
1

Besigtigelsesforretning 
Offentligt møde – Højspændingstrace - Vordingborg

Ringsted-Femern Banen
02.03.2020
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Deltagere fra Banedanmark

– Lars Lundby, Projektleder Banedanmark

– Peter Wenzel, Projektleder Banedanmark

– Philip Skov, Banedanmark

– Christian Diget, Banedanmark

– Lisbeth Ligaard, Kommunikation Banedanmark

– John Isaksen, Entreprenør Aarsleff Siemens

– Carsten Jørgensen, Landinspektør Banedanmark

– Klavs Petersen, Landinspektør Banedanmark
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Dagsorden

1. Ringsted – Femern Projekt
v/ Landinspektørerne Klavs Petersen

2. Areal- og Rettighedserhvervelse 
v/ Landinspektørerne Carsten Jørgensen og Klavs Petersen

3. Mødesteder for besigtigelsen
v/ Landinspektørerne Carsten Jørgensen og Klavs Petersen

4. Spørgsmål og bemærkninger

Oplægsholder
Præsentationsnoter
) Areal og Rettighedserhvervelse v/ Carsten Jørgen og Klavs Petersen	Gennemgang af besigtigelsesplanerneArealerhvervelse, flag, permanent og midlertidig brug, mv. Nedlæggelse af banekrydsningerFaunapassager, Erstatningsnatur og ArkæologiStøj, vibrationer og magnetfelt, driftsfasenEldriftsservitutVandsynsprotokolLedningsprotokol
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Ringsted – Femern Banen indtil nu

2008
Traktat mellem Danmark og Tyskland

2009
Projekteringslov

2011
Offentlige høringer

2012
Miljøredegørelsen offentliggjort

2013
Politisk valg af 200 km/t

2014
Opstart af fremrykkede arbejder

2015
Anlægslov vedtaget i Folketinget

2016
Politisk aftale om udrulningsplan i to faser
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Ringsted – Femern Banen

Gevinster

• Mulighed for flere passager- og godstog.

• Kortere rejsetider, både lokalt og 
internationalt.

• Færre godstog via Jyllandskorridoren og over 
Fyn. Ruten forkortes med mere end 160 km 
mellem Hamburg og København.

• Flere tog til tiden

• Bedre for miljøet med elektrificering af
jernbanen og grønnere tog
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Det samlede arbejde
• Sporfornyelse

Ringsted-Holeby (115 km)

• Nyt ekstra spor
Vordingborg-Holeby (55 km)

• Opgradering til 200 km/t

• Nye overhalingsspor ved 
Glumsø, Orehoved, Holeby

• Ombygning af mere end 
100 broer og faunapassager

• Ombygning af de fleste stationer

• Ny station ved Holeby

• Helt nyt signalanlæg

• Elektrificering

• Budget 9,5 mia. (PL 2015)

• Banedanmark er bygherre på vegne af A/S 
Femern Landanlæg
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Ringsted-Femern Banen - udrulningsplan i to faser

Fase 1  Ringsted - Nykøbing F

2016-2021
• Anlægsarbejder Ringsted-Nykøbing F

• Elektrificering Ringsted-Næstved

2021-2023
• Elektrificering Næstved-Nykøbing F (afventer ny 

Storstrømsbro)

Fase 2  Nykøbing F – Holeby

• Tidsplan skal besluttes

Oplægsholder
Præsentationsnoter
BaggrundNy tysk tidsplan for de tyske landanlæg i februar 2015Orientering til Transportudvalget i marts 2015 om at en række igangværende udbud forlænges, og at udrulningen udskydes et eller flere årDet fremgår af anlægsloven, at tidsplanen for udbygning af de danske jernbanelandanlæg vil blive revurderetOpdateret finansiel analyse for hele Femern-projektet, hvor den foreslåede tidsplan for landanlæg til grund for beregningerneNoget om det samlede projektNoget om hensynTidsplan for sænketunnelprojektet og den tyske tidsplan for de tyske jernbanelandanlægFordele for togpendlerne på Sydsjælland og Lolland-Falster snarest muligtGunstige udførelsesmæssige forhold også for de landsdækkende opgaver i Signalprogrammet og Elektrificerings ProgrammetFleksibilitet i forhold til etablering af Storstrømsbroen og fuld gavn af denne fra åbningSpærringer ca. som i anlægsloven – nogle får 6 uger mindre andre får 5 uger ekstraGennemgå slideAlt - undtaget el - til Nykøbing i 2021 20 min. Rejsetid – se passagertalEl i 2024 (og Storstrømsbro, niveaufri udfletning ved Ringsted) yderligere 15 minutters reduktionLolland planlægges og etableres efter tysk myndighedsgodkendelse af kyst til kyst-forbindelsen og fast viden om åbning af tunnelNykøbing F – Rødby F lukkes fra 2019 – se passagertalBudget uændret 9,5 mia – som udgangspunkt med en reserve på ca. 30% Finansieres kyst til kyst og EU (263 mio. kr.) indtil nuAfrundingFint samarbejde med DB også om køreplaner så sent som i mandags



8

Længerevarende sporspærringer

Nævnte dage inkl.

Start End Start End

18.07.20

Næstved-Vordingborg

2021

Ringsted-Næstved 28.03.20 29.11.20

2020

31.07.20

Orehoved-Nykøbing F

Afhænger af 
plan for 
Lolland

Vordingborg-Orehoved

Ultimo 
202130.04.21

08.05.21 Ultimo 
2021

Nykøbing F Vest - Rødby Færge 08.05.21

Nykøbing F - Nykøbing F Vest
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Så langt er vi nået…og
vi har været her før….
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Areal og Rettighedserhvervelse til 
Højspændingskabel

Højspændingskabel kan ikke placeres langs 
eksisterende jernbane uden betydelig 
arealindgreb.

Placering af neutralsektion kræver en ca. 500 
m strækning uden kurver/hældninger, at der 
ikke er signalanlæg og at toget kan accelrerer
tilstrækkeligt fra  stationen til at komme 
igennem neutralsektionen. 

En neutralsektion er et strømløst område i 
kørestrømsanlægget, der forbinder to 
separate strømforsyninger. Sikrer, at der ikke 
løber strøm fra en strømforsyning til en 
anden.

Højspændingskablet placeres i baneareal ved 
nyt banetrace (ekstra spor)
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Højspændinskabel 25 kV
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Opførelse af teknikhytte ved Neutralsektion
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Servitut Højspændingsledning
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Tidsplan for arealerhvervelse og anlægsarbejder
– Besigtigelsesforretning (2. marts 2020)

– Afklaring af endelig beliggenhed ifh. eksisterende ledninger (Ledningsejermøder)

– Ekspropriationsforretning medio maj eller medio juni 2020.

– Anlægsarbejder efter ekspropriation - forventet sommer/efterår 2020.

– Tilbagelevering af arbejdsarealer, matrikulær berigtigelse og færdiggørelse forventes 
igangsat 4. kvartal 2020.
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Spørgsmål

?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Questions
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Besigtigelsesforretning tirsdag den 2. marts 
2020
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