ad-
gangsvej via Darup Mosevej  

Lejre Kommune (St. 34.700 – 38.785): 

Stationering Matr.nr.  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 35.385 – 35.410 

b.h.s. 
 

11a Glim By, Glim Der udlægges og etableres privat fællesvej for infra-
strukturforvalteren til drift af baneteknisk udstyr. 

Der pålægges servitut om vejret. 

St. 35.400 – 35.900 
b.v.s.  

11i, 11c Glim By, Glim Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidigt arbejdsareal til adgangsvej via Darup Mose-
vej. 

St. 35.890 – 36.030 
b.v.s.  

16b Glim By, Glim  Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidigt arbejdsareal til adgangsvej via Darup Mose-
vej. 

Bro nr. 15316 begrænses, så der fremadrettet kun er 
gående, cyklende og lignende passage mulighed. Den 
eksisterende vejret begrænses, men opretholdes. 

St. 36.030 – 36.225 
b.v.s.  

15a, 20b, 25a Glim By, 
Glim  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidigt arbejdsareal til adgangsvej via Darup Mose-
vej. 

Bro nr. 15316 begrænses, så der fremadrettet kun er 
gående, cyklende og lignende passage mulighed. Den 
eksisterende vejret begrænses, men opretholdes.  

St. 36.225 – 36.270 
b.v.s. 

St. 36.255 – 36.310 
b.h.s. 
 

17b, 26b Glim By, Glim Der eksproprieres permanent areal til etablering af ba-
nedæmning. 
(36.255 – 36.265) b.h.s. 

Bro nr. 15316 begrænses, så der fremadrettet kun er 
gående, cyklende og lignende passage mulighed. Den 
eksisterende vejret begrænses, men opretholdes.  
Der pålægges servitut om færdselsret til teknisk anlæg. 
Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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St. 36.245 – 36.255  
b.h.s. 
  

35 Glim By, Glim  Der eksproprieres permanent areal til etablering af ba-
nedæmning. 

(36.250 – 36.255) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Bro nr. 15316 begrænses, så der fremadrettet kun er 
gående, cyklende og lignende passage mulighed. Den 
eksisterende vejret begrænses, men opretholdes.  

St. 36.260 
Bro nr. 15316 
Darup Mosevej  

37 Glim By, Glim (Bane-
areal) 

Bro nr. 15316 begrænses så der fremadrettet kun er 
gående, cyklende og lignende passage mulighed. Den 
eksisterende vejret begrænses, men opretholdes. 

St. 36.610 – 37.680 
b.h.s.  

10a Gøderup By, Glim Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(36.610 – 36.940, 37.340 – 37.410) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 36.900 – 37.570 
b.v.s. 

10g Gøderup By, Glim Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidigt adgangsvej via Kildevangsvej. 

St. 37.550 – 37.610 
St. 37.700 – 37.805 
b.v.s. 

10d, 3ao, 2i Gøderup By, 
Glim 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 37.730 
b.h.s. 
Bro nr. 15318 
Gøderupvej/Kilde-
vangsvej  

41 Gøderup By, Glim (Ba-
neareal) 
 

Ombygning/forhøjelse af den vestlige kantbjælke på 
broen ved Gøderupvej/Kildevangsvej. 

Roskilde Kommune (St. 38.785 – 45.860): 

Stationering Matr.nr.   Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 39.060 – 39.420 
b.h.s.  

1a Kirke Syv By, Syv Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(39.065 - 39.075) 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
dæmningsudvidelse og ny grøft. 

(39.255 – 39.385)  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 39.420 - 39.785 
b.h.s.  

3h og 3t Kirke Syv By, 
Syv 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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St. 39.535 – 39.540 
b.h.s. 

3u Kirke Syv By, Syv Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 39.655 – 41.260 
b.h.s. 

7000e Kirke Syv By, Syv 
7000f Ø. Syv By, Syv 
7000d Vibygård Hgd., 
Syv 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(39.720 – 39.800, 40.710 – 40.725) 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(39.800 – 40.340, 40.450 – 40.680, 40.935 – 41.225) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 39.675 – 39.830 
b.v.s. 

3g Kirke Syv By, Syv 
1a Ø. Syv By, Syv 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 39.785 – 40.110 
b.h.s. 

1b Ø. Syv By, Syv Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 40.110 – 41.300 
b.h.s. 

St. 40.610 – 41.640 
b.v.s. 
 
 
 
 
 
 

1r, 2ae, 1y Vibygård 
Hgd., Syv 

1u, 2k, 2p, 2m Vibygård 
Hgd., Syv 

2d Viby By, Syv 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(41.225 – 41.300) b.h.s. 

(40.610 – 40.990) b.v. 

Der eksproprieres midlertidig brug af privat fæl-
lesvej/grusvej.  

(40.730) b.v.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 40.730  
b.v.s. 

Privat fællesvej 

2o Vibygård Hgd., Syv 
3f, 3c Ø. Syv By, Syv 
 

Der eksproprieres midlertidig brug af privat fæl-
lesvej/grusvej. 

St. 40.730  
b.v.s. 
Privat fællesvej  

3q, 3n Ø. Syv By, Syv Der eksproprieres midlertidig brug af privat fæl-
lesvej/grusvej. 

St. 41.300 – 41.530  
b.h.s. 

2a Viby By, Syv Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(41.300 – 41.420, 41.500 – 41.530) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 41.900 - 42.050 
b.h.s.   

10a Viby By, Syv Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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St. 42.100 - 42.235 
b.v.s.  

10de Viby By, Syv Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 42.300  
b.h.s.  
Bro nr. 15330  
Dalen Viby Sj. 

St. 42.900 
b.v.s. 
Bro nr. 15334  
Vestergade  

36a Viby By, Syv 
(Baneareal)   
 

Ombygning/forhøjelse af den vestlige kantbjælke på 
broen 

Ombygning/forhøjelse af den østlige kantbjælke på 
broen. 

Regnvandsbassiner 
(42.800 - 42.850 b.v.s.) & (43.080 – 43.285 b.h.s.) 

St. 42.310 – 42.420 
b.v.s. 

7000d og 7000x Viby By, 
Syv. 

Der eksproprieres midlertidigt areal til etablering af 
lukket rørbassin.  

Rørbassinet sikres ved teknisk aftale med Roskilde 
Kommune. 

St. 42.475 – 42.710 
b.v.s. 

36b Viby By, Syv Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 42.935 – 43.010 
& 43.370 – 43.380 
b.h.s. 

8cy Viby By, Syv  
5b Dåstrup By, Dåstrup 

Der eksproprieres permanent areal til dæmningsudvi-
delse og etablering ny grøft. 

(43.370 - 43.380) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

St. 42.930 - 43.020 
b.h.s. 

7000ao Viby By, Syv Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 43.370 – 43.380 
 

12 Birkede By, Dåstrup 
(Baneareal)  

Venstre spor sideflyttes 20 cm til 42 cm. 

St. 43.380 – 43.605 
b.h.s.  

3c Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres permanent areal til dæmningsudvi-
delse og etablering af ny grøft. 

(43.380 – 43.590) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 43.590 – 44.025 
b.h.s. 

3h Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres permanent areal til dæmningsudvi-
delse og etablering af ny grøft. 

(43.590 – 43.760) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 43.960 – 44.150 
b.v.s.  

3f Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(43.960 – 44.035) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
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St. 44.150 – 44.185 
b.v.s.  

3e Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

St. 44.120 – 44.390 
b.h.s. 

St. 44.190 – 44.620 
b.v.s. 

2x Birkede By, Dåstrup 

2a Birkede By, Dåstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(44.250 – 44.320) b.h.s. 

(44.380 – 44.465) b.v.s 

Der udlægges og etableres adgangssti for infrastruk-
turforvalteren på b.v.s. til drift af baneteknisk udstyr. 

Der pålægges servitut om vejret.  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 44.320 – 44.640 
b.h.s. 

2i Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(44.320 – 44.510) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 44.640  
b.h.s. 

2y Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 44.595 - 44.615 
b.v.s. 
Privat fællesvej: 
Skovvej  

1m og 2m Birkede By, 
Dåstrup 

Der eksproprieres midlertidig brug af privat fællesvej. 

St. 44.615 - 44.640  

b.v.s. 
Privat fællesvej: 
Skovvej 

1i, 1g Birkede By, Då-
strup 

Der eksproprieres midlertidig brug af privat fællesvej. 

St. 44.640 – 44.735 
b.v.s. 
Privat fællesvej: 
Skovvej 

1f, 1o Birkede By, Då-
strup  

Der eksproprieres midlertidig brug af privat fællesvej. 

St. 44.735 – 44.875 
b.v.s. 
Privat fællesvej: 
Skovvej 

1e Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres midlertidig brug af privat fællesvej. 

St. 44.875 – 45.065 
b.v.s. 
Privat fællesvej: 
Skovvej 

1d Birkede By, Dåstrup 
 

Der eksproprieres midlertidig brug af privat fællesvej. 
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St. 45.065 – 45.330 
b.v.s. 

4e Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 45.265 – 45.870 
b.v.s.  

11f og 11b Birkede By, 
Dåstrup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(45.265 – 45.440, 45.690 – 45.740) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 45.775 – 45.810 
b.v.s. 

11e Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 45.530 – 45.875 
b.h.s.   
 

11a Birkede By, Dåstrup Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(45.530 – 45.860) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Køge Kommune (St. 45.860 – 53.355) 

Stationering  Matr.nr. Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 45.880 – 46.125 
b.v.s. 

2e Gammerød By, Borup 
 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(45.895 – 45.965) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 46.075 – 46.260 
b.h.s. 

2f, 5d Gammerød By, Bo-
rup 
 

Der udlægges og etableres privat fællesvej for infra-
strukturforvalteren til drift af baneteknisk udstyr.  
Der pålægges servitut om vejret.  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 46.230 – 47.040 
b.v.s. 

St. 46.335 – 46.355 
b.h.s. 

1a Urup By, Borup 

4p, 4f Gammerød By, Bo-
rup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(46.650 – 46.680) b.v.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 46.355 – 46.525 
b.h.s. 

4o Gammerød By, Borup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

St. 46.520  
b.h.s. 

3k Gammerød By, Borup  Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 46.520 – 47.115 
St. 47.310 – 48.765 
b.h.s. 

1b Urup By, Borup 
11g, 11d, 11f, 11h Gam-
merød By, Borup 

Der eksproprieres permanent areal til dæmningsudvi-
delse og etablering af grøft samt forlængelse af stenki-
ste. (46.525 – 46.655) 
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St. 47.460 – 47.950 
b.v.s. 

19c, 19a Borup By, Borup  
 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(46.815 – 47.040, 47.840 - 47.980, 48.260 – 48.760) b.h.s. 

(47.460 – 47.540, 47.680 – 47.860) b.v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til nyt dræn. 
(47.310 - 47.570, 47.615 – 47.840) b.h.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 47.110 – 47.340 
b.h.s. 

4s Gammerød By, Borup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

St. 48.765 – 48.805 
b.h.s.   

25 Borup By, Borup Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(48.795 -48.805) 

St. 48.805 – 48.815 
St. 48.890 - 49.230 
b.h.s. 

St. 48.910 – 49.085 
b.v.s. 

6a, 6æ, 7e Borup By, Bo-
rup  
  

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(48.805 – 48.815) b.h.s. 

Der pålægges servitut om færdselsret til teknisk anlæg.  

(matr.nr. 6a Borup By, Borup) b.v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(48.920 – 49.150) b.h.s. 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
regnvandsbassin og adgangsvej hertil. 

(49.150 – 49.210) b.h.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 48.920 – 48.970 
b.v.s. 

6q Borup By, Borup Der pålægges servitut om færdselsret til teknisk anlæg.  

(matr.nr. 6q Borup By, Borup) b.v.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 49.480 – 49.565 
b.h.s 

1d Borup By, Borup  Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
støttemur med trafikregulerende hegn og nyt dræn. 

(49.540 - 49.565) 

Der pålægges servitut om sikring af støttemur med tra-
fikregulerende hegn.  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
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St. 49.565 – 49.580 
St. 49.735 – 51.900 
b.h.s.  

1cb og 1a Svenstrup 
Hgd., Borup  
3a Kimmerslev By, Kim-
merslev 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
støttemur med trafikregulerende hegn og nyt dræn. 

(49.565 - 49.580) 

Der pålægges servitut om færdselsret til teknisk anlæg. 

Der pålægges servitut om sikring af støttemur med tra-
fikregulerende hegn.  

Der pålægges servitut om pullerter  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidig adgang via privat fællesvej. 

St. 49.970 – 50.045 
b.v.s. 

7c Svenstrup Hgd., Borup Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(49.970 – 50.045) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 50.080 – 50.470  
b.b.s. 
 

7a Svenstrup Hgd., Borup 
(Baneareal) 
 

Ombygning/forhøjelse af kantbjælker på bro nr. 15356 
Borupvej på begge sider af banen. 

(50.080)  

Venstre spor sideflyttes 20 cm til 42 cm. 

(50.240 - 50.330) 

Højre spor sideflyttes 20 cm til 28 cm. 

(50.310 - 50.470) 

St. 50.330 - 50.505 
b.v.s. 

1ba Svenstrup Hgd., Bo-
rup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(50.330 – 50.505) 

St. 50.505 – 50.600 
b.v.s. 

1bm Svenstrup Hgd., Bo-
rup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(50.505 – 50.600) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 51.440 – 51.510, 
St. 52.340 – 52.550 
St. 53.000 – 53.270 
b.h.s.  
St. 52.340 – 52.445 
b.v.s. 
 
 

3k Kimmerslev By, Kim-
merslev 
3a, 3b og 3c Svenstrup 
Hgd., Borup 
1b og 3s Svenstrup Hgd., 
Borup 
 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(52.340 – 52.445) b.h.s. 

(52.340 - 52.445) b.v.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidig adgang via privat fællesvej. 
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St. 51.510 – 52.100 
b.h.s.  
St. 51.645 – 52.045 
b.v.s. 

22c og 22b Kimmerslev 
By, Kimmerslev  

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(51.645 – 52.100) b.h.s. 

(51.645 – 52.045) b.v.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidig adgang via privat fællesvej. 

St. 52.100 – 52.340 
b.h.s.  
St. 52.130 – 52.340 
b.v.s. 

4g, 4a Kimmerslev By, 
Kimmerslev 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(52.100 – 52.110, 52.150 – 52.340) b.h.s. 

(52.130 - 52.340) b.v.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal, samt mid-
lertidig adgang via privat fællesvej. 

St. 52.480 – 52.485 
b.v.s. 

7000i Svenstrup Hgd., 
Borup 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(52.480 – 52.485) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

St. 52.485 – 52.695 
b.v.s. 

3d Svenstrup Hgd., Borup 
 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
dræn. 

(52.485 – 52.530) 

Der eksproprieres permanent areal til ny grøft. 

(52.530 – 52.695) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

St. 52.515 – 53.000 
b.h.s. 

3n, 3e Svenstrup Hgd., 
Borup 
 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(52.550 – 52.820) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

St. 52.695 – 52.865 
St. 53.200 – 53.290 
b.v.s.  

3f Svenstrup Hgd., Borup Der eksproprieres permanent areal til ny grøft. 

(52.695 – 52.860) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 53.220 – 53.230 
b.v.s.   

6 Svenstrup Hgd., Borup  Der eksproprieres permanent areal til ny grøft. 

(53.220 – 53.230) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 



 37 29.06.2021 

St. 53.210 - 53.250 
b.v.s. 

3cb Svenstrup Hgd., Bo-
rup 

Der eksproprieres permanent areal til ny grøft. 

(53.230 – 53.250) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 53.340 - 53.400 
b.v.s. 

3g Svenstrup Hgd., Borup Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Ringsted Kommune (St. 53.355 – 61.975) 

Stationering Matr.nr.  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 53.860 – 53.930 
St. 54.060 – 54.500 
St. 54.580 – 54.680 
St. 54.900 – 55.990 
b.h.s.  
 
St. 54.180 – 54.350 
St. 55.220 – 55.320 

b.v.s. 
 

6h Humleore Skov, Vi-
gersted 
1d, 1e, 1f, 1g, 1b Humle-
ore Skov, Kværkeby 
1a og 1f Høed Skov, 
Kværkeby  
13, 3o Kongsted By, 
Kværkeby. 
7, 4e Fjællebro, Kvær-
keby 

6a Humleore Skov,  
Vigersted 
1c Kongsted By, Kvær-
keby 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
grøft. 

(53.860 – 53.930, 54.060 – 54.500, 54.580 – 54.680, 55.355 – 55.405, 

55.705 – 55.715, 55.795 – 55.830, 55.855 – 55.865, 55.910 – 55.990) b.h.s. 

(54.180 – 54.350, 55.220 – 55.320) b.v.s. 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
udløbsdræn til eksisterende grøft. 

(54.950) b.h.s. 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 56.770 – 57.010 
b.h.s. 

28ad Kværkeby By, 
Kværkeby  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Der etableres en grusvej indenfor eksisterende privat 
fællesvejsudlæg.  

St. 56.830 – 56.980 
b.h.s.  

28ae Kværkeby By, 
Kværkeby 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Der etableres en grusvej indenfor eksisterende privat 
fællesvejsudlæg.  

St. 56.890 – 56.960  
b.h.s. 
 

103 Kværkeby By, Kvær-
keby 
  

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

Der etableres en grusvej indenfor eksisterende privat 
fællesvejsudlæg.  

St. 56.960  
Bro nr. 15376 Fjæl-
lebro, Køgevej  
 
St. 57.020 
Bro nr. 15378  
Faunapassagen  
Køgevej 

108 Kværkeby By, Kvær-
keby 
(Baneareal)  
 
 

Bro nr. 15376 omisoleres og renoveres samt ombyg-
ning/forhøjelse af kantbjælker på begge sider af broen.  

Bro.nr. 15378 Eksisterende bygværk erstattes med et 
betonrør på 2,5 meter i diameter.  

Der etableres spunsvægge på begge sider af faunapas-
sagen.  
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St. 56.970 – 57.080 
b.b.s.   
 
 

7000d Kværkeby By, 
Kværkeby 
Køgevej 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af nyt 
betonrør for faunapassagen, ny skråningsbanket mod 
vejen og retablering af eksisterende fløjvæg. (57.000 – 

57.020) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 57.020 – 57.080 
b.h.s.   

1y Kværkeby By, Kvær-
keby  

Der eksproprieres permanent areal til tilpasning af ba-
neskråning. 

(57.020 – 57.035) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 57.690 – 57.800 
b.h.s. 

Del 1_18a Kværkeby By, 
Kværkeby 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 

St. 58.810 – 58.865 
b.h.s. 

26c Kværkeby By, Kvær-
keby  

Der eksproprieres permanent areal til etablering af ny 
afvanding.  
(58.810 – 58.865) 

St. 59.045 – 59.315 
b.h.s.   

26a Kværkeby By, Kvær-
keby 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

St. 59.680 – 59.810 
St. 59.840 – 60.315 
b.h.s.   

26d, 27m, 27l Kværkeby 
By, Kværkeby 

Der eksproprieres permanent areal til etablering af 
grøft. 

(59.900 – 60.315) 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  

St. 59.800 – 59.840 
b.h.s.   

7000f Kværkeby By, 
Kværkeby 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal.  
 

St. 61.440 – 61.495 
b.h.s.   

49c Ringsted Markjorder Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

St. 61.520 – 61.975 
b.v.s.  

3o Balstrup, Ringsted Jor-
der 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal. 
 

St. 61.520 – 61.625 
b.v.s.  

4aq Balstrup, Ringsted 
Jorder 

Der eksproprieres midlertidig adgangsvej til anstil-
lingsplads.  

St. 61.625 – 61.900 
b.v.s. 

4q Balstrup, Ringsted Jor-
der 

Der eksproprieres midlertidig adgangsvej til anstil-
lingsplads. 

St. 61.745 – 62.070 
b.v.s. 

3z Balstrup, Ringsted Jor-
der 

Der eksproprieres midlertidig brug af privat spor og 
mulighed for at forlænge sporet ind til anstillingsplad-
sen på matr.nr. 3o Balstrup, Ringsted Jorder.  
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St. 61.975 - 62.420 
b.v.s.  
Privat fællesvej: 
Dyssegårdsvej 

3v Balstrup, Ringsted Jor-
der 

Der eksproprieres midlertidigt adgangsvej til anstil-
lingsplads. 

 
Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.
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