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1 Forudsætninger 

I forbindelse med etablering af Den nye bane København-Ringsted over Køge er 

der i perioden fra 2012 til 2017 afholdt en række ordinære 

besigtigelsesforretninger på jernbanestrækningen København - Ringsted, hvor 

Ekspropriationskommissionen har besigtiget og godkendt det af Banedanmark 

fremlagte projekt. 

 

Detailprojektering af banens tekniske installationer har i forbindelse med banens 

færdiggørelse siden afdækket, at der er behov for supplerende servitutter til sikring 

af banens konstruktioner, ledningsanlæg og omlagte 3. parts ledninger. Formålet 

med disse servitutter er at sikre banens konstruktioner, ledningsanlæg samt at sikre 

omlagte 3. partsledninger. 

 

Nærværende besigtigelsesmateriale supplerer således det tidligere fremlagte 

besigtigelsesmateriale for Den nye bane København-Ringsted for så vidt angår 

behovet for pålæg af nye servitutter til sikring af banen, nye ledningsanlæg og 

omlagte ledninger. 

 

Materialet omhandler således:  

• servitut om om signalkabel (FTN) 

• servitut om afvanding 

1.1 Lovgrundlag 

 

Besigtigelsesforretningen afholdes i henhold til anlægsloven for Den nye bane 

København-Ringsted - Lov nr. 527 om anlæg af en jernbanestrækning København-

Ringsted over Køge, vedtaget den 26. maj 2010.
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2 Tegningsoversigt 

1 Oversigtsplan 

 

 Tegningsnummer TEKSX_1_021300_1140 Rev. 02.00 

2 Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_022296_1141 Rev. 02.00 

3 Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_023414_1142 Rev. 02.00 

4 Kombineret besigtigelses- og ekspropriationsplan 

 Tegningsnummer TEKSX_1_023641_1145 Rev. 02.00 
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3 Projektbeskrivelse 

 

3.1 Generel projektbeskrivelse 

For en nærmere beskrivelse af Den nye bane København-Ringsted, herunder bag-

grunden for etableringen af Den nye bane København-Ringsted, VVM-redegø-

relse samt generel projektbeskrivelse af banen henvises til Ekspropriations-

kommissionens forhandlingsprotokol 32. hæfte, side 461-514, 41. hæfte, side 593-

645 og 265. hæfte, side 1- 27. 

 

 

3.2 Servitut om signalkabel 

Langs banen er nedgravet et signalkabel (FTN, Fixed Transmission Network).  

 

Signalkablet er en del af det nye it-baserede system til fjernbanen ERTMS 

(European Rail Traffic Management System), hvor al datakommunikation mellem 

sikkerhedssystemer og tog foregår via radio. Med det nye system, skal der ikke 

længere være fysiske signaler langs sporene, som vi kan se dem i dag. I stedet 

vises signalerne direkte til lokomotivføreren på en skærm i togets førerrum.  

 

Signalkablet er i nogle tilfælde placeret på private grunde, hvorfor der skal 

tinglyses servitut til sikring af signalkablet. 

 

Under forudsætning af, at Ekspropriationskommissionen godkender det fremlagte 

projekt, vil Banedanmark anmode om, at følgende servitut efterfølgende pålægges 

de berørte ejendomme ved ekspropration. 

 

Servitut om signalkabel 

 

Baggrund og formål 

§ 1.1 Ejendommen matr.nr. [matr.nr.] (herefter: Ejendommen) pålægges 

nedenstående bestemmelser. Formålet med nærværende servitut er at sikre 

Banedanmarks signalkabel i kabelpakke med kabelbrønde og andet tilbehør samt at 

sikre Banedanmark adgang til fremtidige drifts- og vedligeholdelsesarbejder af kablet. 

Formålet er desuden at regulere, hvem der skal betale for en eventuel fremtidig 

flytning af signalkablet. 

 

§ 1.2 Ved signalkabel forstås i det følgende en kabelpakke bestående af 10 plastrør 

(2x4 stk Ø20 med 2 Ø40 imellem) hvori der er blæst optiske fibre. Signalkablet bruges 

til at drive togrelaterede tjenester.   

 

Signalkablets tilstedeværelsesret og ejerens pligter 

§ 2.1 Den til enhver tid værende ejer af Ejendommen skal tåle, at Banedanmark har 

en tidsubegrænset ret til at have et signalkabel, nedgravet til en minimumsdybde på 
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0,5 meter, med brønde og andet tilbehør som vist på tinglysningsrids, [tegningsnr. 

indsættes] til stede på Ejendommen. Den til enhver tid værende ejer skal endvidere 

respektere nedenstående vilkår for signalkablets og tilbehørs tilstedeværelse. 

 

§ 2.2 Signalkablet med brønde og andet tilbehør skal til enhver tid henligge uforstyrret.  

 

§ 2.3 Bebyggelse, større lednings- og beholderanlæg, træbeplantninger – herunder 

buske med dybtgående rødder – opfyldning, udgravning, terrænregulering, 

anbringelse af hegn, etablering af befæstet areal - herunder vej - og etablering af 

ledelinjer eller sneværnsbælter må ikke ske indenfor et bælte med en bredde af 2,0 

meter til hver side af signalkablets midte (servitutbælte). Det samme gælder indenfor 

et areal på 2,0 x 2,0 meter omkring eventuelle brøndes center (brøndareal). Se dog § 

2.7. om opfyldning og terrænregulering. Inden for samme områder må intet 

iværksættes, der kan være til hinder for signalkablets m.v. beståen, til hinder for eller 

besværliggøre adgang til signalkablet m.v. eller til skade for inspektion, reparation 

eller omlægning heraf. Brønde må ikke tildækkes. 

 

§ 2.4 Signalkablet vil kun undtagelsesvist være beliggende på arealer, der dyrkes 

landbrugsmæssigt. Jorden over signalkablet kan udnyttes til dyrkning af afgrøder, 

herunder behandling med normale markredskaber, forudsat at disse ikke overskrider 

minimumsdybden på 0,5 m for signalkablets beliggenhed, og at servitutbæltet ikke 

udsættes for et større tryk end 7.500 N/m². Se dog § 2.5. om grubning m.v. Eventuelle 

brøndarealer må ikke dyrkes landbrugsmæssigt. 

 

§ 2.5 Grubning, pløjning, dræning, udgravning, boring eller lignende jordbehandling 

inden for servitutbæltet i en dybde på mere end 0,5 m og inden for brøndarealet skal 

anmeldes til Banedanmark senest otte dage før påbegyndelsen. Banedanmark 

foretager herefter for egen regning påvisning eller – om nødvendigt – frilægning af 

signalkabelanlægget. 

 

§ 2.6 Nye bygninger, herunder ombygninger, i nærheden af signalkablet, brønde m.v., 

skal funderes således, at fundamentet har fornøden bæreevne og ikke vil få 

skadevoldende sætninger i forbindelse med en eventuel midlertidig opgravning for 

tilsyn, reparation eller udskiftning af signalkablet med tilbehør. 

 

§ 2.7 Inden for servitutbæltet og eventuelle brøndarealer må der ikke foretages 

afgravning af jord. Der kan påfyldes mere jord. Påfyldning og terrænregulering af mere 

end 0,5 m jord må dog kun ske med Banedanmarks forudgående tilladelse. 

 

Banedanmarks rettigheder og pligter 

§ 3.1 Banedanmark har til enhver tid ret til at efterse, vedligeholde og om fornødent 

udskifte hele eller dele af signalkablet med tilbehør, herunder brønde, samt ret til at 

sikre, at overjordiske installationer står frit og upåvirket af omgivelserne og til at 

foretage den hertil nødvendige færdsel på ejendommen. Retten til færdsel og 

inspektion og udførelse af nødvendige arbejder gælder også leverandører, 

entreprenører, rådgivere og andre, der arbejder for Banedanmark. Den til enhver tid 

værende ejer af Ejendommen skal tåle de ulemper, der kan være forbundet hermed. 

Såfremt Banedanmark forvolder skader på Ejendommen, betaler Banedanmark ejeren 

erstatning herfor. Ved uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved en 

voldgift, hvor Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne er 

enevoldgiftsmand. Hvis Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne ikke vil 
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påtage sig hvervet som enevoldgiftsmand, behandles tvisten af Voldgiftsinstituttet, 

Kronprinsessegade 28, 3. sal, 1306 København K efter de af instituttet vedtagne 

regler. 

 

§ 3.2 Hvis der på noget tidspunkt efter Banedanmarks vurdering opstår en risiko for, at 

træer eller buske på servitutbæltet kan beskadige signalkablet med tilbehør, er den til 

enhver tid værende ejer af Ejendommen efter påkrav fra Banedanmark forpligtet til for 

egen regning at fjerne sådan beplantning. Såfremt ejeren ikke inden 14 dage efter at 

have modtaget påkrav fjerner beplantningen, er Banedanmark berettiget til at fjerne 

beplantningen for ejerens regning. 

 

§ 4 Banedanmark har pligt til at fjerne signalkablet med tilbehør, såfremt kablet tages 

permanent ud af drift. Banedanmark har endvidere pligt til på opfordring fra ejeren af 

Ejendommen, for Banedanmarks regning, at påvise signalkablets beliggenhed på 

Ejendommen, når dette er nødvendigt som følge af en aktivitet, som ejeren af 

Ejendommen er berettiget til at foretage i henhold til denne servitut. 

 

Fravigelse af gæsteprincippet og erstatning 

§ 5 Hvis Ejendommens ejers anvendelse af Ejendommen nødvendiggør, at 

signalkablet skal flyttes, sikres, ændres eller lignende, er det ejeren, der skal betale 

alle omkostninger hertil. Hermed er gæsteprincippet fraveget. Såfremt Banedanmark 

ønsker at flytte, sikre eller ændre signalkablet, betaler Banedanmark alle 

omkostninger hertil. Eventuel flytning eller andre ændringer af signalkablet, der 

ønskes af en tredjepart, betales af denne part. 

 

§ 6 Der er ved pålæggelse af servitutten betalt fuld erstatning til ejeren af 

Ejendommen, herunder for § 2 (tilstedeværelsesret og ledningsbeskyttelse), § 3 

(Banedanmarks rettigheder over Ejendommen) og § 5 (fravigelse af gæsteprincippet). 

Erstatningens størrelse er fastsat af Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på 

Øerne. 

 

Påtaleret  

§ 7 Den påtaleberettigede kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser.  

 

§ 8.1 Påtaleberettiget er Banedanmark, CVR nr. 18632276, uden hvis samtykke 

bestemmelserne ikke må aflyses eller ændres. 

 

§ 8.2 Banedanmark kan uden samtykke fra ejeren af Ejendommen helt eller delvis 

overdrage sine rettigheder og pligter samt påtaleretten efter denne servitut. 

Banedanmark kan desuden uden samtykke fra ejeren af Ejendommen tinglyse 

påtegning på denne servitut om ændring af påtaleretten. 

 

Tinglysning 

Nærværende servitut begæres tinglyst på ejendommen matr.nr. [matr.nr.] med respekt 

af de pr. den [dato]  tinglyste servitutter og hæftelser. 

 

3.3 Servitut om afvanding 

Overfladevandet fra selve banelegemet og baneskråningerne ledes via grøfter og 

dræn til nærliggende bassiner.  
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I bassinerne bundfældes urenhederne og afstrømningen reguleres inden udledning 

til vandløb eller regnvandsledning. 

 

Baneafvandingen består derudover af nødvendige rensebrønde, tætte ledninger ved 

skærende veje og stier samt enkelte pumpestationer. 

 

Under forudsætning af, at Ekspropriationskommissionen godkender det fremlagte 

projekt, vil Banedanmark anmode om, at følgende servitut efterfølgende pålægges 

de berørte ejendomme ved ekspropration.: 

 

Servitut om afvandingsledning 

 

§ 1 I forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted pålægges 

ejendommen matr.nr. [matr.nr.] nedenstående bestemmelser. Formålet med 

nærværende servitut er at sikre Den nye bane København-Ringsteds 

afvandingsledning og adgang til fremtidige drifts- og vedligeholdelsesarbejder af 

denne. Formålet med nærværende servitut er desuden at regulere, hvem der skal 

betale for en evt. fremtidig flytning af ledningen. 

 

§ 2  Det skal tåles, at afvandingsledningen ligger på ejendommen(e), som vist på 

tinglysningsrids [tegningsnr. indsættes]. 

 

§ 2.1 Afvandingsledningen skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid 

berettigede adgang til inspektion, rensning, reparation og omlægning indenfor 

servitutbæltet, jf. §2.2 i det omfang, påtaleberettigede finder det nødvendigt. Retten til 

færdsel og inspektion gælder også leverandører, entreprenører og rådgivere, der 

arbejder for den påtaleberettigede. 

 

§ 2.2 Bebyggelse, større lednings- og beholderanlæg, større træbeplantninger - 

herunder buske med dybtgående rødder - opfyldning, udgravning og anbringelse af 

hegn må ikke ske inden for et område i en bredde af 2,5 meter til hver side af 

afvandingsledningens midte (servitutbælte). Inden for samme område må intet 

iværksættes, der kan være til hinder for afvandingsledningens beståen, adgang til 

afvandingsledningen eller til skade for inspektion, rensning, reparation og omlægning. 

 

§ 2.3 Nye bygninger, herunder ombygninger i nærheden af afvandingsledningen, skal 

funderes således, at fundamentet har fornøden bæreevne og ikke vil få 

skadevoldende sætninger i forbindelse med eventuel midlertidig opgravning for 

reparation. 

 

§ 3 Ved en eventuel fremtidig flytning af ledningen grundet ejendommens ejers forhold 

er det den til enhver tid værende ejer af ejendommen, der skal bekoste flytningen af 

ledningen. Såfremt den påtaleberettigede ønsker at flytte ledningen, er det den 

påtaleberettigede, der skal bekoste flytningen. Hermed er det ulovbestemte 

gæsteprincip fraveget. 

 

§ 4 Der er betalt erstatning for både §2 (ledningsbeskyttelse) og §3 (fravigelse af 

gæsteprincippet). Erstatningen er fastlagt af Ekspropriationskommissionen. 
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§ 5 Påtaleberettigede kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser og fastsætter da 

bestemmelser herfor.  

 

§ 6 Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle 

fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder. Erstatning for eventuelt forvoldt skade 

fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige personer udmeldt af 

Byretten. 

 

§ 7 Påtaleberettigede er Banedanmark, CVR nr. 18632276.  
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4 Ejendomsretlige forhold 

 

4.1 Rettighedserhvervelse 

Pålæg af:  

- servitut om signalkabel på ét jordstykke, og 

- servitut om afvanding på to jordstykker  

medfører, at der i alt pålægges servitut på tre jordstykker. 

4.2 Ekspropriationer 

Der gennemføres ekspropriation for at erhverve de nødvendige rettigheder og 

pålægge servitutter i henhold til anlægsloven for Den nye bane København-

Ringsted over Køge efter reglerne i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation 

vedrørende fast ejendom (Statsekspropriationsloven). 

 

Under Kapitel 5 Særlige bestemmelser er de ekspropriative indgreb for hvert 

enkelt jordstykke oplistet. 
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5 Særlige bestemmelser 

Samtlige jordstykker, som berøres af anlægsprojektet, således som beskrevet i 

denne besigtigelsesbog med tilhørende besigtigelsesplaner, er angivet i de særlige 

bestemmelser. 

 

På de kombinerede besigtigelses- og ekspropriationsplaner 

TEKSX_1_023414_1142 og TEKSX_1_023641_1145 vises også indgreb om 

beskyttelsesområde for potentialudligning (jording), som tidligere er blevet 

besigtiget jf. forhandlingsprotokollens 265. hæfte. 

5.1 Principper for stationering/kilometrering 

Med henblik på tydelig identifikation af de enkelte indgreb er de enkelte 

jordstykker stationeret i forhold til indgrebenes start- og slutskilometrering, som 

den fremgår af planerne.  

 

Jordstykkernes rækkefølge i de særlige bestemmelser dikteres af indgrebets 

startkilometrering i forhold til kilometreringslinjen. Det betyder, at 

kilometreringen af de oplistede jordstykker ikke nødvendigvis er fortløbende. 

 

Følgende forkortelser er brugt som betegnelse for indgrebets placering i forhold til 

banen: 

• h.s. = højre side set i stigende kilometrering 

• v.s. = venstre side set i stigende kilometrering 

• b.s. = begge sider 
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5.2 Indgreb 

Greve Kommune 

Matr.nr. 11fp 

Greve By, Greve 

 

Kilometrering: 22.296 – 22.313, v.s 

Der pålægges servitut om signalkabel. 

Matr. nr. 6pe 

Greve By, Greve 

Kilometrering: 23.414 – 23.463, h.s 

Der pålægges servitut om afvandingsledning. 

 

Matr.nr. 6or 

Greve By, Greve 

 

Kilometrering: 23.641 - 23.891, h.s. 

Der pålægges servitut om afvandingsledning. 
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