
 

 

 

 

 

EKSTRAKT 

UDSKRIFT 

AF 

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 

FOR 

STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN 

FOR JYLLAND 

 

 

Sporfornyelse 

Fredericia – Vejle  

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 30. november 2022) 

1. hæfte 

 

 

Onsdag den 30. november kl. 10 samledes kommissionen ud for ejendommen Fiske-

bækvej 43, 7000 Fredericia, for at afholde en kombineret besigtigelses - og ekspropri-

ationsforretning i anledning af at der skal ske en sporfornyelse af det østlige spor, på 

jernbanestrækningen mellem Fredericia og Vejle vedrørende de ejendomme, der er an-

ført i arealfortegnelse nr. 1 under løbenumrene 1, 2, 3, 4, 5 og 6.  

 

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup  

Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen gårdejer 

Niels Wind-Friis, Vamdrup og tidligere regionskonsulent Jens Ole Juhler, Fredericia, 

samt Anja Karlsson, Oksbøl og Carl Otto Mastrup, Vamdrup, der af kommissariu s er 

udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over kommunale medlemmer af kom-

missionen.  

 

Som repræsentant for Vejle Kommune mødte Paw Bro Larsen.  
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Den ledende landinspektør, Inger Juhl Larsen mødte ved landinspektør Torben Grund-

før Richter. 

 

Protokollen førtes af fuldmægtig, cand.jur. Helle Daugaard Juul. 

 

For anlægsmyndigheden, Banedanmark, mødte Projektleder Cecilie Nissen og Land-

inspektør Carsten Jørgensen. 

 

En af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.  

 

Kommissarius fremlagde brev af 1. september 2022 fra Transport- og Boligministeriet, 

hvorved sagen blev forelagt for kommissionen, og hvorved der samtidig blev givet den 

fornødne ekspropriationsbemyndigelse.  

 

Banedanmarks repræsentanter, gjorde rede for projektet og oplyste følgende:  

 

Forudsætninger 

Banedanmark vil med baggrund i aftalen om ” Fornyelsesplanen 2017 -2019”, sporfor-

nye højre spor, som er det østlige spor, på jernbanestrækningen mellem Fredericia og 

Vejle. 

 

Projektets fornyelse af sporet bidrager til at der kan køre tog til tiden mellem Fredericia 

og Vejle. Strækningens tilstand er i dårlig forfatning og trænger til fornyelse for at 

overholde gældende banenormer. 

Fornyelsesprojektet medvirker dermed til, at det er jernbanesikkerhedsmæssigt for-

svarligt at køre tog på strækningen Fredericia – Vejle.   

 

Det er nødvendigt for projektets gennemførelse, at der midlertidigt erhverves arealer 

og adgange fra de tilgrænsende ejendomme.  

Der er udelukkende tale om at erhverve midlertidige arbejdsarealer for projektets gen-

nemførelse, samt nødvendige adgangsveje i den forbindelse.  

 

Projektbeskrivelse  

Projektet vedrører sporfornyelse af højre spor på dele af den dobbeltsporede strækning 

mellem Fredericia og Vejle (ekskluderet begge stationer).  
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Projektet omfatter fornyelse af ballast, med henblik på levetidsforlængelse af anlæg-

get, således at behovet for fornyelse og vedligehold af banestrækningen reduceres. 

Hvis projektet ikke gennemføres, vil der være øget risiko for hastighedsnedsættelser 

eller sporspærringer, samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen. 

 

Der skal udføres ballastfornyelse i fuld profil, samt fornyelse af sporkasse efter behov.  

 

Enkelte steder skal der laves mindre tilpasning af broer, hvor sporet som følger af 

ballastfornyelsen bliver hævet i forhold til nuværende niveau. Tilpasningen vil bestå i 

forhøjelse af kantbjælker, for at modvirke at skærver kan falde ned fra broen. Når der 

skiftes kantbjælker, så er det ikke sikkert, at de eksisterende rækværker passer ned i 

de nye kantbjælker, og derfor kan disse også blive skiftet.  

 

Ekspropriationer, der er nødvendige for projektets udførsel, er omfattet af lov nr. 686 

af 27. maj 2015, jernbaneloven. 

 

Tegningsoversigt 

Tegningsnummer Navn Stationering  Målforhold 

TCOWX-Z-23-001694 

 

Ekspropriationsplan 1 1.694 – 2.022 1:1 000 

TCOWX-Z-23-008892 Ekspropriationsplan 2 8.892 – 9.302 1:1 000 

TCOWX-Z-23-011568 Ekspropriationsplan 3 11.568 – 11.973 1:1 000 

TCOWX-Z-23-012869 Ekspropriationsplan 4 12.869 – 13.277 1:1 000 

TCOWX-Z-23-014728 Ekspropriationsplan 5 14.728 – 14.934 1:500 

TCOWX-Z-23-024610 Ekspropriationsplan 6 24.610 – 25.027 1: 1000 

TCOWX-Z-23-001800 Oversigtskort 1.800 – 24.885 1:20 000 

 

Forudsætninger og lovgrundlag  

Arealer og rettigheder til brug for sporfornyelsen kan erhverves ved ekspropriation efter Jern-

baneloven (Lov nr. 686 af 27. maj 2015) § 30, stk. 2, pkt. 5 - 6. Ekspropriation efter denne be-

stemmelse foretages på baggrund af reglerne i Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved 

ekspropriation vedrørende fast ejendom (LBK nr. 1161 af 20. november 2008). 

Transportministeriet har den 1. september 2022 meddelt bemyndigelse til kombineret besigti-

gelses- og ekspropriationsforretning for projektet Sporfornyelse Fredericia – Vejle.  

 

Myndighedsgodkendelser 

Myndigheder, der er rettet ansøgninger til, er: Fredericia Kommune og Vejle Kommune.  
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Vejlemuseerne har, efter Banedanmarks anmodning, udført arkivalsk kontrol. Ved flere loka-

tioner anbefaler Vejlemuseerne at der udføres arkæologiske forundersøgelser. 

 

Modtagne myndighedsgodkendelser 

De medtagede nødvendige tilladelser er oplistet nedenfor.  

 

Arbejdsplads Kobbelvænget, km 1,9 

Fredericia Kommune har den 12. juli 2022 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 

stk. 1 til midlertidig arbejdsplads ved Kobbelvænget.  

Den 7. juli 2022 har Fredericia Kommune tilkendegivet, at der ikke skal søges overkørselstil-

ladelse, da adgangsvejen til arbejdspladsen er en privat fællesvej beliggende i byzone.  

 

Arbejdsplads Fiskebækvej, km 9,1 

Arbejdsarealet er fordelt på begge kommuner. Adgangsvejen er i Fredericia Kommune.  

Fredericia Kommune har den 11. juli 2022 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 

stk. 1 til midlertidig arbejdsplads ved Fiskebækvej. Den 19. juli 2022 har Fredericia Kom-

mune meddelt overkørselstilladelse. 

Vejle Kommune har den 06. april 2022 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 

til midlertidig arbejdsplads ved Fiskebækvej. 

Den 16. juni 2022 har Vejle Kommune bekræftet at overkørselstilladelse ikke er påkrævet, da 

adgangsvejen ligger i Fredericia kommune.  

 

Arbejdsplads Borggårdsvej/Jernbanegade ved Børkop station, km. 11,8  

Vejle kommune har den 09. september 2022 meldt landzonetilladelse til midlertidig arbejds-

plads på areal ved Børkop station. 

Vejle kommune har den 16. juni 2022 meddelt overkørselstilladelse.  

 

Arbejdsplads Toftumvej, km. 13,2 

Vejle Kommune har den 8. marts 2022 meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 

35 stk. 1 til midlertidig arbejdsplads på areal ved Toftumvej.  

Den 16. juni 2022 har Vejle Kommune meddelt overkørselstilladelse.  

 

Arealer og ekspropriationer 

Det maskinel som vil udføre sporfornyelsen på strækningen, er sporkørende og vil 

derfor så vidt muligt benytter Banedanmarks egen skinner og arealer.  
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Der er dog brug for arealer langs strækningen for at kunne tilgå banen. Lige ledes er 

flere lagerpladser ved banen nødvendige. Slutteligt er et areal til placering af skurby 

til projektets entreprenør nødvendig.  

 

Der er udelukkende tale om midlertidige ekspropriationer. Alle arbejdsarealer vil blive 

reetableret til mindst samme standard, som de var ved overtagelsen. 

 

Ved undersøgelse af forholdene og involvering af berørte lodsejerne er Banedanmark 

kommet frem til, at der vil være et behov for 6 midlertidige areal -erhvervelser ved 

ekspropriation, til brug for byggepladser, skurby og adgangsveje. 

Arealerne er beskrevet fra Fredericia mod Vejle.  

 

Kobbelvænget, lb.nr. 1  

Kilometer 1.800 – 2.097 

Mat nr. 297d og 297f Fredericia Kobbeljorder  

 

Ved Kobbelvænget skal der udføres ny sporkasse.  

Arealet ved Kobbelvænget skal bruges til at entreprenøren kan få adgang til jernbanen 

med folk, materialer samt maskiner, så arbejdet kan gennemføres.  

 

Banedanmark ønsker råderet over arealet fra 01.07.2023 til 30.12.2023.  

 

Fiskebækvej, lb.nr. 2 

Kilometer 9.022 – 9.258 

Mat.nr 27f Pjedsted By, Pjedsted (Fredericia Kommune) og 

41f Børkop By, Gauerslund (Vejle Kommune) 

 

Arealet skal bruges som arbejdsplads i forbindelse med ballastrensning fra Børkop og 

frem til Fiskebækvej, udskiftning af sporkasse ved km 7,3 og skærvesupplering til 

ballastrens.  

Det er nødvendigt med netop dette areal, idet der er få andre muligheder for arbejds-

pladser langs denne del af jernbanestrækningen, hvor der kan skabes rum og mulighed 

for aflæsning af bagharp. Det er særligt niveauforskelle mellem banen og alternative 

pladser som er blevet undersøgt. 
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Samtidig passer placering af arbejdspladsen med planlagt brotilpasning, hvilket umu-

liggør at vælge en alternativ plads nærmere Fredericia.  

 

Banedanmark havde oprindelig planlagt at placere arbejdspladsen mark syd for Fiske-

bækvej, på samme ejendom. Lodsejer ønsket at man heller benyttede marken nord om 

Fiskebækvej. 

 

Da Banedanmark kan etablere god adgang til sporet ved begge placeringer, er det valgt, 

fuldt ud at følge lodsejers ønske. 

 

Yderligere var det lodsejerens forslag, at Banedanmark laver egen adgangsvej fra Fi-

skebækvej og ind på arbejdsarealet. Derved kan man undgå at benytte den grusvej, der 

også benyttes af nabo. Banedanmark har fulgt anmodning og tilpasset ekspropriationen 

i henhold til dette.  

 

Banedanmark ønsker råderet over arealet fra 15.05.2023 til 30.12.2023.  

 

Borggårdsvej/Jernbanegade ved Børkop station, lb. nr. 3  

Kilometer 11.733 – 11.806 

Mat.nr 56a og 56b Børkop, Gauerslund 

 

Arealet er nødvendigt for at entreprenøren kan gennemføre arbejdet med etablering af 

ny sporkasse på etapen fra Børkop til Fredericia, idet arealet skal bruges til at få folk, 

materialer og maskiner på jernbanen og ind til de steder, hvor der skal laves ny spor-

kasse. Der er ikke andre arealer hvor entreprenøren kan få adgang til at sætte mask iner 

på sporet i det aktuelle område. Endvidere skal der laves nødvendig brotilpasning.  

 

Arealet ligger i forbindelse med et stort Banedanmark areal, der til sammen udgør en 

arbejdsplads. Uden ekspropriationsarealet, kan Banedanmark eget areal ikke benytt es 

som arbejdsplads.  

 

Arbejdspladsen hegnes. 

 

Banedanmark ønsker råderet over arealet fra 01.07.2023 til 30.10.2023.  
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Toftumvej, lb.nr. 4 

Kilometer 12.970 – 13.170 

Mat.nr 10q Gauerslund By, Gauerslund 

 

Arealet er nødvendigt for plads til aflæsning af bagharp. Arealet er optimalt fordi det 

ligger i niveau med jernbanen, så der kan tømmes bagharp fra jernbanevogne og ned 

på pladsen. Samt fordi arealet er placeret i slutningen af en projektetape. Størrelsen på 

arbejdspladsen er nøje tilpasset den store mængde bagharp, som vil komme fra ballast-

rensningen på strækningen fra Vejle til Børkop. Samtidig er arbejdspladsen placeret 

strategisk i forhold til hvor bal-lastrensningen fra vejle til Børkop slutter, så det passer 

med at den sidste bagharp fra arbejdet kan læsse af på pladsen, hvilket også medfører, 

at arbejdspladsen ikke kan rykkes hverken den ene eller anden vej, idet placeringen så 

ikke vil passe med det der skal udføres.  

 

Banedanmark ønsker råderet over arealet fra 15.05.2023 til 30.12.2023.  

 

Stationsvej ved Brejning station, lb.nr. 5 

Kilometer 14.841 – 14.855 

Mat.nr 34c Sellerup By, Gauerslund 

 

Der skal udføres arbejde omkring Brejning station, som kræver at entreprenøren har 

mulighed for at komme hen til jernbanen med mandskab, materialer og maskiner . Par-

keringspladsen den eneste mulighed med placering i nærheden af jernbanen og statio-

nen, som samtidig opfylder entreprenørens areal-krav. Der er ikke andre muligheder i 

nærområdet, der giver adgang til relevante arbejdsområde på stationen, hvor der skal  

demonteres perronplader og laves ballastudskiftning.  

Arbejdspladsen hegnes. 

 

Banedanmark ønsker råderet over arealet fra 01.09.2023 til 10.10.2023.  

 

Mågevej, lb.nr. 6 

Kilometer 24.813 – 24.886 

Mat.nr 5k Vinding By, Mølholm 
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Arealet skal bruges til entreprenørens administration af byggeriet. Arealet ligger godt 

i forhold til jernbanen og er tidligere brugt til at huse administration af jernbanepro-

jekter. På arealet opsættes en skurby, parkeringspladser samt containere til affald, her-

under et område til evt. farligt materiale/ affald fra byggeriet, som f.eks. kan være 

gasflasker eller en mindre benzintank til maskinerne.  

 

Banedanmark ønsker råderet over arealet fra 01.04.2023 til 30.12.2023.  

 

Fremmede ledninger 

Banedanmark har undersøgt ledningsforholdene og udarbejdet ledningsprotokol. Der 

er ingen tvister eller uafklarede forhold med ledningsejerne.  

 

Underskrevet ledningsprotokol medtages på forretningen.  

 

Støj, støv og vibrationer i driftsfasen 

Belastning fra vibrationer i driftsfasen, forventes at være uændret i forhold til eksiste-

rende niveauer.  

 

Økonomiske forhold 

Banedanmark er anlægsmyndighed på projektet.  

 

Projektet er tiltrådt ved Aktstykke nr. 269 af 2. juni 2022.  

 

 

Vedligeholdelsesforhold 

Der ændres ikke i Banedanmarks drift og vedligeholdelse af jernbanen i nærværende 

projekt.  

 

Der ændres ikke ved nuværende ejerforhold til eksisterende bygværker i tilknytning til 

jernbanen. 

 

Anlægsfasen 

 

Banedanmark forventer at gennemføre projektet i perioden 01.05.2023 til 30.12.2023.  
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Trafikken  

Beskrivelse af de trafikale påvirkninger.  

 

Togtrafikken 

Togtrafikken vil kun i mindre grad blive påvirket i anlægsfasen, foruden enkelte peri-

oder med sporspærringer. 

 

Nogle af spærringerne omfatter kun det ene spor, hvormed togdriften kan opretholdes 

i det andet spor. I disse perioder vil strækningen fungere som enkelt -sporet jernbane, 

hvor der forekommer togdrift i begge retninger i samme spor. Dette vil give nogle 

ændringer til togdriften. 

 

I andre perioder vil der etableres totalspærring, hvormed togdrif ten indstilles i begge 

spor. I de togfrie perioder vil der køre togbusser mellem stationerne.  

 

Vejtrafikken 

Vejtrafikken påvirkes kun, ved at trafikanter vil møde køretøjer på det offentlige vej-

net, som bevæger sig til og fra arbejdspladserne.  

 

Ved brug at togbusser vil disse også befinde sig i trafikken.  

 

Støj  

Naboområder beliggende op til de jernbanestrækninger, som er direkte omfattet af 

sporfornyelsen eller i umiddelbar nærhed til arbejdspladsarealerne, vil under projektets 

gennemførelse lejlighedsvis blive udsat for støj, udover almindeligt driftstøj.  

 

Støjende anlægsaktiviteter relaterede til sporarbejdet vil foregå i dag-, aften- og nat-

perioder af hensyn til at begrænse indskrænkningen af togtrafikken og af hensyn til 

afvikling af trafik i byområder. Gener for boliger tæt på banestrækning vil således ikke 

kunne undgås, men vil som udgangspunkt være af kortere varighed, da aktiviteterne 

løbende flytter lokalitet. 

 

Arbejdspladser anvendes i de udførelsesperioder, hvor de enkelte sporspær -ringer er 

planlagte. Nogle arealer vil blive anvendt i kortere perioder (under 6 uger), mens der 

andre steder vil være aktiviteter i længere perioder. Hyppigere aktiviteter, som kan 
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være støjende, vil kun forekomme i perioder relaterede til sporspærringer og arbejder 

på strækningen i nærheden af arbejdspladser, dvs. i begrænsede perioder, hvor selve 

udførelse af sporfornyelsen finder sted.  

 

Banedanmark og dennes entreprenører vil tilstræbe, at begrænse støjgenerne om afte-

nen og natten, i det omfang det ikke hindrer færdiggørelse af arbejdet til ibrugtagning 

af sporene til drift ved sporspærringsperiodernes afslutning.  

 

Banedanmark vil indgå i forhåndsdialog med begge kommuner vedrørende støjende 

arbejder. I Fredericia Kommune skal der, i nødvendigt omfang, ansøges om dispensa-

tion fra Kommunens regulativ. I Vejle Kommune skal støjende arbejder anmeldes 

mindst 14 dage før igangsættelse.  

 

Vibrationer 

Inden anlægsarbejdet igangsættes, vil der blive gennemført en fotoregistrering af nær-

liggende ejendomme, såfremt det skønnes nødvendigt set hen til an-lægsaktiviteten. 

Således kan der foreligge dokumentation, 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 ballastrensning og ved midlertidig omlastning af disse.  

 

Anlægsarbejder kan være en kilde til støvdannelse, der kan have midlertidig indfly-

delse på den lokale luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere afhængig af aktivi-

teter, jordbunds- og meteorologiske forhold, som f.eks. nedbør, vindretning og ha-

stighed. Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for 

at kunne påføre naboer støvgener, men det vurderes at være af mindre betydning grun-

det anlægsarbejdets omfang. 

 

Afværgeforanstaltninger i form af eksempelvis vanding af byggepladser kan reducere 

støvgener, hvorfor støv ikke vurderes at være en væsentlig miljøgene.  

 

Særlige bestemmelser  

I det følgende afsnit er de påtænkte ændringer beskrevet og stedfæstet efter banens 

stationering. Stationeringen går fra Fredericia mod Vejle.  
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Sporfornyelsen resulterer ikke i væsentlige ændringer ved den generelle udformning 

af den eksisterende jernbane. Der sker ballastfornyelse i fuld profil, samt fornyelse af 

sporkasse efter behov. 

 

Km 1 - km. 25 – der sker sporfornyelse af jernbanen.  

 

Km stationering: 1.250 – 1.763 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 1.763 – 2.000 

Ny sporkasse. 

 

Km stationering: 2.000 – 3.200 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 3.200 – 3.400 

Ny sporkasse. 

 

Km stationering: 3.400 – 7.325 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 7.325 – 7.375 

Ny sporkasse. 

 

Km stationering: 7.375 – 11.385 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 12.604 – 19.500 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 19.975 – 20.250 

Ny sporkasse. 
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I forbindelse med anlægsarbejderne rettes sporet til vertikalt og horisontalt, således 

sporgeometrien har den optimale placering.  

 

Alle hævningerne og sideflytninger, følger en jævn kurve, så den største ændring  fo-

rekommer midt mellem stationeringerne. Fuldt datablad forefindes på projektet.  

 

Ændringer der ikke overstiger 10 cm vurderes som almindeligt sporvedligehold og er 

ikke nærmere beskrevet i nærværende materiale. Ændringer der overstiger 10 cm er i 

det følgende beskrevet.  

 

Km stationering: 1.170 – 1.410 

Sporet hæves mellem 10 til 24 cm 

 

Km stationering: 1.860 -1.940 

Sporet hæves mellem 10 til 11 cm 

 

Km stationering: 3.110 – 3.350 

Sporet hæves mellem 10 til 16 cm 

 

Km stationering: 4.230 – 4.480 

Sporet hæves mellem 10 til 19 cm 

 

Km stationering: 10.190 – 10.440  

Sporet flyttes i snit 10 cm til venstre 

 

Km stationering: 11.010 – 11.160 

Sporet hæves mellem 10 til 16 cm 

 

Km stationering: 16.980 – 17.140 

Sporet hæves mellem 10 til 19 cm 

 

Km stationering: 18.550 – 19.200 

Sporet hæves mellem 10 til 16 cm 
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Projektets indflydelse på ejendommene langs anlægget blev herefter gennemgået for 

kommissionen og den fremmødte lodsejer, havde mulighed for at udtale sig  

 

De væsentligste bemærkninger var følgende:  

 

En lodsejer oplyste, at denne var afskåret fra sine øvrige marker pga. arbejdsarealets 

udbredelse, idet arbejdsarealet afskærer adgangen mellem de øvrige marker og eksi-

sterende og eneste markoverkørsel til Toftumvej. Lodsejer ønskede, at der blev sikret 

en adgangsvej på ca. 5 meters bredde mellem ejendommens haveareal og kanten af det 

midlertidige arbejdsareal. Lodsejer oplyste endvidere, at det ikke var muligt at benytte 

anden overkørsel, da denne var nedlagt i forbindelse med etablering af cykelsti.  

 

Anlægsmyndigheden oplyste, at man ikke havde været opmærksom på den nedlagte 

overkørsel, hvorfor man gerne ville imødekomme lodsejers ønske om adgangsvej. An-

lægsmyndigheden ville i den forbindelse blot rykke hegnet til det midlertidige arbejds-

areal ind, så landbrugsmaskinerne kan passere mellem ydersiden af hegnet og ejen-

dommens haveafgrænsning.  

 

Kommissionen drøftede spørgsmålet og besluttede, at lodsejer sikres den ønskede ve-

jadgang/kørevej i anlægsperioden, men at det samlede areal, som fremgår af fortegnel-

sen skal lægges til grund for den midlertidige ekspropriation. Det midlertidigt ekspro-

prierede areals størrelse fastholdes, således som angivet i fortegnelsen.   

 

Kommissionen godkendte herefter projektet og fastsatte følgende:  

 

Særlige bestemmelser  

I det følgende afsnit er de påtænkte ændringer beskrevet og stedfæstet efter banens 

stationering. Stationeringen går fra Fredericia mod Vejle.  

 

Sporfornyelsen resulterer ikke i væsentlige ændringer ved den generelle udformning 

af den eksisterende jernbane. Der sker ballastfornyelse i fuld profil, samt fornyelse af 

sporkasse efter behov. 

 

Km 1 - km. 25 – der sker sporfornyelse af jernbanen.  
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Km stationering: 1.250 – 1.763 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 1.763 – 2.000 

Ny sporkasse. 

 

Km stationering: 2.000 – 3.200 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 3.200 – 3.400 

Ny sporkasse. 

 

Km stationering: 3.400 – 7.325 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 7.325 – 7.375 

Ny sporkasse. 

 

Km stationering: 7.375 – 11.385 

Ballastfornyelse i fuld profil. 

 

Km stationering: 12.604 – 19.500 

Ballastfornyelse i fuld profil.  

 

Km stationering: 19.975 – 20.250 

Ny sporkasse. 

 

I forbindelse med anlægsarbejderne rettes sporet til vertikalt og horisontalt, således 

sporgeometrien har den optimale placering.  

 

Alle hævningerne og sideflytninger, følger en jævn kurve, så den største ændring fo-

rekommer midt mellem stationeringerne. Fuldt datablad forefindes på projektet.  

 



30.11.2022 15 

Ændringer der ikke overstiger 10 cm vurderes som almindeligt sporvedligehold og er 

ikke nærmere beskrevet i nærværende materiale. Ændringer der overstiger 10 cm er i 

det følgende beskrevet.  

 

Km stationering: 1.170 – 1.410 

Sporet hæves mellem 10 til 24 cm 

 

Km stationering: 1.860 -1.940 

Sporet hæves mellem 10 til 11 cm 

 

Km stationering: 3.110 – 3.350 

Sporet hæves mellem 10 til 16 cm 

 

Km stationering: 4.230 – 4.480 

Sporet hæves mellem 10 til 19 cm 

 

Km stationering: 10.190 – 10.440  

Sporet flyttes i snit 10 cm til venstre 

 

Km stationering: 11.010 – 11.160 

Sporet hæves mellem 10 til 16 cm 

 

Km stationering: 16.980 – 17.140 

Sporet hæves mellem 10 til 19 cm 

 

Km stationering: 18.550 – 19.200 

Sporet hæves mellem 10 til 16 cm 

 

………. 
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Hermed afsluttedes forretningen. 

 

Mette Plejdrup Nielsen 

Niels Wind Friis                         Jens Ole Juhler  

    Anja Karlsson             Carl Otto Mastrup 

                                                                          /Helle Daugaard Juul 

 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

 

 

Helle Daugaard Juul 

 


