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Projektbeskrivelse  

1. Baggrund og indledning 

DSB har truffet beslutning om at indsætte nye togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt 
København-Næstved.  
 
Det nye togsystem København-Næstved planlægges idriftsat medio 2021, mens det nye togsystem mellem 
Nivå og Næstved idriftsættes fra december 2022, hvor det skal køre via Ny Ellebjerg, Køge Nord og Lille 
Syd. Togene bliver primært ellokomotiver og eksisterende dobbeltdækkervogne samt ER-togsæt.  
 
De eksisterende klargøringsfaciliteter i Næstved er vurderet utidssvarende. De er primært beregnet for 
dieseltog, der i dag kører på Lille Syd. Forud for elektrificering af strækningen Ringsted – Næstved, og 
idriftsættelse af de nye togsystemer, vælger DSB derfor at modernisere klargøringsfaciliteterne i Næstved. 
Anlægsarbejderne med nye Klargøringsfaciliteter i Næstved skal være gennemført til medio 2021. De 
nuværende olieforsyningsanlæg i Næstved berøres ikke under anlægsarbejderne. 
 
De anlægstekniske arbejder vil primært ske som 3. parts projekt i Banedanmarks infrastruktur.  
 
Projektet skal være færdigt til idriftsættelsen af det nye togsystem København-Næstved medio år 2021, men 
udførelsen starter ultimo år 2020. Næstved har hos DSB stationsbetegnelsen Næ. Derfor benævnes 
projektet ”Næ 2020”. 
 
Rådgivningen udføres i totalrådgivning af Sweco Danmark A/S. 

2. Projektafgrænsning 

Denne ansøgning vedrører 4 fysiske delområder på Næstved station: 
 

• Fjernelse af gamle fækalieanlæg og vaskeanlæg i spor 22 

• Nye klargøringsfaciliteter ved spor 6 og adgang dertil fra Ny Præstøvej 

• Aktiviteter ved depotspor overfor stationsbygningen 

• Forlængelse af spor 20 mod Kalbyrisvej 
 

2.1. Fjernelse af gamle fækalieanlæg og vaskeanlæg i spor 22 

 
I forbindelse med moderniseringsprojektet ønsker DSB at fjerne det nuværende åbne vaskeanlæg i spor 22 
og de nuværende fækalietømningsanlæg, ligeledes beliggende i spor 22. DSB ønsker at etablere en 
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vaskehal med tilknyttet graffitiafrensning og lager. Vaskehallen er på nuværende tidspunkt ikke en del af 
nærværende modernisering. 
 

 
 

Figur 2.1 - De ældre utidssvarende fækalietømningsanlæg er placeret i spor 22 i den nordvestlige side af stationsområdet 

 

 
 

Figur 2.2 – Åbent vaskeanlæg er ligeledes beliggende i spor 22. 

 
 

2.2. Nye klargøringsfaciliteter ved spor 6 og adgang dertil fra Ny Præstøvej 

 
Primært i projektet er etablering af forsyningsanlæg til betjening af tog op til 250 m længde. 
Forsyningsanlægget anlægges øst for selve stationen, nord for spor 6 og er placeret parallelt med Ny 
Præstøvej, imellem Spor 6 og Ny Præstøvej.  
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Ca. 35 m fra forsyningsanlægget i nordlig retning langs Ny Præstøvej, etableres der i 50 km/t-zonen en 
vejlomme til levering af materialer. Vejlommen udføres for eksempel i armeret græs, og selve p-pladsen får 
en størrelse på ca. 12-14 m. Denne størrelse giver plads nok til at kunne levere materialer, men er samtidig 
så lille, at en større lastbil ikke kan udnytte vejlommen til langtidsparkering.  
Ved etablering af vejlomme vil det være nødvendigt at fjerne et stykke af det eksisterende banehegn langs 
Ny Præstøvej. For at undgå fri adgang fra offentlig vej indtil området ved forsyningsanlægget etableres der 
nyt banehegn ind til eksisterende støjskærm samt låger med lås ved de to stier der støder op til vejlommen, 
som vist på Figur 2.3. 
 

 
Figur 2.3 - Vejlomme til eksterne leverancer til forsyningsanlægget (sand/sprinklervæske og vedligehold) 

 
Der skal ved forsyningsanlægget samlet udføres ca. 200 m støjskærm inklusive overlap.  
Anlægsmanualen for Banedanmarks standardstøjskærme anviser, at støjskærme skal stå med en afstand 
på minimum 4,0 m fra spormidte. Kravet i anlægsmanualen samt de nødvendige pladsforhold i 
arbejdsområdet medfører, at den eksisterende skærm ikke kan blive stående i nuværende placering. 
 
Det foreslås som udgangspunkt at der etableres en helt ny støjskærm i lodret udgave, som Banedanmarks 
standardskærm, med absorberende elementer ind mod spor. Mellem det eksisterende banehegn langs med 
Ny Præstøvej og støjskærmen etableres en ca. 1,5 m bred asfaltsti. 
 

2.3. Aktiviteter ved depotspor overfor stationsbygningen 

 
Parallelt med stationens perronspor ligger depotsporene 32, 33, 41, 42 og 43. Disse spor anvendes til 
indvendig togrengøring og fremmednetforsyning, således togene kan opvarmes inden drift. Mellem sporene 
er i dag monteret gangplatforme til personalet. Platformene mellem 32 og 33 samt spor 42 og 43 bliver 
forlænget i både nordlig og sydlig retning. Mellem spor 33 og 41 etableres en ny platform, så der også bliver 
mulighed for rengøring og fremmednetforsyning ved spor 33. Området afgrænses ved etablering af 
supplerende asfaltstier for enden af arbejdsområdet og til/fra perron 1 ved stationsbygningen. 
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Figur 2.4 - Stationsområdet parallelt med perronsporene 

 
 

2.4. Forlængelse af spor 20 mod Kalbyrisvej 

 
Spor 20 anvendes som vendespor når togene rangerer fra perronspor til depotspor. Sporet er for kort til at 
de kommende togtyper kan vende i sporet og forlænges derfor med ca. 63 m mod broen med Kalbyrisvej. 
 

3. Projektets omfang 

Ansøgningen omfatter de aktiviteter og anlægsarbejder, der forudsætter en godkendelse eller tilladelse fra 
Næstved kommune. 
 
Anlægsarbejder på DSB´s og Banedanmarks arealer er at betragte som ”Tekniske anlæg”, og er derfor ikke 
lokalplanspligtige.  
 
Ansøgningen omfatter de 4 fysikområder der er nævnt i afsnit 2. Projektafgrænsning: 
 

3.1. Fjernelse af gamle fækalieanlæg og vaskeanlæg i spor 22 

Ansøgning om tilladelse til og kommunens vilkår for nedtagelse af eksisterende anlæg samt bortkørsel til 
nedbrydning eller deponi af disse. Aktiviteterne omfatter, at: 
 

1) I uge 50 eller primo januar gennemfører Swecos miljøfagfolk en miljøscreening for at identificere de 
eksisterende anlæg for bl.a. PCB eller asbest. 

2) Eksisterende Vaskeanlæg over jord demonteres i sin fulde udstrækning, og affald køres i deponi.  
3) Eksisterende elinstallationer i og til vaskeanlæg med tilhørende teknikrum inklusive el tavle 

demonteres og fjernes inklusive hovedkabel. 
4) Vandtilslutning demonteres. Afløbsinstallationer for vaskehal demonteres, og kloakledninger 

afproppes i jord, således der ikke forefindes ubenyttede stikledninger i jord.  
5) De eksisterende fækalietømningsanlæg nedrives og bortskaffes.  
6) Eksisterende elinstallationer i og til anlæg for fækalietømning demonteres og fjernes. 
7) Vandtilførsel og kloakinstallationer for fækalietømningsanlæg demonteres. Eventuelt tankanlæg i 

jord opgraves og terræn genetableres. 
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Nedrivning og demontage gennemføres uden at spor 22 og befæstelsen i sporet bliver påvirket, så sporet 
igen i princippet kan anvendes umiddelbart derefter. Arbejderne forventes gennemført efter det nye anlæg 
ved spor er ibrugtaget i juni måned 2021. 
 

3.2. Nye klargøringsfaciliteter ved spor 6 og adgang dertil fra Ny Præstøvej 

 
Spor 6 skal sideflyttes for at skabe mulighed for at etablere anlæg med forsyningsstandere og 
fækalietømning, parallelt langs med sporet. Det eksisterende spor 6 demonteres derfor og sporkassen 
(skærvesten og grus/singels) fjernes i en længde af ca. 240 m. Der etableres en ny linjeføring af sporet.  
 
Plan med princip for placering af adgangssti og indretning af forsyningsanlæg er vedlagt som tegninger 
HSA-02-091000-201 og HSA-02-091220-201. Her fremgår placering af platforme, stier, overgange, 
forsyningsanlæg (vand, fækalie, sand og sprinklervæske), støjskærm og hegn. 
 

3.2.1. Flytning af spor 6 

 
Ansøgningen omfatter: 
 

1) Støjende aktiviteter ved anlægsarbejderne. I stadieplanen for arbejderne er det planlagt at spor 6 
flyttes i perioden fra oktober 2020 til februar 2021. De støjende aktiviteter forudsættes at kunne 
udføres i tidsrummet kl. 07 – 17 på hverdage. 

2) Bortskaffelse af overskudsjord fra den nye sporplacering og gangstier ved denne. Bortskaffelsen 
sker jf. Jordflytningsbekendtgørelsens regler. Projektet vil udarbejde en kortlægning af 
jordforureningen i de berørte arealer og på baggrund af denne skal der udtages jordprøver. Inden 
jorden genindbygges eller bortskaffes fremsendes en jordhåndteringsanalyse til kommunens 
godkendelse. 

3) Tilladelse til afledning af vand fra sporkassen. I dag afvandes sporkasse som vist i Figur 3.2 og efter 
sporflytningen vil afvandingen igen føres til samme tilslutningssted ved sporskiftet. 
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Figur 3.2 - viser at den nuværende afvanding af spor 6 sker ved sporskiftet (den røde ledning). 

 

3.2.2. Standere til vandpåfyldning og fækalietømning. 

 
Projektet ønsker at etablere 12-13 stk. T-systemstandere, se Figur 3.3 af T-systemstandere.  
Fra hver stander kan der påfyldes brugsvand på lokomotiv/togvogn og toilettanke kan tømmes via 
fækaliesug.  
 
Ansøgningen omfatter: 
 

1) Byggetilladelse til etablering af 12-13 T-systemstandere med belysning langs klargøringsfaciliteterne 
ved spor 6. Projektet udarbejder lysberegninger med blændingsgraden af armaturerne. Det 
forudsættes, at et minimum på 20 lux, samt en regelmæssighed på mindst 40% for hele 
forsyningsanlægget anvendes i henhold til DS/EN 12464-2. Armaturerne bliver optimeret til at sende 
lyset ned på vej/sti, hvor det skal bruges, og ikke ud som ”lysforurening”. Blændingsrisici reduceres 
derved.  

2) Tilslutning til vandledningen, der løber langs Ny Præstøvej. Hovedvandledning udføres som ø42 PE-
ledning frem til en brønd midt på forsyningsanlægget, hvorfra der afgrenes til begge sider. I brønden 
etableres en klasse 5 tilbageløbssikring, jf. DS/EN 1717, inden forsyning føres videre til 
arbejdsplatform/forsyningsanlæg.  

3) Tilslutning af et afløbssystem til håndtering af fækalieholdigt spildevand. Når T-Standere benyttes til 
tømning af fækalieholdigt spildevand, bortledes spildevand via suge-ledning. Denne forbindes til 
pumpestation, hvorfra det fækalieholdige spildevand bortledes via trykledning til skelbrønd. Fra 
skelbrønd afledes spildevand via gravitation til offentlig kloak ved Ny Præstøvej.  

4) Etablering af en pumpestation i forlængelse af perron/arbejdsplatform længst væk fra stationen. 
Pumpestation leveres i færdigt kabinet, med målene LxBxH = 3000 x 1050 x 1800 mm. Hvis der 
betjenes 3 stk. fækaliesug ad gangen, vil der pr. sug være max. 500L/min. Dvs. i alt 1500L/min = 
90m3/t i afløbsmængde til det offentlige system. Som konsekvens skal pumpestationen kunne 
håndtere et afløbsflow på 90 m3/t.  

5) Tilslutning af et afløbssystem der håndterer væsker fra T-standere/slanger ved T-standere. 
Spildevandsystemet er kombineret gravitation og pumpebrønde (1 pumpebrønd pr. 4 T-standere). 
Det opbygges således, at det med gravitation afvander T-standere hen til pumpebrønde. Fra 
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pumpebrønde ledes spildevand via trykledninger frem til skelbrønd. Fra skelbrønd afledes 
spildevand via gravitation til offentlig kloak ved Ny Præstøvej.  

 
 
 
 

 
Figur 3.3 - Installation med T-systemstandere - Dresden banegård, Tyskland. 

 

 

3.2.3. Servicering af forsyningsanlægget og eksterne leverancer af sprinklervæske og sand 

 
For at opnå fuld bremsekapacitet i togene skal styrevogne og lokomotiver påfyldes sand. I 
forsyningsanlægget etableres sandposeskabe eller -kasser med placeringer som vist på nedenstående 
skematiske Figur 3.4. Placeringer fremgår ligeledes af tegning HSA-02-091220-201.  



  
 
  
 

9  P:\TM\22.4214.10_Klargøringsfacilitet_Næstved\04_Output\13 For- og myndighedsprojekt\Næ 2020 Ansøgning om etabl. af klargøringsfaciliteter på Næstved station 20191219 
 

 
Figur 3.4 - Skematisk oversigt over indretning af forsyningsanlæg med sand. 

 
 
Projektet ønsker en løsning for nem adgang til sandskabe fra bagsiden af støjskærm, ved at indføre to døre i 
skærmen med placering umiddelbart ved siden af de to midterste sandskabe, se Figur 3.4. Sandskabe 
placeret i enderne af forsyningsanlægget kan tilgås fra bagsiden ved brug af de gennemgangsåbninger i 
støjskærmen, der laves i hver ende af forsyningsanlægget.  
I hver ende af forsyningsanlægget skal der også etableres et metalkabinet indeholdende system for 
sprinklervæskepåfyldning. Påfyldning skal ske via en el-drevet sprinklerpåfyldningspistol.  
 
Eksterne personer må ikke færdes i Banedanmarks infrastruktur uden særlig instruktion og en gældende 
jernbanesikkerhedsplan i hver situation. Projektet ønsker derfor, at der for at sikre en nem levering af 
eksterne leverancer etableres en vejlomme ved Ny Præstøvej til levering af materialer. Vejlommen udføres 
for eksempel i armeret græs, og selve p-pladsen får en størrelse på ca. 12-14 m. Denne størrelse giver plads 
nok til at kunne levere materialer fra en mindre lastbil. Leverancer forventes op til 2 gange ugentligt, og skal 
ske i retning fra nord.  
 
Ved etablering af vejlomme vil det være nødvendigt at fjerne et stykke af det eksisterende banehegn langs 
Ny Præstøvej. For at undgå fri adgang fra offentlig vej indtil området ved forsyningsanlægget etableres der 
nyt banehegn ind til eksisterende støjskærm samt låger med lås ved de to stier der støder op til vejlommen, 
som vist på Figur 3.5.   
 

 

 Figur 3.5 - Forslag til placering af vejlomme til materialelevering ved Ny Præstøvej. Udsnit af tegning HSA-02-091220-201.   
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Figur 3.6 - Forslag til placering af vejlomme til materialelevering ved Ny Præstøvej. Oversigtskort.  

 

 
Figur 3.7 – Foto ved mulig lokation for levering af materialer til forsyningsanlæg.  
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Fra vejlomme til forsyningsanlæg og langs bagsiden af forsyningsanlæg (mod vej) udføres en 1,5 m bred 
adgangssti, som kan benyttes af motoriseret køretøj i forbindelse med distribution af materialer. Se også 
skematisk figur af forsyningsanlæg i Figur 3.4. Stien udføres med samme egenskaber som for cykelsti, og 
der kan således foretages snerydning med traktor. Da stien skal forbi en række kørestrømsfundamenter, en 
brønd og eventuelt et skur, går dens tracé flere steder ind gennem den vejbærende skråning til Ny 
Præstøvej. Her indføres der i alt ca. 105 m støttevæg til stabilisering af skråning, som vist på tegning HSA-
02-091220-201 og Figur 3.8  
Den estimerede højde på støttevægge er 0,5 m. 
 
  

 
Figur 3.8 - Estimeret udstrækning af støttevæg mod Ny Præstøvej bag forsyningsanlæg. Udsnit af tegning HSA-02-091220-201. 

 
Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

1) Etablering af en p-plads i en vejlomme med f.eks. armeret græs ved Ny Præstøvej. Ved etablering af 
vejlomme vil det være nødvendigt at fjerne et stykke af det eksisterende banehegn langs Ny 
Præstøvej. For at undgå fri adgang fra offentlig vej indtil området ved forsyningsanlægget etableres 
der nyt banehegn ind til eksisterende støjskærm samt låger med lås ved de to stier der støder op til 
vejlommen, som vist på Figur 3.5.  

2) Etablering af et 2-delt skur, der kan tilgås ad en sti fra vejlommen. Skurets ene del skal anvendes til 
deponi af sprinklervæske og sand, den anden del til en kombination af ”nødrum” med 
brus/øjenskyllestation ved fækalieuheld samt funktion af et uopvarmet læ -og venteskur for 
personalet. Samlet set vil skuret have en størrelse på ca. 20 m2 og udføres med samme højde som 
de tilstødende støjskærme. Skur etableres med stærkstrømsforsyning til varmtvandsbeholder samt 
ind- og udvendig belysning. Vand fra tagflade bortledes.  

3) Etablering af en 0,5 m høj støttevæg til stabilisering af skråningen til Rampen. 
4) Etablering af adgangssti langs bagside af forsyningsanlæg inkl. belysning.  

 

3.2.4. Stianlæg fra stationen til forsyningsanlægget  

 
For at kunne færdes på banens egne arealer ønsker projektet at etablere en sti fra selve stationen til 
forsyningsanlægget. 
I området med broen Rampen skifter støttekonstruktionen fra spunsvæg til vejbærende skråning for 
Skyttemarksvej og Ny Præstøvej. Ved foden af denne skråning er den eksisterende støjskærm udført, og i 
samme område er to kørestrømsfundamenter placeret, som vist på Figur 3.9. 
 
Stien kan føres uden om disse fundamenter, men vil dermed få tracé beliggende i skråningen. Det foreslås, 
at der udføres en ca. 12 m lang støttevæg, så der kan blive plads til adgangsstien som vist på Figur 3.10.  
Den estimerede højde af støttevæggen er 1,3 m. 
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Figur 3.9 - Område, hvor sti skal forbi skråning, EP-fundamenter og støjskærm. Foto fra besigtigelse.  

 

.  

Figur 3.10 - Forslag til placering af adgangssti med støttevæg i vejbærende skråning. 

 

I området for enden af nedkørslen fra broen er der pga. eksisterende ledningsforhold et ca. 35 m. langt 
”udknæk” i den eksisterende støjskærm, som vist på Figur 3.11. 
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Figur 3.11 - Foto fra besigtigelse af ”udknæk” i eksisterende støjskærm. 

 
Da personale skal kunne komme fra opstillingsanlægget til forsyningsanlægget til fods via adgangssti, vil det 
være nødvendigt at åbne op i den ”udknækkede” skærm. Det foreslås at afmontere de tværgående 
skærmdele og forlænge den eksisterende skærm, så der i stedet for en lukket skærm kommer åbninger med 
overlap. Herved vil stien kunne passere igennem ”udknækket”. Ledningsforholdene i området medfører, at 
det muligvis ikke kan lade sig gøre at leve fuldt op til længdekrav for overlap. I så fald vil der skulle ansøges 
om dispensation hos Banedanmark. 
 
Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

1) Etablering af en ca. 12 m lang og 1,3 m høj støttevæg i skråningstraceet. 
2) Arbejdskøretøjer, udførelse og logistikkørsel ad Ny Præstøvej til afmontage og forlængelse af 

eksisterende støjskærm ved ”udknæk”. 
 
 

3.2.5. Støjskærme 

For at imødegå manglende dispensation fra Banedanmarks anlægsmanual bliver det nødvendigt at udskifte 
ca. 40 m af den nuværende støjskærm med profil til en lodret afskærmning. Dette af hensyn til pladskrav.  
  
Der skal ved forsyningsanlægget samlet udskiftes ca. 200 m støjskærm inklusive overlap. Derudover skal 
der medregnes ca. 8 m forlængelse af den eksisterende krumme støjskærm ved ”udknækket”, som vist i 
Figur 3.11. 
 
De eksisterende pæle skæres af et stykke under terræn, svarende til at platform/belægning i 
forsyningsanlæg kan etableres. Der søges tilladelse hos Banedanmark til at efterlade de eksisterende pæle. 
 
Den nye skærm opbygges af søjler, som er monteret på pælefundamenter. På ydersiden af søjler og pæle 
fæstnes profilerede skærmplader. Skærmen udføres som standard i galvaniseret stål. Princip for lodret 
Banedanmark standard støjskærm er vist på Figur 3.12. 
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Lodret støjskærm, snit 

 

 

 

Figur 3.12 - Princip for Banedanmarks standard lodrette støjskærm, Udsnit af Anlægsmanual for Banedanmarks 
standardstøjskærme bilag C og E. 

 
Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

1) Arbejdskøretøjer, udførelse og logistikkørsel ad Ny Præstøvej til udskiftning af støjskærme. 
 
 

3.3. Aktiviteter ved depotspor overfor stationsbygningen 

I hovedtræk etableres en ny arbejdsplatform til togrengøring mellem 2 af depotsporene og de eksisterende 
platforme forlænges. Oversigtsplan med princip for projektet ved opstillingsfaciliteterne i sporgruppe 40 er 
vedlagt som tegning HSA-02-090400-001. Her fremgår blandt andet placering og længder af platforme, stier 
og overgange. 
I området ved opstillingsfaciliteterne skal der udføres en del asfaltstier, som vist på tegning HSA-02-090400-
001 og Figur 3.13. Stierne skal udføres med en bredde på 1,2 m.  
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.  
Figur 3.13- Stationsområdet parallelt med perronsporene 

 

3.3.1. Arbejdsplatforme og overgange 

 
Der skal overordnet set etableres 3 arbejdsplatforme i området omkring 40-gruppen, som vist i den 
skematiske oversigt på Figur 3.13. På baggrund af frisporsmærker, breddekrav for platforme og ramper samt 
afstandskrav til spor, er der på tegning HSA-02-090400-001 markeret placering, længde og bredde af 
platforme. Arbejdsplatforme skal udføres med ramper i begge ender. 
 

Ved opstillingsfaciliteterne etableres der i alt 8 sporovergange som risteovergange i metal á ca. 2 m. Disse 
er vist på tegning HSA-02-090400-001. 
  
For at verificerer om belysningen overholder krav til niveau og regelmæssighed, som beskrevet i DS/EN 
12464-2 Lys og Belysning – Lys ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser (tabel 5.12). pkt. 
5.12.12, skal en kontrolmåling udføres i detailprojekteringen. Belysning på opstillingssporene skal minimum 
være 20 lux i niveau med en regelmæssighed på 40%.   
 

3.3.2. VVS og Kloak 

 
Ved spor 32-33 afmonteres nuværende rist med anslået længde på ca. 200 m, hvorefter en ny længere rist i 
lavere højde etableres. For at muliggøre dette skal eksisterende vandposter med selvtømmende ventiler 
demonteres. Når ny rist er udført, genetableres nedtagne vandposter. 
For spor 41, 42 og 43 etableres længere ristedæk. Imellem spor 33 og 41 samt 42 og 43 etableres 
vandudtag med forvarmet lunkent vand. Lunkent vand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, der er 
placeret i brønde.  
I området er der ikke etableret cirkulationsledning på det varme brugsvand. I stedet er der etableret 
gennemstrømningsvandvarmer for den enkelte vandpost. Vandudtaget etableres frostsikkert og alle 
vandledninger skal isoleres og el traces.  
Alle nye vandposter etableres med selvtømmende ventil, samt aktiveringsknap, der aktiverer magnetventil 
med tidsindstilling, således vandflow lukkes/stoppes automatisk.  
Det forudsættes, at der ikke skal etableres kloakinstallationer for udslagsvaske/riste for bortskaffelses af 
beskidt rengøringsvand fra toiletrengøring. Det antages at der indarbejdes med procedure, således beskidt 
vand hældes i togenes toiletter og efterfølgende bortskaffes via fækaliesug ved forsyningsanlæg. 
 
 
Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

1) Bortskaffelse af overskudsjord/sten fra fjernelse og etablering af gangstier ved sporgruppen. 
Bortskaffelsen sker jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler. Projektet vil udarbejde en kortlægning af 
jordforureningen i de berørte arealer og på baggrund af denne skal der udtages jordprøver. Inden 
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jorden genindbygges eller bortskaffes fremsendes en jordhåndteringsanalyse til kommunens 
godkendelse 

2) For at verificere om belysningen overholder krav til niveau og regelmæssighed, som beskrevet i 
DS/EN 12464-2 Lys og Belysning – Lys ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser (tabel 
5.12). pkt. 5.12.12, skal en kontrolmåling udføres i detailprojekteringen. Belysning på 
opstillingssporene skal minimum være 20 lux i niveau med en regelmæssighed på 40%.   

 

3.4. Forlængelse af spor 20 mod Kalbyrisvej 

3.4.1. Spor  

Spor 20 skal forlænges ca. 63 m for at tillade 181 m lange tog at vende ved rangering. På ca. 8 m af 
forlængelsen skal eksisterende jord/sporkasse fjernes og der skal etableres en ny underbygning.  

3.4.2. Vendeplatform 

I forbindelse med sporforlængelsen skal der laves en forlængelse af eksisterende vendeplatform.   
Den sydlige rampe forbliver stående, da der således ikke vil være behov for at etablere trappe ned til terræn 
i denne ende. I den nordlige ende af forlængelsen etableres trappe til terræn. 
 

 
Figur 3.14 - Oversigt ved spor 20 forlængelsen med placering af ny platform. 

3.4.3. Belysning på Vendeplatform Næstved spor 20 

På vendeplatformen etableres belysning. Det forventes, at belysning fra master og armaturer, svarende til 
belysning på en gangsti, kan benyttes. Dette betyder master på 5-6 meters højde.  
Derudover forudsættes masterne at skulle placeres med ca. 20 meters mellemrum. Dette er i henhold til 
DS/EN 12464-2 Lys og Belysning – Lys ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser (tabel 5.12), 
pkt. 5.12.7, hvorved adgangsstien minimum skal overholde 10 lux med en regelmæssighed på mindst 25%. 
Belysningen forsynes fra ny hovedtavle placeret i umiddelbar nærhed.   
 

 
Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

1) Bortskaffelse af overskudsjord/sten fra fjernelse nuværende sporkasse og jord. Bortskaffelsen sker 
jf. jordflytningsbekendtgørelsens regler. Projektet vil udarbejde en kortlægning af jordforureningen i 
de berørte arealer og på baggrund af denne skal der udtages jordprøver. Inden jorden genindbygges 
eller bortskaffes fremsendes en jordhåndteringsanalyse til kommunens godkendelse 

2) For at verificere om belysningen overholder krav til niveau og regelmæssighed, som beskrevet i 
DS/EN 12464-2 Lys og Belysning – Lys ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser (tabel 
5.12). pkt. 5.12.12, skal en kontrolmåling udføres i detailprojekteringen. Belysning på 
opstillingssporene skal minimum være 20 lux i niveau med en regelmæssighed på 40%.   
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3) Støjende aktiviteter ved anlægsarbejderne. I stadieplanen for arbejderne er det planlagt at spor 20 
etableres i perioden fra oktober 2020 til februar 2021. De støjende aktiviteter forudsættes at kunne 
udføres i tidsrummet kl. 07 – 17 på hverdage 

 

4. Naboprojekt 

4.1. Banedanmark projekter  

Der kan forekomme andre samtidige, men endnu ukendte projekter i perioden for udførelse af 
klargøringsfaciliteterne i Næstved. 
 
Udførelsesperiode for nye klargøringsfaciliteter i Næstved er planlagt til udførelse efter et signalteknisk 
(Femern) projekt, der afsluttes ultimo september 2020.   
 
Banen er spærret mellem Ringsted og Næstved minimum i perioden 28.03.2020 – 13.09.2020 af hensyn til 
Femern projektet. Seneste meldinger (per november 2019) er at perioden forlænges yderligere. Broen 
”Viadukten” skal omisoleres i samme periode, hvorfor der kun vil køre et tog mod nord i timen via Køge. Mod 
syd planlægger DSB at køre 1-3 tog i timen pr køreretning mellem Næstved og Nykøbing F. 
 
Køreledningsanlæg  
Banedanmark (EPAS) etablerer køreledningsanlæg i spor 6 og 20 på Næstved station.  
 
Køreledningsanlæg i 40-sporgruppen, sporene 32, 33, 41, 42 og 43 udføres ikke i regi af EPAS. Den 
udførende entreprenør udestår, men Banedanmark har givet skriftligt tilsagn om at køreledningsarbejdet 
bliver udført. 
 
Eksterne projekter 
Der er ikke kendskab til grænseflader til naboprojekter uden for Banedanmarks regi, som gennemføres i 
samme periode.  
 
Næ 2020 bestræber sig på at udførelsen af projektet bliver gennemført uafhængigt af evt. naboprojekter. Der 
er løbende dialog og koordinering med Banedanmark. 
 

5. Byggeplads 

Projektet skal bruge byggeplads til byggeledelsens kontor, mandskabsskure og sanitetsskure. Der skal være 
tilgængeligt el, vand og gerne afløb. Byggepladsen skal have en størrelse der giver mulighed for 
materialeoplagring inkl. placering af materialecontainere og affaldscontainere. I nærheden af pladsen skal 
være parkeringsplads. 
 
Store dele af anlægsarbejderne skal ske ved hjælp af spormateriel med tilhørende adgangsforhold 
 
Den endelige byggepladsplacering skal ske efter aftale med Banedanmark, ligeledes som Banedanmarks 
og/eller DSB´s sikkerhedskoordinator skal godkende en PSS, -Plan for Sikkerhed og Sundhed.  
 
Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

• Byggeplads med materialeopbevaring og affaldscontainere. 

• Opsætning af mandskabsskur til 10 medarbejdere. 

• Etablering af midlertidig el-tavle og vandtilslutning. 

• Etablering af sanitetsvogn med el, vand og gerne afløbsmulighed. 

• Arbejdspladsbelysning. 
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Figur 5.1 – Projektet ønsker at etablere byggeplads tæt ved de arbejdssteder med mest anlægsarbejde. På figuren er vist 2 
byggepladsmuligheder, hvor den sydligste er ”Prior 1” er mest optimal.  

 

6. Trafikale begrænsninger på Ny Præstøvej  

Anlægsarbejderne ved matrikelskellet mellem Ny Præstøvej og Banedanmarks arealer er vist på figur 3.16  
 
Der vil ske indskænkninger i højre kørebane fra broen ”Rampen” ad Ny Præstøvej under etablering af 
vejlommen, udskiftning af støjskærm og etablering af sti  Etablering af forsyningsanlægget ved spor 6 vil 
medføre, at der holder lastbiler langs Ny Præstøgade i kortere tidsrum til jordhåndtering under sporflytningen 
og aflæsning af materialer.  
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Ansøgningen omfatter tilladelse til og kommunens vilkår for: 
 

• Indskrænkning af højre kørebane af Ny Præstøvej under anlægsarbejderne. 

• Vilkår for indskrænkningen (tidsrum, beskiltning mm.) 
 

 
Figur 6.1 – Den ønskede parkeringslomme ved Ny Præstøvej kan med fordel etableres fra projektets start.  Især anlægsarbejderne i 
forbindelse med udskiftning af støjskærm og jordarbejderne vil forudsætte adgang fra vejen 

 

7. Udførelsestidsplan 

Etableringen af nye Klargøringsfaciliteter på Næstved station er en af forudsætningerne for at indsætte nye 
togsystemer på strækningen Nivå – Næstved samt København-Næstved.  
Udførelsen er planlagt at skulle ske i perioden fra 30.11.2020 – 12.08.202, så der er etableret en løsning for 
klargøring af det første nye togsystem, København-Næstved. Dette planlægges idriftsat medio 2021. 
 
Etableringen af klargøringsfaciliteter sker som et såkaldt 3.partsprojekt med DSB som bygherre, men på 
Banedanmarks infrastruktur. Tidsplanen for udførelse kan derfor blive påvirket af Banedanmarks egne 
projekter samt drift og vedligeholdelsesarbejder i deres infrastruktur.  
 
Figur 7.0 beskriver hovedaktiviteterne i udførelsen af anlægsarbejderne og terminerne for disse: 
 
 

 
Figur 7.0 – Udførelsestidsplanens start er afhænging af Banedanmarks naboprojekter bliver afsluttet til tiden.  

 
 
 

 


