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Besigtigelsesforretningen den 30. juni 2021 

Sporsænkning, broarbejder og sporfornyelse af  
strækningen Holbæk-Kalundborg 

 

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 9.15 samledes kommis-
sionen ved jernbanebroen på Springstrupvej, 4300 
Holbæk, for at afholde besigtigelse i anledning af 
sporsænkning, broarbejder og sporfornyelse af  
jernbanestrækningen Holbæk-Kalundborg jf. lov nr. 
609 af 12. juni 2013, elektrificeringsloven og lov nr. 
686 af 27. maj 2015, jernbaneloven. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropri-
ationer på Øerne, Henrik Hansen, de af transportmini-
steren udpegede medlemmer af kommissionen, Ole 
Christophersen og Søren G. Nielsen, samt de fra Den 
Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne 
medlemmer, Johannes Studstrup og Erik Just Peder-
sen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Karsten 
L. Willeberg-Nielsen. 

Som repræsentant for Holbæk Kommune mødte An-
nette Lyngbye, og som repræsentant for Kalundborg 
Kommune mødte Hanne Olesen. 

For Banedanmark mødte projektleder Peter Vangs-
gaard samt assisterende projektleder Michelle Blå-
berg Johannesson. Endvidere mødte landinspektør 
Ove Kristensen og projektassistent Elin Englev Juhl. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Kristian Pless. 

Kommissarius fremlagde brev af 25. juni 2021 fra 
Transportministeriet, hvori ministeriet har anmodet 
Kommissarius om at forelægge projektet for ekspro-
priationskommissionen.   

Kommissaris fremlagde endvidere det af Banedan-
mark udarbejdede materiale Sporsænkning, broarbej-
der og sporfornyelse af jernbanestrækningen Holbæk-
Kalundborg med tilhørende oversigts-og besigtigel-
sesplaner, tegn.nr.: LAF-01-069800-001, LAF-01-

069900-001, LAF-01-070400-001, LAF-01-084500-
001, LAF-01-094600-001, LAF-01-095850-001, 
LAF-01-096700-001, LAF-01-102200-001, og LAF-
01-102800-001, alle dateret 29. april 2021, samt LAF-
01-105000-001, rev. B, dateret 14. juni 2021. 

Følgende passerede: 

Besigtigelse  

Ved dagens møde besigtigedes strækningen fra st. 
69.870 til st. 90.295 i Holbæk Kommune, og st. 
90.295 – st. 105.260 i Kalundborg Kommune. Besig-
tigelsen foregik med udgangspunkt i udvalgte møde-
steder. På hvert mødested redegjorde Kommissarius 
for formålet med besigtigelsesforretningen, der er at 
fastlægge og godkende det af Banedanmark fremlagte 
projekt med de eventuelle ændringer og bemærknin-
ger, som ekspropriationskommissionen finder er nød-
vendige. På den baggrund kan der efterfølgende, efter 
indhentet bemyndigelse fra Transportministeriet, ske 
ekspropriation.  

Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhand-
lingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Proto-
kollen vil blive fremsendt til de lodsejere, som er di-
rekte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvi-
dere vil protokollen blive offentligt tilgængelig via 
kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

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

Indledning 

Projektet omfatter sporsænkning under 6 broer i hen-
hold til lov nr. 609 af 12. juni 2013, Lov om elektrifi-
cering af jernbaner (Elektrificeringsloven). Projektet 
omfatter desuden sporfornyelse samt broarbejder med 
omisolering, reparations- og forbedringsarbejde på 

http://www.komoe.dk/
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bro 16262 Bjergsted Bakker i km. 94.739 i henhold til 
lov nr. 686 af 27. maj 2015, Jernbaneloven.  

Projektet vedrører forberedende arbejder, der er en 
forudsætning for efterfølgende elektrificering af jern-
banestrækningen fra vest for Holbæk Station til Ka-
lundborg Station, herunder opsætning af kørestrøms-
anlæg m.m. Ekspropriationer, der er nødvendige for at 
gennemføre sporsænkningerne, er omfattet af lov nr. 
609 af 12. juni 2013, Elektrificeringsloven. 

På delstrækningen Holbæk – Kalundborg er fritrums-
profilet ved flere broer ikke stort nok over banestræk-
ningen til, at der er plads til kørestrømsanlægget. Der-
for udføres der sporsænkninger ved følgende broer, så 
kravene til fritrumsprofilet kan overholdes: 

• Bro nr. 16208 Springstrupvej, Holbæk Kom-
mune 

• Bro nr. 16212 Omfartsvejen, Holbæk Kom-
mune 

• Bro nr. 16244 Friheden, Holbæk Kommune 

• Bro nr. 16270 Frederiksberg (Svebølle St.), 
Kalundborg Kommune 

• Bro nr. 16280 Aldersrovej (Værslev), Kalund-
borg Kommune 

• Bro nr. 16284 Tingvejen, Kalundborg Kom-
mune 

Sporsænkning under de 6 broer er således forberedel-
sesarbejder til elektrificeringen. 

Projektet vedrører desuden sporfornyelse af den en-
keltsporede jernbanestrækning mellem Holbæk og 
Kalundborg, samt sikring af adgange til jernbanetek-
nisk anlæg og udstyr. Ekspropriationer, der er nødven-
dige for at sporforny jernbanen, samt sikre adgang til 
jernbaneteknisk anlæg og udstyr, er omfattet af lov nr. 
686 af 27. maj 2015, Jernbaneloven.  

Sporfornyelsen omfatter dele af den ca. 43 km lange 
enkeltsporede jernbanestrækning af hovedbanen fra 
Holbæk til Kalundborg. 

Sporfornyelsen er nødvendig, da der ikke er foretaget 
sporfornyelse indenfor de sidste ca. 40 år, hvilket 
medfører at en del af de eksisterende jernbanetekniske 
anlægselementer, som skinner, sveller, sporkasse (bal-
last og underballast) samt tilhørende afvandingsanlæg, 
konstruktioner mv. udskiftes eller opgraderes iht. gæl-
dende 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: 

• 5,5 km sporombygning, herunder udveksling 
af skinner og sveller 

• 3,3 km ny sporkasse 

• 400 m dæmnings- og banketudvidelser 

• 2 sporskifter udveksles 

• Etablering af spuns ved 5 broer 

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

Nedennævnte broarbejde integreres og udføres samti-
dig med sporfornyelsesprojektet: 

• Renovering af bro nr. 16262 Bjergsted Bak-
ker, Kalundborg Kommune 

Forudsætninger 

Projektet omfatter sporfornyelse samt broarbejder 
med omisolering mv. på bro 16262 Bjergsted Bakker 
i km. 94.739 i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, 
Jernbaneloven, samt sporsænkning under 6 broer i 
henhold til lov nr. 609 af 12. juni 2013, Lov om elek-
trificering af jernbaner. 

Efter sporfornyelsen vil sporet blive idriftsat med 
samme hastighed som i dag, svarende til en maksimal 
hastighed på 120 km/t for togsæt med automatisk tog-
kontrol (passagertog).  

Myndighedsgodkendelser 

Myndigheder, der skal rettes ansøgninger til på stræk-
ningen Holbæk - Kalundborg er: Miljøstyrelsen, Hol-
bæk Kommune, Kalundborg Kommune 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 
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ansøgt om tilladelser, dispensationer mv., jf. gældende 
lovgivninger, som redegjort for i nedenstående.  

Holbæk Kommune 

Landzonetilladelse 

Arbejdsplads st. 70.300 Springstrupvej 

Banedanmark har den 19. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone og forventer at få 
tilladelser til følgende lokationer:  

• St. 70.285 – 70.365. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 5a Allerup By, Tuse 

Landzonetilladelse af 30. marts 2021. 

Midlertidig adgang til off. vej af 5. april 2021. 

Arbejdsplads st. 70.900 Omfartsvejen 

Banedanmark har den 19. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone og forventer at få 
tilladelser til følgende lokationer:  

• St. 70.560 – 71.095 Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 23e Tuse By, Tuse 

Tilladelse er modtaget d. 12. marts. Klagefristen udløb 
den 9. april 2021. Ingen indsigelser. 

Arbejdsplads st. 84.700 Friheden 

Banedanmark har den 19. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone og forventer at få 
tilladelser til følgende lokationer:  

• St. 84.630 – 84.815. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 16g Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 

- 16p Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 

- 47 Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 

Landzonetilladelse af 30. marts 2021. 
Midlertidig adgang til off. vej af 5. april 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Kalundborg Kommune 

Landzonetilladelse 

Arbejdsplads st. 97.200 Svebølle Station (inklusive 
skovbyggelinje) 

Banedanmark har ansøgt om tilladelse i henhold til § 
35 i planloven til at etablere midlertidige arbejdsplad-
ser i landzone og forventer at få tilladelser til følgende 
lokationer:  

• St. 97.200 – 97.560. Matrikelnummer og ejer-
lav: 

- 9a og 9c Avnsøgård Hgd., Avnsø 

- 15d Viskinge By, Viskinge 

Landzonetilladelse af 25. januar 2018 og 26. marts 
2021.  

Arbejdsplads st. 102.900 Værslev (inklusive skovbyg-
gelinje) 

Banedanmark har den 5. marts 2021 ansøgt om tilla-
delse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone og forventer at få 
tilladelser til følgende lokationer: 

• St. 102.940 – 103.710. Matrikelnummer og 
ejerlav: 

- 1bo Birkendegård Hgd., Værslev 

Landzonetilladelse af 15. april 2021.  

Arbejdsplads st. 105.200 Tingvejen 

Banedanmark har den 19. februar 2021 ansøgt om til-
ladelse i henhold til § 35 i planloven til at etablere mid-
lertidige arbejdspladser i landzone og forventer at få 
tilladelser til følgende lokationer:  

• St. 105.160 – 105.260. Matrikelnummer og 
ejerlav: 

- 9a Ubberup By, Kalundborg Jorder 

Tilladelse er meddelt den 25. januar 2018 og udløber 
den 25. januar 2023.  

Fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Arbejdsplads st. 96.900 indenfor beskyttelseszone 
omkring rundhøj ved Fabrikvej 

Banedanmark har den 12. marts 2021 fremsendt ”Op-
lysninger om aktiviteter indenfor fortidsmindebeskyt-
telseslinje”. I forbindelse med arbejdet vil følgende 
matrikelnummer og ejerlav blive påvirket:  
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• Ved st. 96.920 – 97.105 Svebølle Station 

-  9a Avnsøgård Hgd.. Avnsø  

Godkendelse er modtaget den 17. marts 2021. 

Arbejdsplads st. 105.200 indenfor beskyttelseszone 
omkring rundhøj. 

Banedanmark har den 12. marts 2021 fremsendt ” Op-
lysninger om aktiviteter indenfor fortidsmindebeskyt-
telseslinje”. I forbindelse med arbejdet vil følgende 
matrikelnummer og ejerlav blive påvirket:  

• Ved st. 105.200 Tingvejen: 

- 9a Ubberup By, Kalundborg Jorder 

- 55 Ubberup By, Kalundborg Jorder 

- 47a Kærby By, Rørby 

Godkendelse er modtaget den 22. marts 2021. Slots- 
og Kulturstyrelsen har påklaget Kalundborg Kommu-
nes afgørelse. Der arbejdes på en løsning med Slots- 
og Kulturstyrelsen. 

Miljøstyrelsen 

Permanent og midlertidig ophævelse af fredskovsplig-
ten 

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

Matr.nr.18 Allerup By, Tuse 
Sendt 11. marts 2021. 

Matr.nr. 8a Birkendegård Hgd. Værslev 
Tilladelse af 19. marts 2021.  

Museum Vestsjælland 

Banedanmark har en løbende dialog med Museum 
Vestsjælland ifm. arealer i Holbæk Kommune og Ka-
lundborg Kommune. Museum Vestsjælland har ind-
stillet arealer til arkæologiske undersøgelser. 

Banedanmarks vurdering / screening vedr. VVM 

Banedanmark vurderer samlet, at sporsænkninger, 
sporfornyelse og broarbejder mellem Holbæk og Ka-
lundborg ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, 
og at der derfor ikke skal ansøges om screening hos 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). 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-01-069800-001 Holbæk – Kalundborg Oversigtsplan       St. 69.800 - 106.000 1:25.000 

LAF-01-069900-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 69.900 – 70.500 1:1000 

LAF-01-070400-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 70.400 – 71.200 1:1000 

LAF-01-084500-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 84.500 – 85.000 1:1000 

LAF-01-094600-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 94.400 – 94.800 1:2000 

LAF-01-095850-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 95.850 – 96.600 1:1000 

LAF-01-096700-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 96.700 – 97.800 1:1000 

LAF-01-102200-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 102.200 – 102.950 1:1000 

LAF-01-102800-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 102.800 – 103.800 1:1000 

LAF-01-105000-001 Holbæk – Kalundborg Besigtigelsesplan. St. 105.000 – 105.350 1:1000 
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Projektbeskrivelse 

Sporsænkninger og -fornyelser er forberedende arbej-
der, som overordnet består af arbejdsarealer, samt di-
verse ledningsarbejder. Herefter iværksættes sporar-
bejderne, der består af dræn- og grøftearbejder, dæm-
nings- og banketudvidelser, udskiftning af bærelag, 
grus og skærver efterfulgt af udveksling af skinner, 
sporskifter og sveller. Indimellem ovenstående arbej-
der vil der blive etableret spuns.  

Særligt sporarbejderne bliver udført med totalspær-
ring som er planlagt så det forstyrrer togdriften mindst 
muligt. Men samtidig også således at spornært arbejde 
kan håndteres fra sporet, for at minimere generne for 
omgivelserne.  

Sporsænkninger 

For at skabe det nødvendige fritrumsprofil til køreled-
ningsanlægget og strømaftagere, der er monteret på to-
gene, skal der foretages sporsænkninger under 6 broer 
for at skabe den fornødne frihøjde. 

Sporarbejde som følge af sporfornyelse 

Projektet omfatter en række anlægstekniske arbejder, 
der er en forudsætning for at fremtidssikre stræknin-
gen og en evt. fremtidig elektrificering. 

Som følge af arbejderne tilpasses sporenes linjeføring 
således, at flere kurver på strækningen, hvor der spor-
fornyes, overholder de gældende regler for kurvera-
dius og tværhældning af spor.  

Banens underbygning, jordarbejder 

Som følge af banens tilstand og sporsænkninger skal 
sporets bærelag udskiftes. Skærverne er på dele af 
strækningen i en tilstand, som kræver, at de udveksles. 
Underballasten er samtidig gennemgået med det resul-
tat, at den skal udskiftes på udvalgte lokaliteter fordelt 
over ca. 3,3 km spor. 

På dele af strækningen foretages udvidelser af dæm-
ninger og banketter. 

De enkelte nødvendige udvidelser fremgår af teg-
ningsmaterialet. 

Banens overbygning, sporet 

Eksisterende overbygning bliver udvekslet på dele af 
strækningen, da skinner og sveller er slidte og utids-
svarende. Sporskifter opgraderes på strækningen om-
kring kommunevejen Aldersrovej (Værslev). 

 

Broer og tilstødende veje som følge af sporfornyel-
sen  

Som følge af sporfornyelsen skal der ved følgende 
broer etableres spuns: 

• Bro nr. 16208 Springstrupvej 

• Bro nr. 16212 Omfartsvejen 

• Bro nr. 16244 Friheden 

• Bro nr. 16262 Bjergsted Bakker 

• Bro nr. 16270 Frederiksberg (Svebølle St.) 

• Bro nr. 16284 Tingvejen 

• Renovering af bro 16262 Bjergsted Bakker. 

Renovering af bro 16262 Bjergsted Bakker 

Den eksisterende bro 16262 Bjergsted Bakker i st. 
94.739 renoveres for at sikre broens levetid. Arbej-
derne, der skal udføres, er følgende: 

Omisolering, forhøjelse af kantbjælker, betonreparati-
oner, injicering af revner, overfladebehandling, etab-
lering af dræn, opsætning af sidehængte gangbroer, 
forhøjelse af skråningskrone i alle 4 brohjørner og 
etablering af støttemure ved skråningsfod.  
Sikring af adgange til jernbaneteknisk anlæg og 
udstyr  

I forbindelse med sporfornyelsen bibeholdes eksiste-
rende adgangsveje til jernbanetekniske anlæg på 
strækningen. De steder, hvor der i dag er privat vej el-
ler privat fællesvej, vil Banedanmark sikre sig ret til at 
benytte den eksisterende vej. Servitutten om vejret 
forventes af få følgende ordlyd: 

Ejendommen pålægges servitut om vejret.  

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

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

De vejberettigede har påtaleretten. 

De steder, hvor der ikke er en eksisterende vej, og der 
ikke er behov for anlæg af en vej, vil Banedanmark 
sikre sig adgang til 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. 
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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. 

Derudover er der i projektet også indeholdt enkelte 
forbedringer af arbejdsmiljøforhold, hvilket medfører 
at der etableres adgangsveje og stier på de lokaliteter 
som er indtegnet i besigtigelsesmaterialet.  

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, lokale udvidelser og etableringer af 
dæmninger, medfører et arealbehov, som følge af æn-
dringer i længdeprofil og linjeføring, samt en opgra-
dering til gældende normer og regler. Til disse arbej-
der skal der ske permanent arealerhvervelse ved ek-
spropriation. Til eksempel skal alle banetekniske in-
stallationer, herunder afvandingsanlæg, stå på jernba-
nens areal efter anlæggets afslutning. 

I forbindelse med anlægsarbejderne, vil det være nød-
vendigt at foretage ekspropriationer til arealer, som 
benyttes til arbejdspladser, arbejdsveje m.m. i anlægs-
perioden. Særligt sporsænkningerne, sporfornyelsen 
og arbejderne ved følgende broer, vil kræve større 
sporarbejdspladser: 

• Bro nr. 16208 Springstrupvej 

• Bro nr. 16212 Omfartsvejen 

• Bro nr. 16244 Friheden 

• Bro nr. 16262 Bjergsted Bakker 

• Bro nr. 16270 Frederiksberg (Svebølle St.) 

• Bro nr. 16280 Aldersrovej (Værslev) 

• Bro nr. 16284 Tingvejen 

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

Udlæg og anlæg af adgangsveje til banedrift 

Nye adgangsveje til banedrift udlægges og etableres 
som private fællesvej i 4,00 m bredde med 3,00 m 
grusbelægning og 1,00 m rabat i den ene side. Nye ad-
gangsstier til banedrift udlægges og etableres som pri-
vate fællesstier i 1,50 m bredde med 1,00 m grusbe-
lægning og 0,5 m rabat i den ene side. 

Fremmede ledninger 

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

De underskrevne ledningsprotokoller (teknisk del) 
fremvises på besigtigelsesforretningen. 

Støj og vibrationer i driftsfasen 

Projektet medfører ikke øget støjbelastning, efter 
sporfornyelsens gennemførelse, hvilket er begrundet i 
at der ikke er indarbejdet kapacitetsudvidelse eller ha-
stighedsopgradering. Projektet vil derfor i forbindelse 
med sporfornyelsen blive ibrugtaget til eksisterende 
strækningshastighed. 

Belastning fra vibrationer i driftsfasen, forventes lige-
ledes at være uændret da ombygningen ikke indehol-
der nyanlæg, 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. 

Økonomiske forhold 

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet. 

Vedligeholdelse 

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

Anlægsfasen 

Banedanmark gennemfører iht. nugældende planer an-
lægsarbejderne i 2022. 

Togtrafikken 

I anlægsperioden vil togtrafikken blive påvirket af 
sporspærringer. Der er planlagt flere perioder med 
spærring af sporene.  
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Der er planlagt en spærring af sporet i 16 dage om-
kring påsken 2022. Resten af spærringerne omfatter 
kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes 
i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fun-
gere som en enkeltsporet jernbane, hvor der forekom-
mer 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. 16262 vil kræve trafikal omlæg-
ning på Bjergsted Bakker, hvorfor vejtrafikken vil 
være påvirket under udførelsesperioden.  

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 trafik i byområder. Gener for boli-
ger tæt på banestrækning vil således ikke kunne und-
gås, men vil som udgangspunkt være af kortere varig-
hed, da aktiviteterne løbende flytter lokalitet. 

Arbejdspladser anvendes i de udførelsesperioder, hvor 
de enkelte sporspærringer er planlagte. Nogle arealer 
vil blive anvendt i kortere perioder (under 6 uger), 
mens der på en række pladser vil være aktiviteter i 
længere (over 6 uger) perioder. Dette er dog ikke ens-
betydende med, at der konstant er støjende aktiviteter 
på pladserne i hele anlægsperioden. Hyppigere aktivi-
teter, som kan være støjende, vil kun forekomme i pe-
rioder relaterede til sporspærringer og arbejder på 
strækningen i nærheden af arbejdspladser, dvs. i be-
grænsede perioder, hvor selve udførelse af sporsænk-
ningen eller sporfornyelsen finder sted.  

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

I forbindelse med anlægsaktiviteterne vil Banedan-
mark udsende informationsbreve til naboerne i en ra-
dius af ca. 200 meter fra banen, samt yderligere i en 

radius på ca. 200 - 500 meter omkring områder, hvor 
der foregår hyppigere aktiviteter som varer længere 
tid. Disse informationsbreve vil indeholde oplysninger 
om arbejdet, tidsplan, kontaktmuligheder m.v. Endvi-
dere vil Banedanmark udsende opfølgningsbreve så-
fremt der er større ændringer i forhold til det be-
skrevne i opstartsbrevet. 

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

Vibrationer  

Under ombygning af broerne samt anlægsarbejder, der 
inkluderer spuns, kan nogle af de ejendomme, der lig-
ger 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 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 

Banedanmark oplyste, at anlægsarbejderne på stræk-
ningen strækker sig fra den 1. april 2022 til den 1. au-
gust 2022. De midlertidige arbejdspladser vil dog al-
lerede blive anlagt fra den 1. februar 2022. Det kan 
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endvidere blive nødvendigt med arkæologiske forun-
dersøgelser af enkelte steder forud for anlægsarbejdet. 
Der vil ikke være aktivitet i hele perioden fra 1. april 
til 1. august. Anlægsarbejdet forventes således at vare 
ca. 4 uger på de enkelte ejendomme. 

Banedanmark oplyste desuden, at anlægsarbejderne er 
de forberedende skridt til en elektrificering af jernba-
nestrækningen, som forventes påbegyndt i år 2025-
2026.  

Der fremkom følgende bemærkninger og spørgsmål til 
projektet på de enkelte mødesteder: 

Mødested den 30. juni 2021 kl. 9.15: På Spring-
strupvej, 4300 Holbæk ved jernbanen.  

Banedanmark oplyste, at der i en periode vil blive om-
kørsel i forbindelse med renovering af broen over ba-
nen for Springstrupvej.  

To repræsentanter for ejeren af matr.nr. 5g Allerup 
By, Tuse ønskede oplyst, om Banedanmark skal fælde 
eller beskære træer langs banen. De var endvidere be-
kymrede for støj- og støvgenerne fra og adgangsfor-
holdene til den midlertidige arbejdsplads, da ejeren 
har en swimmingpool ud mod arealet.  

Banedanmark oplyste, at det først vil blive aktuelt at 
fælde træer langs banen, når jernbanen skal elektrifi-
ceres. Til den tid vil man sende en forstkyndig medar-
bejder ud og vurdere beplantningen langs stræknin-
gen. I forhold til adgangsforhold til den midlertidige 
arbejdsplads oplyste Banedanmark, at projektet endnu 
ikke er detailprojekteret, men man noterer sig ejerens 
bekymring, og vil så vidt muligt prøve at skærme ejen-
dommen.    

Repræsentanter for Vestervangens Vandværk oplyste, 
at der findes to vandboringer findes 2 vandboringer i 
området med boringsbære beskyttelsesområde. 

Banedanmark oplyste, at man vil holde sig længst mu-
ligt væk fra boringerne.  

Ejeren af matr.nr 17 Allerup By, Tuse spurgte til mu-
ligheden for totalekspropriation i forbindelse med 
elektrificeringen af jernbanen.  

Banedanmark oplyste, at der ved dette projekt ikke 
bliver tale om totalekspropriation af ejendomme, da 
projektet alene består af sporsænkning, broarbejder og 
sporfornyelse. I forhold til det kommende elektrifice-
ringsprojekt er de på nuværende tidspunkt kun be-
kendt med en enkelt ejendom et andet sted på stræk-
ningen Holbæk-Kalundborg, som muligvis skal total-
eksproprieres. En totalekspropriation på grund af ba-

nens magnetfelt, vil dog altid afhænge af konkrete be-
regninger, og de er ikke udført for projektet Holbæk-
Kalundborg endnu, da  elektrificering af denne dels-
trækning ligger et stykke ude i fremtiden. 

Mødested den 30. juni 2021 kl. ca. 10.15: Ud for 
ejendommen Friheden 3, 4440 Mørkøv. 

Der blev spurgt til, hvordan den midlertidige arbejds-
plads etableres.  

Banedanmark oplyste, at mulden rømmes af og lægges 
til side, hvorefter arbejdsarealet etableres med stabil-
grus. 

Søsteren til ejeren af matr. nr. 91 Stigs Bjergby By, 
Stigs Bjergby spurgte til den fremtidige betydning af 
en eldriftsservitut, og om der kan være nogle helbreds-
mæssige problemer med at bo tæt på en elektrificeret 
jernbane, når man har en pacemaker.  

Banedanmark oplyste, at en eldriftsservitut bl.a. be-
grænser ejerens mulighed for at opføre nye bygninger 
mv. tættere end 10 meter på banens spormidte. Servi-
tutten bliver dog først pålagt ejendommen, når elektri-
ficeringsprojektet vedtages, og der eksproprieres her-
til. Bygninger, der allerede eksisterer på ejendommen 
til den tid, påvirkes ikke umiddelbart af en sådan ser-
vitut.  

I forhold til den helbredsmæssige risiko ved at bo tæt 
på en elektrificeret jernbane, når man har en pacema-
ker, oplyste Banedanmark, at de ikke kendskab til, at 
elektrificeringen kan udgøre en risiko herfor.   

Ejeren af matr.nr. 16a og 16n Stigs Bjergby By, Stigs 
Bjergby m.fl. foreslog at nedlægge broen over banen 
for Friheden. Han oplyste, at jorden under broen består 
af ”rævesand”, og at projektet med sporsænkning der-
for vil blive meget dyrt. Han var endvidere bekymret 
for afvandingsledningen under banen fra matr.nr. 15a 
i forhold til hans dræn. 

Banedanmark oplyste, at deres ingeniører har under-
søgt jordens beskaffenhed, og at de er komfortable 
med at sænke sporene under broen. Ved en nedlæg-
gelse af en bro er der partshøringspligt, og dermed 
mange forskellige interesser at tage hensyn til. Beslut-
ningen om at opretholde broen er truffet efter drøftelse 
med Holbæk Kommune. 

Kommissarius oplyste, at Banedanmark ifm. med 
sporsænkningen må sikre, at afvandingen fungerer på 
begge sider af jernbanen.  

Ejeren af matr. nr. 47 Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 
anmodede Banedanmark om at bringe en gammel be-
rigtigelse i orden i forbindelse med et tidligere projekt. 
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Han anførte, at han var blevet lovet en privatvej til 
hans ejendom, men at den sidste del af vejen, som lig-
ger på matr.nr. 16p Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby, i 
dag er anført som privat fællesvej.  

Den ledende landinspektør oplyste, at han vil under-
søge sagen. Han har efterfølgende oplyst, at det frem-
går af forhandlingsprotokollen fra ekspropriationsfor-
retning den 3. okt. 1989, at der blev eksproprieret til 
privat vej hen over matr.nre. 16e og 16g smst., mens 
der blev eksproprieret ca. 150 m2 fra matr.nr. 16k (nu 
matr.nr. 16p), der blev udlagt som privat fællesvej, og 
ikke som en privat vej. 

En repræsentant for Stigs-Bjergby Vandværk ønskede 
oplyst, hvornår deres vandledning under banen senest 
skal være taget ud af drift, da de ønsker at sløjfe led-
ningen på grund af den store udgift ved en ny under-
føring af ledningen under banen. Repræsentanten op-
lyste i den forbindelse, at ejendomme, der forsynes 
med vand fra den pågældende vandledning, frem over 
vil blive forsynet med vand fra et andet vandværk.  

Banedanmark oplyste, at ledningen skal være taget ud 
af drift til starten af 2022.  

Ejeren af matr.nr. 47 Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 
gjorde opmærksom på, at løber en privat vandforsy-
ningsledning langs med den private vej på hans ejen-
dom, der forsyner hans ejendom med vand fra en 
større ledning, der ligger inden for det angivne ar-
bejdsareal.  

Mødested den 30. juni 2021 kl. ca. 11.15: Ved Sve-
bølle Station, Jernbanevej 13, 4470 Svebølle.  

Ejeren af matr. 1a m.fl. Avnsøgård Hgd, Avnsø anmo-
dede Banedanmark om, at broen over banen for den 
private fællesvej Bjergsted Bakker bliver renset for 
graffiti i forbindelse med renoveringen. Desuden 
spurgte han, om de nuværende vandløbsunderføringer 
i st. 95.950 og ved en nærliggende stenkiste vil blive 
oprenset, da vandet på nuværende tidspunkt har svært 
ved at løbe væk. Derudover oplyste ejeren, at der vil 
blive opsat en bom henover den private fællesvej 
Bjergsted Bakker, som Banedanmark ønsker at be-
nytte som adgangsvej til det midlertidige arbejdsareal 
på hans ejendom, og at ejerne langs med den lange 
midlertidige adgangsvej er bekymret for omfanget og 
intensiteten af arbejdskørsel med tunge køretøjer, som 
vejen hverken har bredde eller kvalitet til. Endelig op-
lyste ejeren, at adkomstforhold til matr.nre. 1u, 1v og 
2f (lb.nr. B4128), matr.nr. 1p (B4128) og 1x (B4128) 
fejlagtigt i besigtigelsesmaterialet er angivet som 
Dønnerup A/S. 

Banedanmark oplyste, at det ikke er en del af projektet 
at rense broen for graffiti, men at man gerne vil under-
søge muligheden herfor. Endvidere at huller i den pri-
vate fællesvej vil blive fyldt med grus, og at man vil 
se nærmere på de nævnte vandløbsunderføringer. 

Kommissarius oplyste, at kommende ekspropriations-
materiale vil blive tilsendt de aktuelle ejere. 

Ejeren af matr. 15d Viskinge By, Viskinge anmodede 
Banedanmark om at flytte den midlertidige arbejds-
plads til den modsatte side af Kalundborg Vandforsy-
nings ejendom (lb.nr. B4146) til ca. st. 97.600, da der 
er etableret vildtremise, hvor arbejdsarealet er place-
ret, og han ikke anvender den foreslåede del af marken 
på nuværende tidspunkt.  

Banedanmark tilkendegav, at man gerne vil undersøge 
muligheden for at flytte arbejdspladsen som ønsket, 
hvis trafikken kan passere. Arbejdsarealet vil i givet 
fald blive en smule større ved den foreslåede placering 
på grund af skråningen på ejendommen.  

Mødested den 30. juni 2021 kl. ca. 13.30: På Al-
dersrovej, 4400 Kalundborg ved jernbanebroen.  

Ejeren af matr. 1bo m.fl. Birkendegård Hgd., Værslev 
spurgte, om den udlagte arbejdsvej, der i dag bl.a. fun-
gerer som adgangsvej til en modelflyveplads og nogle 
vindmøller, kan anvendes under anlægsarbejdet. Han 
oplyste, at der ligger en stor bunke sten og stubbe for 
enden af vejen, hvor arbejdspladsen skal etableres. 
Han oplyste, at Banedanmark gerne må flytte stenene 
til seks andre steder på ejendomme til gavn for biodi-
versiteten. Afslutningsvis påpegede han, at de to in-
sektvolde på arbejdsarealet skal retableres, da de har 
stor betydning for fasanerne på ejendommen. 

Banedanmark oplyste, at de kun vil bruge adgangsve-
jen lejlighedsvist i anlægsperioden. Der er derfor ikke 
nogen adgangsproblemer for ejeren, vindmølleejerne 
eller brugerne af modelflyvepladsen. I forhold til in-
sektvoldene vil de blive retableret, og man vil have 
ejerens ønske i tankerne, når/hvis stenene på ejendom-
men skal flyttes af hensyn til projektet. Banedanmark 
vil frem mod ekspropriation undersøge, om Banedan-
mark har behov for en permanent færdselsret ad den 
private fællesvej med henblik på at tilse og servicere 
sporskifte el. lign. 
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Mødested den 30. juni 2021 kl. ca. 14.30: På Ting-
vejen, 4400 Kalundborg ved det berørte areal.  

Ejeren af matr.nr. 54 Ubberup, Kalundborg Jorder an-
modede om, at indgrebet på ejendommen begrænses 
mest muligt, således at beplantningen på hans ejen-
dom ud mod banen kan bevares i videst mulige om-
fang. 

Banedanmark oplyste, at man ved detailprojekterin-
gen vil forsøge at begrænse indgrebet mest muligt.  

Sønnen til ejeren af matr. 9a Ubberup, Kalundborg 
Jorder anmodede om, at den midlertidige arbejdsplads 
flyttes til en placering syd for gylletankene ved byg-
ningerne og parallelt med banen, således at marken 
mellem bygningerne og Tingvejen berøres mindst mu-
ligt. Han foreslog endvidere, at der anlægges en ad-
gangsvej til arbejdsarealet langs alléen til ejendom-
men og med et forløb mellem gylletankene og beplant-
ningen, der afskærmer bygningerne ud mod Tingve-
jen, for at skåne marken. Han oplyste samtidig, at han 
gerne ser, at Banedanmark efterlader arbejdspladsen, 
som han antager bliver befæstet med grus, samt ad-
gangsvejen hertil, på ejendommen, så de kan indgå i 
ejendommens fremtidige drift. 

Banedanmark oplyste, at de gerne vil se nærmere på 
muligheden for at imødekomme de fremsatte ønsker.  

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 ovenstående bemærkninger og de eventuelle æn-
dringer, som måtte blive resultatet af Banedanmarks 
videre undersøgelser og overvejelser, godkendte kom-
missionen herefter det forelagte projekt. 

Under forudsætning af, at de tilladelser og dispensati-
oner, der i henhold til lovgivningen er nødvendige for 
anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med den 
videre projektering af anlægget, fastsatte kommissio-
nen følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

I det følgende afsnit er de påtænkte ændringer beskre-
vet og stedfæstet i forhold til banens kilometrering og 
side. Jernbanens kilometrering begynder i km. 0,00 
ved København H over Roskilde med retning mod 
Holbæk og Kalundborg. Nærværende projekts statio-
nering falder sammen med kilometreringen og starter 
således ved Holbæk med st. 69.870 og slutter ved Ka-
lundborg med st. 105.260. 

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

B.v.s. betyder banens venstre side i forhold til kørsels-
retningen Holbæk til Kalundborg. 

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

HOLBÆK KOMMUNE 

Jernbanen Roskilde - Kalundborg  

St. 69.910 – 70.868 

Der skal foretages sporsænkning under kommuneve-
jen Springstrupvej og kommunevejen Omfartsvejen. 
Desuden foretages svelleudveksling.  

St. 70.070 – 70.120 b.v.s 

Der etableres et midlertidigt arbejdsareal på jernba-
nens areal matr.nr. 18 Allerup By, Tuse. Arealet skal 
anvendes til brug for anlæg af ny pumpestation. 

Ved Springstrupvej etableres en vigeplads på vejareal 
til brug ved Banedanmarks servicering af ny pumpe-
station på baneareal. 

St. 70.140 – 70.150 b.h.s 

Der eksproprieres areal af matr.nr. 11 Allerup By, 
Tuse, til ny sporkasse. Arealet henlægges under jern-
banen. Arealet er en del af ejendommens have. 

St. 70.210 – 70.230 b.h.s 

Der eksproprieres areal af matr.nr. 20a Allerup By, 
Tuse, og matr.nr. 5g Allerup By, Tuse, til ny spor-
kasse. Arealet henlægges under jernbanen. Arealet er 
beplantet. 

St. 70.285 – 70.365 b.h.s 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal 
fra matr.nr. 5a Allerup By, Tuse. Arealet anvendes pt. 
til afgræsning af dyr, og er en del af en landbrugsejen-
dom. Fra arbejdspladsen er der adgang til kommune-
vejen Kalundborgvej. Der etableres ny overkørsel 
over vejgrøft mod Kalundborgvej. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med spor-
sænkningen og sporarbejder ved kommunevejen 
Springstrupvej. 

St. 70.560 – 71.095 b.v.s  

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal 
fra matr.nr. 23e Tuse By, Tuse. Der etableres midler-
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tidig adgangsvej over matr.nr. 23e smst. fra den of-
fentlige vej Omfartsvejen. Arealet henligger pt. i græs 
og er en del af en landbrugsejendom. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med spor-
sænkningen og sporarbejder ved kommunevejen Om-
fartsvejen. 

St. 84.630 – 84.805 b.v.s 

Der eksproprieres til midlertidigt arbejdsareal på 
matr.nr. 16p Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby (arealet 
er udyrket og en mindre del er udlagt som privat fæl-
lesvej), matr.nr. 47 Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 
(arbejdsarealet er en del af adgangsvej til ejendom-
men), og matr.nr. 16g Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby 
(arealet er en del af en landbrugsejendom og dyrkes 
landbrugsmæssigt, og en mindre del af arealet anven-
des som adgangsvej for matr.nr. 47 smst.). 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med spor-
sænkning og sporarbejder omkring kommunevejen 
Friheden. 

St. 84.680 – 85.026 

Der udføres sporsænkning under kommunevejen Fri-
heden. Derudover foretages der svelleudveksling, 
dæmningsudvidelse, banketudvidelse og udskiftning 
af blødbund. 

St. 84.695 – 84.705 b.v.s 

Der eksproprieres et areal langs med jernbanen fra 
matr.nr. 47 Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby. Arealet 
eksproprieres til skråningsudvidelse og henlægges un-
der jernbanen. Arealet er udyrket, og er en del af en 
landbrugsejendom. 

St. 84.850 – 84.935 b.h.s  

Der eksproprieres et areal langs med jernbanen fra 
matr.nr. 16a Stigs Bjergby By, Stigs Bjergby. Arealet 
eksproprieres til skråningsudvidelse grundet etable-
ring af dræn. Arealet henlægges under jernbanen. Are-
alet er udyrket, og udgør en del af et delvist beplantet 
areal mellem landbrugsarealerne og jernbanen. 

KALUNDBORG KOMMUNE 

Jernbanen Roskilde - Kalundborg  

St. 94.400 – 94.750 b.h.s  

Der skal ske broarbejder på den sporbærende bro ved 
den private fællesvej Bjergsted Bakker.  

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal 
fra matr.nr. 1p Avnsøgård Hgd., Avnsø. Arealet er 
fredskov og er en del af en skovbrugsejendom.  

Der udlægges samtidig arbejdsareal som adgangsvej 
til bro og broarbejdsplads på den private fællesvej 
Bjergsted Bakker over følgende ejendomme: matr.nr. 
1p Avnsøgård Hgd., Avnsø, matr.nr. 3a Avnsøgård 
Hgd., Avnsø, matr.nr. 1az Avnsøgård Hgd., Avnsø, 
matr.nr. 3i Avnsøgård Hgd., Avnsø, matr.nr. 33b 
Bjergsted By, Bjergsted, matr.nr. 6c Bjergsted By, 
Bjergsted, matr.nr. 34a Bjergsted By, Bjergsted, 
matr.nr. 39a Bjergsted By, Bjergsted, matr.nr. 29b 
Bjergsted By, Bjergsted, matr.nr. 29c Bjergsted By, 
Bjergsted, matr.nr. 29d Bjergsted By, Bjergsted, 
matr.nr. 31a Bjergsted By, Bjergsted, samt matr.nr. 3a 
Bjergsted By, Bjergsted. 

St. 94.700 – 94.750 b.v.s  

Der skal ske broarbejder på den sporbærende bro ved 
den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal 
på matr.nr. 1a Avnsøgård Hgd., Avnsø. Arealet er 
udyrket areal, delvis fredskov, og er en del af en land-
brugsejendom.  

St. 95.800 – 98.000 

Der udføres sporsænkning under kommunevejen Fre-
deriksberg, samt sporfornyelse og ny sporkasse på 
dele af strækningen. Der skal foretages svelleudveks-
ling på hele strækningen og lokale banketudvidelser, 
samt grøft- og drænarbejder. 

St. 95.910 – 95.960 b.v.s 

Der eksproprieres et areal langs med jernbanen fra 
matr.nr. 1a Avnsøgård Hgd., Avnsø. Arealet ekspro-
prieres til banketudvidelse og henlægges under jern-
banen. Arealet er beplantet. 

St. 96.500 – 96.875 b.h.s 

Der eksproprieres tre mindre arealer langs med jern-
banen fra matr.nr. 1s Avnsøgård Hgd., Avnsø. Arealet 
eksproprieres til skråningsudvidelse og henlægges un-
der jernbanen. Arealet er beplantet. 

St. 96.940 – 97.455 b.h.s 

Der etableres et midlertidigt arbejdsareal på jernba-
nens areal matr.nr. 9a Avnsøgård Hgd., Avnsø, og 
jernbanens areal matr.nr. 85a Viskinge By, Viskinge. 
Arealet skal anvendes i forbindelse med sporsænknin-
gen og sporarbejder ved kommunevejen Frederiks-
berg. 

St. 97.020 – 97.555 b.h.s 

Der etableres adgangsvej til arbejdsareal fra kommu-
nevejen Frederiksberg på jernbanens areal matr.nr. 9a 



30.06.2021 12  
 

Avnsøgård Hgd., Avnsø, matr.nr. 85a Viskinge By, 
Viskinge, matr.nr. 9c Avnsøgård Hgd., Avnsø, og 
matr.nr. 15d Viskinge By, Viskinge. Arealet er på en 
del af strækningen udlagt til privat fællesvej på matri-
kelkortet. På matr.nr. 15d Viskinge By, Viskinge etab-
leres et areal, hvor det er muligt at vende. Arealet på 
matr.nr. 9c Avnsøgård Hgd., Avnsø, eksproprieres 
midlertidigt til adgangsvej. Arealet på matr.nr. 15d Vi-
skinge By, Viskinge, eksproprieres midlertidigt til ad-
gangsvej og arbejdsplads. Det undersøges om arbejds-
arealets placering på ejendommen kan ændres i over-
ensstemmelse med ejerens ønsker. 

St. 97.020 b.h.s 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til adgangsvej 
til arbejdsareal fra kommunevejen Frederiksberg over 
ikke udskilt kommunevej Frederiksbjerg på matr.nr. 
2ai Avnsøgård Hgd., Avnsø og matr.nr. 2cu Avnsø-
gård Hgd., Avnsø. 

St. 97.240 – 97.420 b.h.s 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads 
på matr.nr. 9c Avnsøgård Hgd., Avnsø. Arealet er en 
del af Svebølle Station. Arealet skal anvendes i forbin-
delse med sporsænkning, etablering af ny sporkasse, 
samt dæmnings- og banketudvidelse. 

St. 97.270 – 97.330 b.v.s 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal 
fra kommunevejen Jernbanevej litra 7000h Avnsøgård 
Hgd., Avnsø. Arealet anvendes til parkering. 

St. 97.450 – 97.490 b.h.s 

Der eksproprieres et areal til midlertidig arbejdsplads 
på matr.nr. 9c Avnsøgård Hgd., Avnsø. Arealet er en 
del af Svebølle Station. Arealet skal anvendes til ad-
gangsvej. 

St. 97.490 – 97.560 b.h.s 

Der eksproprieres et areal til midlertidig arbejdsplads 
på matr.nr. 15d Viskinge By, Viskinge.  

St. 97.745 – 97.760 b.h.s 

Der eksproprieres et areal langs med jernbanen fra 
matr.nr. 15n Viskinge By, Viskinge. Arealet ekspro-
prieres til banketudvidelse og henlægges under jern-
banen. Arealet er beplantet. 

St. 102.205 – 102.940 b.v.s 

Der anlægges midlertidigt et areal til arbejdsplads og 
midlertidig adgangsvej i forbindelse med sporsænk-
ning under kommunevejen Aldersrovej på jernbanens 
areal matr.nr. 8a Birkendegård Hgd., Værslev, og på 

kommunevejen Aldersrovej, litra 7000c Birkendegård 
Hgd., Værslev. Der er adgang til arealet fra kommu-
nevejen Aldersrovej. 

St. 102.370 – 102.940 b.h.s 

Der anlægges midlertidigt et areal til arbejdsplads i 
forbindelse med sporsænkning under kommunevejen 
Aldersrovej på jernbanens areal matr.nr. 8a Birkende-
gård Hgd., Værslev. Der er indkørsel til arealet fra 
kommunevejen Aldersrovej i den vestlige ende af are-
alet og udkørsel til statsvejen Holbækvej i den østlige 
ende af arealet. Ved udkørslen eksproprieres midlerti-
digt areal fra matr.nr. 1br og 1ae Birkendegård Hgd., 
Værslev, og matr.nr. 1ae Birkendegård Hgd., Værslev. 

St. 102.380 – 102.400 b.h.s 

Der anlægges midlertidigt et areal til arbejdsplads på 
litra 7000a Birkendegård Hgd., Værslev ved overkør-
sel til statsvej Holbækvej. 

St. 102.400 b.h.s 

Der anlægges midlertidigt et areal til arbejdsplads på 
matr.nr. 1br Birkendegård Hgd., Værslev i forbindelse 
adgangsvej til statsvej Holbækvej. 

St. 102.850 – 103.656 

Der udføres sporsænkning under kommunevejen Al-
dersrovej, samt foretages sporfornyelse. Der skal fore-
tages skinne- og svelleudveksling på dele af stræknin-
gen. 

St. 102.940 – 103.710 b.v.s  

Der eksproprieres et midlertidigt areal til arbejdsareal 
fra matr.nr. 1bo Birkendegård Hgd., Værslev. Der 
etableres midlertidig adgangsvej over matr.nr. 1bo og 
jernbanens areal matr.nr. 8a Birkendegård Hgd., 
Værslev fra den offentlige vej Aldersrovej. Arealet er 
en del af en landbrugsejendom. En del af arealet er ud-
lagt som privat fællesvej i matrikelkortet og fungerer 
som adgangsvej til flyvepladsen og vindmøller syd for 
jernbanen. 

St. 103.020 – 103.680 b.v.s  

Der anlægges midlertidigt to arealer til arbejdsplads i 
forbindelse med sporsænkning under kommunevejen 
Aldersrovej på jernbanens areal matr.nr. 8a Birkende-
gård Hgd., Værslev. Der er adgang til arealerne fra den 
midlertidige adgangsvej, der etableres på matr.nr 1bo 
Birkendegård Hgd., Værslev. 

St. 103.065 – 103.120 b.h.s 

Der eksproprieres et mindre areal fra matr.nr. 1bp 
Birkendegård Hgd., Værslev. Arealet er en del af en 
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landbrugsejendom og dyrkes landbrugsmæssigt. Are-
alet henlægges under banen. 

St. 104.913 – 105.239 

Der udføres svelleudveksling ved kommunevejen 
Tingvejen. Der skal foretages dæmningsudvidelse, 
banketudvidelser og udskiftning af blødbund på dele 
af strækningen. 

St. 105.095 – 105.160 b.v.s 
Der eksproprieres to mindre arealer fra matr.nr. 54 
Ubberup, Kalundborg Jorder. Arealet er en del af ejen-
dommens have og fremstår beplantet. Arealet henlæg-
ges under banen. 

St. 105.160 – 105.260 b.h.s 
Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads 
på matr.nr. 9a Ubberup, Kalundborg Jorder. Arealet er 
en del af en landbrugsejendom og dyrkes landbrugs-
mæssigt. Det undersøges om arbejdsarealets placering 
på ejendommen og adgangen til arealet kan ændres i 
overensstemmelse med ejerens ønsker. 

Arealet skal anvendes ved sporsænkning under Ting-
vejen og øvrige sporarbejder på strækningen.  

Areal- og rettighedserhvervelse på de enkelte matrikelnumre  

Holbæk Kommune: 

Stationering  Matr.nr. / vejlitra  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 70.070 – 70.120 
b.v.s. 

 

18 Allerup By, 
Tuse 
 

Der etableres et midlertidigt arbejdsareal på jernbanens areal. 
Arealet skal anvendes til brug for anlæg af ny pumpestation. 
Der anlægges en vigeplads på vejareal Springstrupvej til ser-
vicering af pumpestation. 

St. 70.140 – 70.150 
b.h.s. 

11 Allerup By, 
Tuse 

Der eksproprieres areal til ny sporkasse. Arealet henlægges 
under jernbanen. 

St. 70.210 – 70.230 
b.h.s. 

20a Allerup By, 
Tuse 

Der eksproprieres areal af til ny sporkasse. Arealet henlægges 
under jernbanen. 

St. 70.210 – 70.230 
b.h.s. 

5g Allerup By, 
Tuse 

Der eksproprieres areal af til ny sporkasse. Arealet henlægges 
under jernbanen. 

St. 70.285 – 70.365 
b.h.s. 

5a Allerup By, 
Tuse 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal. Arealet 
anvendes pt. til afgræsning af dyr og er en del af en landbrugs-
ejendom. Fra arbejdspladsen er der adgang til kommunevejen 
Kalundborgvej. Der etableres ny overkørsel over vejgrøft mod 
Kalundborgvej. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med sporsænknin-
gen og sporarbejder ved kommunevejen Springstrupvej. 
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Stationering  Matr.nr. / vejlitra  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 70.560 – 71.095 
b.v.s. 

23e Tuse By, Tuse Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal. Der 
etableres midlertidig adgangsvej over matr.nr. 23e fra den of-
fentlige vej Omfartsvejen. Arealet henligger pt. i græs og er en 
del af en landbrugsejendom. Del af adgangsvejen er privat fæl-
lesvej. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med sporsænknin-
gen og sporarbejder ved kommunevejen Omfartsvejen. 

St. 84.715 – 84.815 
b.v.s. 

16p Stigs Bjergby 
By, Stigs Bjergby 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med sporsænkning 
og sporarbejder omkring kommunevejen Friheden. 

St. 84.705 – 84.715 
b.v.s. 
 
 
 
St. 84.695 – 84.705 
b.v.s. 

47 Stigs Bjergby 
By, Stigs Bjergby 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal. Ar-
bejdsarealet ligger på ejendommens adgangsvej. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med sporsænkning 
og sporarbejder omkring kommunevejen Friheden (st. 84.630 
– 84.805 b.v.s.). 

Der eksproprieres permanent et areal langs med jernbanen. 
Arealet eksproprieres til skråningsudvidelse og henlægges un-
der jernbanen. Arealet er en del af en landbrugsejendom, men 
er udyrket. 

St. 84.630 – 84.715 
b.v.s. 

16g Stigs Bjergby 
By, Stigs Bjergby 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal. 

Arbejdspladsen skal anvendes i forbindelse med sporsænkning 
og sporarbejder omkring kommunevejen Friheden. 

St. 84.850 – 84.935 
b.h.s. 

16a Stigs Bjergby 
By, Stigs Bjergby 

Der eksproprieres permanent et areal langs med jernbanen. 
Arealet eksproprieres til skråningsudvidelse grundet etable-
ring af dræn. Arealet henlægges under jernbanen. 

Kalundborg Kommune: 

Stationering  Matr.nr. / vejlitra  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s.  

1p Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal. Arealet 
er fredskov og er en del af en skovbrugsejendom. 

Der udlægges samtidig arbejdsareal som adgangsvej til bro og 
broarbejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker.  

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

3a Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 
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Stationering  Matr.nr. / vejlitra  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

1az Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

3i Avnsøgård Hgd., 
Avnsø og 33b 
Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

6c Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

34a Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

39a Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

29b Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

29c Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

29d Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

31a Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.400 – 94.750 
b.h.s. 

3a Bjergsted By, 
Bjergsted 

Der udlægges arbejdsareal som adgangsvej til bro og broar-
bejdsplads på den private fællesvej Bjergsted Bakker. 

St. 94.700 – 94.750 
b.v.s.  

St. 95.910 – 94.960 
b.v.s. 

1a Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal (st. 
94.700 – 94.750 b.v.s.). 

Der eksproprieres permanent et areal langs med jernbanen. 
Arealet eksproprieres til banketudvidelse og henlægges under 
jernbanen (st. 95.910 – 95.960 b.v.s.). 

St. 96.500 – 96.875 
b.h.s. 

1s Avnsøgård Hgd., 
Avnsø 

Der eksproprieres tre mindre arealer langs med jernbanen. 
Arealerne eksproprieres til skråningsudvidelse og henlægges 
under jernbanen. 
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Stationering  Matr.nr. / vejlitra  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 96.940 – 97.415 
b.h.s. 

9a Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der etableres et midlertidigt arbejdsareal på jernbanens areal. 
Arealet skal anvendes til brug i forbindelse med sporsænknin-
gen og sporarbejder ved kommunevejen Frederiksberg (st. 
96.940 – 97.415 b.h.s.). 

Der etableres adgangsvej til arbejdsareal på jernbanens areal 
fra kommunevejen Frederiksberg. Arealet er på en del af 
strækningen udlagt til privat fællesvej i matrikelkortet (st. 
97.020 – 97.415 b.h.s.). 

St. 97.415 – 97.555 
b.h.s. 

85a Viskinge By, 
Viskinge 

Der etableres et midlertidigt arbejdsareal på jernbanens areal. 
Arealet skal anvendes til brug i forbindelse med sporsænknin-
gen og sporarbejder ved kommunevejen Frederiksberg (st. 
96.940 – 97.455 b.h.s.). 

Der etableres adgangsvej til arbejdsareal på jernbanens areal 
fra kommunevejen Frederiksberg på jernbanens areal (st. 
97.415 – 97.555 b.h.s.). 

St. 97.220 – 97.555 
b.h.s. 

9c Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads. 

Arealet skal anvendes i forbindelse med sporsænkning, etab-
lering af ny sporkasse samt dæmnings- og banketudvidelse (st. 
97.220 – 97.420 b.h.s.). 

Der eksproprieres et areal til midlertidig arbejdsplads. Arealet 
skal anvendes til adgangsvej (st. 97.450 – 97.490 b.h.s.). 

St. 97.490 – 97.560 
b.h.s. 

15d Viskinge By, 
Viskinge 

Der eksproprieres et areal til midlertidig arbejdsplads (st. 
97.490 – 97.560 b.h.s.). Det undersøges om arbejdsarealets 
placering på ejendommen kan ændres i overensstemmelse med 
ejerens ønsker. 

St. 97.020 b.h.s. 2ai Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til adgangsvej til ar-
bejdsareal fra kommunevejen Frederiksberg over ikke udskilt 
kommunevej Frederiksbjerg. 

St. 97.020 b.h.s. 2cu Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til adgangsvej til ar-
bejdsareal fra kommunevejen Frederiksberg over ikke udskilt 
kommunevej Frederiksbjerg. 

St. 97.270 – 97.330 
b.v.s. 

7000h Avnsøgård 
Hgd., Avnsø 

Der eksproprieres et areal til midlertidigt arbejdsareal fra kom-
munevejen Jernbanevej. Arealet anvendes til parkering. 

St. 97.745 – 97.760 
b.h.s. 

15n Viskinge By, 
Viskinge 

Der eksproprieres et areal langs med jernbanen. Arealet ek-
sproprieres til banketudvidelse og henlægges under jernbanen. 
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Stationering  Matr.nr. / vejlitra  Beskrivelse af areal og rettighedserhvervelse  

St. 102.205 – 
103.710 b.v.s. 

8a Birkendegård 
Hgd., Værslev 

Der etableres midlertidigt et areal til arbejdsplads og midlerti-
dig adgangsvej på jernbanens areal i forbindelse med spor-
sænkning under kommunevejen Aldersrovej (st. 102.205 – 
102.940 b.v.s.). 

Der etableres midlertidig adgangsvej over jernbanens areal fra 
den offentlige vej Aldersrovej (st. 102.940 – 103.710 b.v.s.). 

Der etableres midlertidigt to arealer til arbejdsplads på jernba-
nens areal i forbindelse med sporsænkning under kommune-
vejen Aldersrovej. Der er adgang til arealerne fra den midler-
tidige adgangsvej, der etableres på matr.nr 1bo Birkendegård 
Hgd., Værslev (st. 103.020 – 103.680 b.v.s.). 

St.102.380-102.400 

b.h.s. 

7000a Birkende-
gård Hgd., Værslev 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads til over-
kørsel til statsvej Holbækvej. 

St. 102.205-102.940 
b.v.s. 

7000c Birkende-
gård Hgd., Værslev 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads og mid-
lertidig adgangsvej i forbindelse med sporsænkning under 
kommunevejen Aldersrovej på kommunevejen Aldersrovej. 

St. 102.380-102.400 
b.h.s. 

1br Birkendegård 
Hgd., Værslev 

Der eksproprieres midlertidigt arbejdsareal til udkørsel (st. 
102.380 – 102.400 b.h.s.) idet ejendommen benytter arealet til 
færdsel. 

Der eksproprieres midlertidigt et mindre areal til arbejdsplads 
i forbindelse adgangsvej til statsvej Holbækvej (st. 102.400 
b.h.s.). 

St. 102.940-103.710 
b.v.s.  

1bo Birkendegård 
Hgd., Værslev 

Der eksproprieres et midlertidigt areal til arbejdsareal. Der 
etableres midlertidig adgangsvej fra den offentlige vej Alders-
rovej. En del af arealet er udlagt som privat fællesvej på ma-
trikelkortet, og fungerer som adgangsvej til flyvepladsen og 
vindmøller syd for jernbanen. 

St. 103.065-103.120 
b.h.s. 

1bp Birkendegård 
Hgd., Værslev 

Der eksproprieres et mindre areal. Arealet henlægges under 
banen. 

St. 105.095-105.160 
b.v.s. 

54 Ubberup, Ka-
lundborg Jorder 

Der eksproprieres to mindre arealer. Arealerne henlægges un-
der banen. 

St. 105.160-105.260 
b.h.s. 

9a Ubberup, Ka-
lundborg Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads. Arealet 
skal anvendes sporsænkning under Tingvejen og øvrige spor-
arbejder på strækningen. 
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St. 105.160-105.260 
b.h.s. 

9a Ubberup, Ka-
lundborg Jorder 

Der eksproprieres midlertidigt et areal til arbejdsplads. Det un-
dersøges om arbejdsarealets placering på ejendommen og ad-
gangen til arealet kan ændres i overensstemmelse med ejerens 
ønsker. Arealet skal anvendes sporsænkning under Tingvejen 
og øvrige sporarbejder på strækningen. 

Herefter afsluttedes forretningen og protokollen blev 
underskrevet.
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