
   
  

    

           

        
         

           
      

           
        

         
             

           

            
         

            
  

    

           
    

       
             

         

            
               

 

Banedanmark 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
Att.: Mette Daugaard Petersen 

Tilladelse  til  omisolering  af  jernbanebro  over  Suså  E  i  station  5156  m. 

I har søgt om tilladelse til at omisolere jernbanebroen over Suså E. 

Ringsted Kommune og Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse 
til at omisolere jernbanebroen på matrikel 33a Vrangstrup By, 
Vrangstrup. 

Omisolering af broen kan påbegyndes efter klagefristens udløb og skal være 
afsluttet og færdigmeldt inden 3 år. 
Da sagen vedrører en afgørelse efter § 9 i Bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og – restaurering m.v., meddeler Næstved Kommune 
dog tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder inden klagefristens udløb 
og uanset om der måtte indkomme klager, jf. § 301 i samme bekendtgørelse. 
Påbegyndelse af arbejdet inden udløb af klagefristen sker på ansøgers eget 
ansvar. 
Anlægsarbejdet er omfattet af anlægsloven for Femern og dermed er §13 i 
anlægsloven gældende. I denne § fremgår det, at kommunalbestyrelsens 
afgørelse indenfor b.la. lov om vandløb alene kan påklages af Femern A/S 
og Femern Landanlæg. 

Hvad  I  helt  konkret  gøre? 
I skal overholde følgende vilkår: 

1. Når I sætter projektet i gang, skal I give besked til os. 
2. Broens nuværende dimensioner skal bevares 
3. I skal sikre at den nuværende frihøjde bevares 
4. I skal sørge for at der ikke sker færdsel med maskine i selve 

vandløbet, det vil sige hverken på brinker eller i vandløbsbunden 

1 § 30. Vandløbsmyndigheden kan efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af 
anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9, jf. § 17, uanset om vandløbsmyndighedens 
afgørelse påklages 

Team  Vand  og  Natur 

Center  for  Plan  og  Miljø 
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5. I  skal  sørge  for  at  begrænse  fældning  af  buske  og  træer  langs  med  
vandløbet.  I  tilfælde  af  at  det  bliver  nødvendigt  at  fælde  træer  skal  
disse  retableres  efter  endt  anlægsarbejde. 

6. I  skal  sørge  for  at  vandløbet  ikke  tilføres  forurenende  stoffer  under  
anlægsarbejdet,  herunder  jord-,  spor- og  bromateriale 

7. I  skal  sørge  for  at  opsætte  skilte,  som  fortæller,  at  der  foregår  
arbejder  på  broen  af  hensyn  til  sejladsen  på  Susåen 

8. I  skal  sørge  for  at  sikre  sejlere  under  broen  mod  evt.  nedfald  af  
materiale 

9. I  skal  sørge  for  at  retablere  evt.  dræn 
10. I  skal  sikre,  at  vandløbets  vandføringsevne  opretholdes  under  

anlægsarbejdet. 
11. Når  I  er  færdige  med  projektet  skal  I  give  besked  til  os  på  

vandloeb@naestved.dk 
12. Økonomien  til  anlæg  og  drift  afholdes  alene  af  Banedanmark. 

Hvad  er  formålet  med  projektet? 
Formålet med projektet er at foretage udskiftning af fugtisoleringen i 
sporbærende bro over Suså E. 

Hvem  er  inddraget  i  projektet? 
Navn Adresse Matrikel 

Ansøger Banedanmark Carsten Niebuhrs 
Gade 43, 1577 
Kbh. V 

Bredejer 
Næstved 
Kommune 
Bro 

Banedanmark Telegade 2, 2630 
Taastrup 

33a 
Vrangstrup By, 
Vrangstrup 

Bredejer 
Ringsted 
Kommune 

BaneDanmark Carsten Niebuhrs 
Gade 43, 1577 
Kbh. V. 

43 Vetterslev 
By, Vetterslev 

Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold 
Vandløb Suså E st. 5156 til st. 5165 m. 
Klassifikation Vandløbet er offentligt og målsat med 

tilstanden god og den nuværende tilstand 
er ringe 

Matrikelnr. 33a Vrangstrup By, Vrangstrup og 43 
Vetterslev By, Vetterslev 

Regulativmæssig 
skærebredde 

5 m 

Fald 0,3 o/oo 
Anlæg 1:1 
Bundkote 8,672 DNN / 8,752 m DVR 90 

mailto:vandloeb@naestved.dk


  

        

           

            
          

           

Kort over projektområdet 

Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel. 

Kort 2: Placering af bro. Broen er indtegnet med et rødt rektangel 

Baggrund 
Som et led i elektrificering og udbygning af Ringsted Femern Banen skal 
fugtisoleringen på de sporbærende broer over Susåen nord for Vrangstrup 
Huse udskiftes. Fugtisoleringen ligger i selve broen og vil ikke påvirke 
vandløbet. 



          
             

         
         

        
   

            
             

            
           

               
     

 
          

          

Hvad  skal  der  ske  i  projektet?  

Fugtisoleringen på den sporbærende bro henover Suså skal udskiftes (se 
kort nr. 1 og 2). Omisoleringen vil ikke ændre broens fysiske dimensioner. I 
forbindelse med anlægsarbejdet fjernes sporet og broen og overbeton 
omisoleres. Broender frigraves og membranen føres ned over støbeskel 
mellem dæk og endeunderstøtning. Efter omisolering udføres stabilgruskile 
og dræn ved broender. 

I anlægsperioden udlægges et areal ca. 300 m. nord for broen til 
arbejdsplads samt oplæg af de materialer, der ikke er plads til ved brostedet, 
se kort 3. Adgang til arbejdspladsen vil ske fra Ømarksvej. Adgang mellem 
arbejdspladsen og selve brostedet vil ske inden for sporarealet. Evt. adgang 
til brostedet fra syd, vil ske af arbejdsvej øst for banen, - med adgang via 
Tyvelsevej, som angivet på kort 3. 

Kort 3: Arbejdsarealer og adgangsveje i forbindelse med omisolering af 
bygværk over Susåen. Byggepladsarealet er skraveret med grønt (kort fra 
ansøgningsmateriale). 



    

           
       

     

            
     

          
     

        
             

 

           
           
            

 
           

           
       

            
             

  
              

 
             

 

              
             

       

Ansøgningsmateriale 
 Projektforslag  modtaget  den  15.  november  2019 
 Yderligere  oplysninger  sendt  pr.  mail  den  13.  december  2019,  den  

16.  december  2019  og  den  20.  januar  2020.  

Økonomi 
Alle udgifter afholdes af Banedanmark. 

Tidsplan 
Projektet startes op i januar 2020 med anlæg af arbejdspladser. Selve 
arbejdet med broen vil foregå i april 2020. 

Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold 

Afstrømning 
Broens dimensioner vil ikke blive ændret og der sker derfor ikke nogen 
ændring i de afstrømningsmæssige forhold. 
Vandføringsevnen må ikke forringes, og derfor stilles vilkår om, at 
vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet. 
Ligeledes stilles vilkår om retablering af evt. eksisterende dræn. 
Med de stillede vilkår vurderer vi, at udskiftning af broen ikke vil få 
afvandingsmæssige konsekvenser. 

Miljø 
Vandløbsbunden under broen består overvejende af sten og grus. Der stilles 
vilkår om, at vandløbsbunden bevares samt at hvis der fjernes eksisterende 
større sten skal disse udlægges igen, da de fungerer som skjulesten for 
vandløbsfaunaen. 
Ligeledes stilles vilkår om, at eksisterende træer langs vandløbet på begge 
sider af broen skal bevares og/eller retableres for at bevare den 
skyggegivende effekt og sikre brinker mod erosion. 
For at hindre tilførsel af jord-, bro- og spormateriale som kan påvirke 
vandløbets vandkvalitet og fysik er der stillet vilkår om forbud mod tilførsel af 
disse stoffer. 
Der er stillet vilkår om at sikre sejlende i åen mod nedfald af genstande 
under broen. 
Med de stillede vilkår vurderer vi, at udskiftning af broen ikke vil få 
miljømæssige konsekvenser. 

Er  der  anden  lovgivning,  der  skal  tages  hensyn  til? 

Beskyttet  natur  og  Natura2000.  
Suså E er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der skal ikke jf. §12 i 
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med 
tilhørende landanlæg i Danmark meddeles §3-dispensation til projektet. 



         
       

           
          

 

         
      

        
     
    

             
          

 

           
           

         
        

          
         

         
    

           
             

         
             

          

            
  

          
           

 

         
            

          
 

Projektstrækningen er en del af Natura2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-
Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 

Det sted hvor anlægsarbejdet skal udføres, er det vandløbet inkl. bræmmer 
der er omfattet af habitatområde H194. Der er ikke fuglebeskyttelsesområdet 
i projektområdet. 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper, samt beskytte dyre- og 
plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

Følgende arter er på udpegningsgrundlaget for habitatområdet: Skæv 
vindelsnegl, sumpvindelsnegl, tykskallet malermusling, bæklampret, 
pigsmerling og stor vandsalamander. 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder - der er 
på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og 
karakter. 

Beskyttede  dyre- og  plantearter 
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens §10 – de 
såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 
habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter 
vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 
Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende beskyttede 
bilag IV-arter eremit, flagermus, spidssnudet frø, springfrø og tykskallet 
malermusling. Levesteder for eremit og flagermus (gamle træer) påvirkes 
ikke af projektet. 
Spidssnudet frø og springfrø er tilknyttet vandhuller eller våde områder. Det 
er vores vurdering at arterne ikke vil blive påvirket negativt af projektet, da 
arbejdet begrænser sig til arbejder på selve bygværket. Tykskallet 
malermusling lever på bunden af vandløbet, men da der ikke vil ske nogen 
påvirkning af vandløbsbunden vil arten ikke blive påvirket negativt af 
projektet. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter. 

Miljømål 
Vandløbet er yderligere målsat i henhold til Vandområdeplanerne. Suså har 
målsætningen god økologisk tilstand. Vandløbet har i dag samlet en ringe 
økologisk tilstand. 

Da anlægsarbejdet ikke berører selve vandløbsprofilet, vurderer vi, at 
projektet ikke vil være med til at forhindre opfyldelse af miljømål for 
vandløbet jf. §8 i Bekendtgørelse 2019-04-11 nr. 449 om indsatsprogrammer 
for landområdedistrikter. 



            
         

          
        

            
       

 
          

          
        

         
  

         
   

          
         

               
         

      

      

         
  

       

          
             

          
 

           
          

Museumsloven 
Der kan i området eventuelt være fund af betydning for den arkæologiske 
kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-
27 Side 8 af 11 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske 
forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver 
bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af 
arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige 
konsekvenser. 
Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, 
flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det 
berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. 
Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til Museum Vestsjælland og 
Museum Sydøstdanmark. 
Før evt. gravearbejde på offentlig vejmatrikel skal der indhentes 
gravetilladelse hos vejmyndighed. 

Høring 
Da broen skønnes ikke at have væsentlig indflydelse på vandløbets 
afstrømnings- eller miljømæssige forhold er der ikke foretaget offentlig 
høring af projektet, jf. § 17 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om 
vandløbsregulering og – restaurering m.v. Der er foretaget almindelig 
partshøring af ansøger og lodsejere efter forvaltningsloven. 

Hvilken  lov  ligger  til  grund  for  afgørelsen? 
Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser. 

 Bekendtgørelse  af  Lov  om  vandløb  nr.  127  af  26.01.2017  §  47  
 Bekendtgørelse  om  vandløbsregulering  og  –restaurering  nr.  834  af  

27.06.2016,  §  9  og  kap.  5. 
 Hertil  kommer  Regulativ  for  hovedvandløbet  Susåen,  26.  februar  

1946  og  tillægsregulativ  Tillæg  til  regulativ  Torpe  Kanal,  Nedre  
Suså,  Øvre  Suså  incl.  Tystrup  og  Bavelse  Søerne  Amtsvandløb  nr.  
8,  9,  10  og  14  på  Sjælland. 

 Lov  om  anlæg  og  drift  af  en  fast  forbindelse  over  Femern  Bælt  med  
tilhørende  landanlæg  i  Danmark,  lov  nr.  7575  af  4.  maj  2015 

I kan finde bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk og regulativet på 
Næstved Kommunes hjemmeside. 

Klage  over  afgørelsen 
Afgørelsen kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Fravigelsen af vandløbslovens regler om klageadgang fremgår således af § 
13, stk. 1 i anlægsloven for Femern, hvor det fremgår, at afgørelser efter 
vandløbsloven, som følge af projektet, ikke kan påklages til anden 
administrativ myndighed. 

Kommunens afgørelse kan dog påklages af Femern A/S og A/S Femern 
Landanlæg til transportministeren, jf. § 13, stk. 2 i anlægsloven. 

www.retsinformation.dk


          
       

          
           

 

         
      

         
 

Bemyndigelsen til A/S Femern Landanlæg er ved bekendtgørelse nr. 1118 
af 17. september 2015 efterfølgende overdraget til Banedanmark. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, og søgsmål til prøvelse af 
afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
meddelt. 

Offentliggørelse/bekendtgørelse  
Godkendelsen vil blive offentliggjort på kommunernes hjemmeside, den 24. 
januar 2020 med 4 ugers klagefrist. 

Med  venlig  hilsen  

Beth  Søeborg  Lundholm               Malene  Callesen  Dall  
Biolog,  vandløbs- og  spildevandsmedarbejder           Vandløbsmedarbejder  
Ringsted  Kommune               Næstved  Kommune  

Kopi  sendt  til 
Ansøger og bredejer: Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 
København V. 




