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BESIGTIGELSE 
 

Sporrenovering af Østbanen - Faxe Kommune  
 
Nedenstående dage afholdes besigtigelsesforretning i anledning af sporrenovering af Østbanen, 
jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015 (Jernbaneloven) 
 
Forretningen afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende 
fast ejendom og vedrører jernbanestrækningen mellem Køge og Faxe i Faxe Kommune. 
 

 
Onsdag den 18. maj 2022 

 
Forretningen begynder kl. 9.00 med et offentligt møde i Kulturhuset Leopold, Bredgade 22, 
4653 Karise, hvor projektet vil blive gennemgået. 
 
Efter mødet vil ekspropriationskommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i mar-
ken efter følgende tidsplan: 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.45 med besigtigelse af strækningen fra kommunegrænsen til 
Stevns Kommune st. 14.490 til markskel i st. 15.810.  
Mødested: Vest for overkørslen hvor Tinghusvej, 4653 Karise krydser jernbanen i st. 14.630. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.35 med besigtigelse af strækningen fra st. 15.810 til Dros-
selvej st. 16.830.  
Mødested: Øst for overkørslen hvor Dalbyvej, 4653 Karise krydser jernbanen i st. 16.320. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.30 med besigtigelse af strækningen fra Drosselvej st. 16.830 til 
Møllevej st. 17.800.  
Mødested: På Karise Station, Banevej 2, 4653 Karise 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.10 med besigtigelse af strækningen fra Møllevej st. 17.800 til   
markskel i st. 18.490.  
Mødested: Ved arbejdspladsareal sydvest for Møllevej, 4653 Karise i st. 17.800 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.55 med besigtigelse af strækningen fra st. 18.490 til Ganne-
skovens skovkant i st. 21.280.  
Mødested: For enden af Jørslev Vænge, 4653 Karise øst for banen i st. 19.100. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 15.40 med besigtigelse af strækningen fra st. 21.280 til markskel 
i st. 22.780.  
Mødested: Syd for overkørslen hvor Tokkerupvej, 4640 Faxe krydser jernbanen i st. 21.800 

 
 
 
 



Torsdag den 19. maj 2022 
 
Forretningen begynder kl. 9.00 med besigtigelse af strækningen fra st. 22.780 til markskel i st. 
23.840.  
Mødested: Ved arbejdspladsareal sydøst for overkørslen hvor Køgevej, 4640 Faxe krydser jern-
banen i st. 23.260 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 9.50 med besigtigelse af strækningen fra st. 23.840 til markskel 
i st. 24.990.  
Mødested: For enden af Holteskovvej, 4640 Faxe øst for banen i st. 24.400. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 10.35 med besigtigelse af strækningen fra st. 24.990 til markskel 
i st. 26.300.  
Mødested: I vejkrydset mellem Stubberupvej og Søndergårdsvej, 4640 Faxe i st. 25.600. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 11.20 med besigtigelse af strækningen fra st. 26.300 til planlagt 
regnvandsbassin i st. 26.450.  
Mødested: Ved arbejdspladsareal nord for ejendommen Søndergårdsvej nr. 7 i st. 26.450. 
 
Forretningen fortsætter kl. 13.20 med besigtigelse af strækningen fra st. 26.450 til markskel i 
st. 27.950.  
Mødested: På Faxe syd station, Søndergårdsvej 2, 4640 Faxe. 
 
Forretningen fortsætter ca. kl. 14.10 med besigtigelse af strækningen fra st. 27.950 til Faxe 
Ladeplads station st. 29.990.  
Mødested: På arealet mellem Stengårdsvej og Faxevej, 4640 Faxe i st. 28.430. 
 
De nødvendige ekspropriationer vil først ske senere. 
 
Enhver, der berøres af anlægget, kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer.  
Grundejere, der efter det foreliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af 
denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om besigtigelsen. 
 
Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgår af kommissionens forhandlingsprotokol, 
og en udskrift heraf vil blive fremsendt til de lodsejere m.fl., der har fået tilsendt denne be-
kendtgørelse. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet. Besigtigel-
sesprotokollen vil blive lagt på kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk  
 
Lokaltogs forslag til tekniske bestemmelser med tilhørende planer er ligeledes fremlagt til of-
fentligt eftersyn på kommissariatets hjemmeside. 
 

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

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

 
Den 8. april 2022 

 
Henrik Hansen 
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