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1 Indledning 
I forbindelse med etablering af skolevej for beboerne i den sydlige del af Karise, der i dag krydser 
Østbanen i området ved Bredgade/Skolegade og Banevej. Derudover vil der blive skabt forbedret 
adgang til Idrætsfaciliteterne ved hallen og skolen.  
 
Nærværende notat er udarbejdet efter aftale med Faxe Kommune. Notatet indeholder overordnet 
beskrivelse, økonomisk anlægsoverslag og skitser for den ny stitunnel. 
 
 

 
 
 
Figur 1.1 Mulige placeringer af ny stitunnel i Karise under jernbanen.  
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2 Grundlag og forudsætninger 
Der er i prioriteringsforslaget fra Faxe kommune lagt op til to placeringer af den nye stitunnel. se 
figur 1.1. Der er ikke taget endelige stilling til placeringen af stitunnelen.  
Ved besigtigelse på pladsen blev det konstateret at banen og omliggende mark ligger i ca. samme 
niveau. Dette er indarbejdet som en forudsætning for det økonomiske overslag.  

2.1 Normgrundlag 
• Trafikal information om banestrækning TIB for lokalbanen, gyldigt fra den 1. januar 2011 
• Gældende danske normer, forskrifter og bro- og vejregler. 
• Bronorm BN 1-59-4 ”Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og 

jordkonstruktioner.  

2.2 Eksisterende forhold 
Ved det fremtidige tunnelsted er der i dag ikke nogle geotekniske undersøgelser til rådighed Via 
GEUS (Geoteknisk database) er det konstateret, at det er med stor sandsynlighed moræneler i 
grundlægningsniveauet for tunnelen, hvilket tyder på at der ikke umiddelbart forventes problemer 
med funderingen.   
 
Grundvands niveauet er ikke bestemt endnu. For at få et robust økonomisk overslag, er det 
forudsat at der skal etableres en pumpestation i forbindelse med stitunnelen.  

2.3 Funktion (drift) 

2.3.1 Trafikal strækning 
Den nye stitunnel etableres syd for Karise station på strækningen mellem 110 R Køge og Faxe 
Ladeplads ca. 200-300 meter syd for Karise station  

2.3.2 Hastighed 
Stitunnelen ligger på den fri bane mellem Karise og Tokkerup stationer, og på denne strækning er 
den maksimale tilladte hastighed 100 km/t. 
 
Den maksimale tilladte strækningshastighed på lokaliteten ændres ikke i forbindelse med 
nærværende projekt.  

2.3.3 Kørselsomfang/midlertidige driftstilstande 
 
Banen anvendes af passagertog. 
 
Ud over sporspærringerne under udførelsen, vil der være uændret kørselsomfang på strækningen 
før og efter ændringen.  
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Det forventes at det i forbindelse med udførelsen er brug for 1 totalsporspærringer af 5 dage til 
arbejdets udførelse: 

• Etablering af pumpestation 
• Demontering af spor og sveller  
• Udgravning for stitunnelen  
• Montering af stitunnel (elementtunnel) 
• Etablering af dræn og opfyldning af materialer ved og omkring tunnelen  
• Montering af nye sveller og skinner. 

. 

2.3.4 Planlagt levetid for systemet 
Den planlagte levetid for delsystemet med stibroen er cirka 120 år. 

2.4 Fysisk beskrivelse 

2.4.1 Skinner og sveller  
Det er ikke kendt hvilket skinner der ligger på banen i dag. Dog kan det konstateres at de er i dårlig 
stand og det er Østbanens ønske at der skal etableres nye skinner UIC60 med monoblok sveller.  
Østbanen er allerede i gang med et renoveringsprojekt der forventes skal udføres i sommeren 
2019.  

2.4.2 Underbygning  
Banen ligger på krydsningsstedet i niveau med det omliggende terræn. Stitunnelen føres under 
banen i ramper alternativt kan vælges en trappeløsning (gangtunnel) 
 
Der vil være gennemgående ballast på tunnelen. 

2.4.3 Sikringsinstallationer, signaler, isolationer  m.v.  
Der røres ikke ved signalsystem som følge af ændringen, hverken før, under eller efter ændringen.  
 
Langs med banen ligger der kabler der ikke er identificeret. Disse skal under udførelsen midlertidigt 
lægges om og efterfølgende placeres i kabelrende på tunnelen.  
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 Figur 2.3.1 Kabelrende langs banen.  
 

  
Figur 2.3.2 Kabel frigravet langs banen.  
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3 Løsningsforslag 
Der gøres opmærksom på at nedenstående løsninger ikke er detaljeret og der derfor må tages 
forbehold for ændringer i en eventuel videre bearbejdningsfase. 

3.1 Underført sti 
I de nedenstående figurer er de mulige forslag skitseret for nordlig og sydlig løsning.  
Der etableres sti/trapper i 4 meters bredde. 
 
Horisontalafstanden fra banemidt til starten af rampestigning er 5 m. Afstanden sikrer nødvendigt 
frirumsprofil. Eventuel trappe antages 4x10 meter. 
 

3.1.1 Anbefalet længdefald ifølge vejreglerne  
Jf. gældende vejregler er anbefalet længdefald på rampen er 40 ‰, rampen bliver derfor 105 m 
lang. 
 

 
Figur 3.1.1 Anbefalet længdeprofil efter vejregler For skitser er følgende gældende: 
Lilla: arealbehov for stiBlå: stikant 
Stiplet blå linje: centerlinje for sti. 
Rød: Angiver horisontalafstanden (5 meter fra banemidt) i det område, som tunnellen forventes etableret. 
Længdefald på 40 ‰ overholder kravene for tilgængelighed. Som det fremgår af figuren 3.1.1 vil 
det ikke være muligt med en rampe på den sydlige løsning mod Solagervej, da rampen vil medføre, 
at vejen skal sænkes og derved ikke kan anvendes som indkørsel til de erhverv, der ligger på 
Solagervej. Der er derfor vist en trappe i tilslutning til stitunnelen. Det gælder for samtlige løsninger 
der er vist for Solagevej.  
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3.1.2 Længdefald antaget på den tilgængelig plads 
For den sydlige løsning gælder, at det maksimale længdefald vil være 65 ‰ grundet en 
rampelængde på 64 m. 
 
For den nordlige løsning findes et maksimalt længdefald på 97 ‰ ved en rampelængde på 43 m. 
 

 
Figur 3.1.2 Længdefald antaget på tilgængelig plads 
 
Som det fremgår af figur 3.1.2 vil længdefaldet være på 97 ‰ ved på Møllevej og Solparken. Det 
overholder ikke kravene for tilgængelighed, men det vil være muligt at cykle op ad rampen. Det vil 
dog være muligt at forlænge rampen mod Solparken, således at det stejle længdefald bliver ensidigt 
(Møllevej). 
 
På den sydlige løsning er længdefaldet på 65 ‰ som heller ikke overholder kravene for 
tilgængelighed. 
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3.1.3 Trappeløsning 
En løsning med udelukkende trapper er også skitseret. Trappen er 4 m x10 m 
 

 
Figur 3.1.3 Trappeløsning  
 
Ovenstående figur viser muligheden for trapper på forholdsvis den nordlige og den sydlige løsning. 
Indgrebet i området vil blive væsentligt mindre. Det vil være muligt, at supplere trapperne med en 
cykelsliske, så det er muligt at trække en cykel.  

3.1.4 Kombineret løsning 
En kombineret løsning er en sti med længdefald på 97 ‰ og en sti med længdefald på 40 ‰. 
 

 
Figur 3.1.4 Kombineret løsning hvor vejreglerne er delvist opfyldt. 
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Figur 3.1.4 illustrerer en kombineret løsning, hvor Møllevej får et længdefald på 97 ‰, længden af 
rampen bliver ca. 43 m og ved Solparken et længdefald på 40 ‰ hvilket ved medføre at længden 
på rampen bliver 105 m. Kompromiset med et længdefald på 97 ‰ på Møllevej skyldes 2 indkørsler 
til private ejendomme som skal bibeholdes. Alternativt skal der etableres anden adgangsvej til 
ejendommene, hvis længdefaldet skal være mindre. 

3.2 Konstruktioner 

3.2.1 Stitunnel  
Den nye stitunnel foreslås udført som en firkantet elementtunnel, fremstillet på værksted og løftet 
på plads under en total sporspærring.  
 
Tunnelen er foreslået at være 4.0 meter bred med 2,53 meters fri højde. I det økonomiske overslag 
er der også vurderet et alternativt på en tunnel, der er 3 meter bred. 
 
Afstand fra spormitte og til inderside af rækværk L4 og L5 (se figur 2) er 4,0 meter. Højden fra 
stitunnelens overside til overside at spor er 0,85 meter.  
 

 
 
 
Figur 3.2.1 Princip for snit gennem overbygning.  
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Figur 3.2.2. Tværsnit i stitunnel  
 
Tunneldækket udføres med et tværsnit med en højde på ca. 300 mm. Der udføres fugtisolering på 
dækket type 4a samt 60 mm beskyttelsesbeton.  

3.2.2 Ramper til stitunnelen.  
 
Ramperne fra terræn og ned til stitunnel kan udføres med spunsvæg eller betonvægselementer.  
En fordel ved at anvende spuns er at denne vil kræve mindre plads ved udførelsen. 
 
Det er muligt at etablere en trappe med en cykelsliske i stede for en rampeløsning, hvilket vil 
medføre væsentligt mindre indgreb i omgivelserne, men forbindelsen vil ikke være særlig 
handicapvenlig. I figur 3.1.3 er illustreret trapper med en størrelse på 4 x 10 meter hvilket svarer til 
normale trappetrins højde. Det vil være muligt at halvere højden af trappetrinene og dermed få 
trapper, der er ca. 20 meter lange, hvilket vil medføre bedre komfort for svagt gående.   
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4 Grænseprojekt  
 

4.1 Banens projekt  
 
Det er oplyst, at Østbanen er i gang med en større renovering af banen mellem Køge og Faxe 
Ladeplads. Projektets status i pt er, at rådgiverne er ved at udarbejde en programfaserapport, 
hvorefter de vil påbegynde detailprojekteringen.  
Renoveringsarbejdet på banen vil blive udført i 2019, hvor der vil blive gennemført en del 
sporspærringer, Yderligere skal der i den forbindelse også gennemføres en del CSM-arbejde.  
Det vil være en stor fordel, at koordinere de to projekter, hvilket kan medføre en besparelse for 
kommunen og mindre trafikale gener for passagererne, der anvende Østbanen.   
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5 Økonomi 
 
Nedenfor er udarbejdet et overslag for arbejdet med etablering af tunnel placering nærmest Karise 
station. Adgangsvej til tunnelen er trapper med lave trin og  en cykelsliske placeret langs den 
ene væg .  Udgifter til tilstødende veje og stier samt udgifter til eksproprieringer er ikke medtaget. 
Priser er i millioner kr, 2017 niveau og ekskl. moms. 
 
Arbejdsplads    0,30 mio 
Rydning og ledningsomlægning   0,04 mio 
Banearbejde*     0,20 mio 
Pumpestation og dræn   0,06 mio 
Jordarbejder for tunnel   0,11 mio 
Beton tunnelelementer inkl montage  0,96 mio 
Trappe 2 x 20 meter   0,43 mio  
Belægning tunnel trappe   0,13 mio 
Rækværk    0,09 mio 
Uforudsete 15%   0,32 mio 
I alt entreprenør   2,64 mio 
CSM proces*     0,15 mio 
Projekt og tilsyn   0,40 mio 
I alt    3,19 mio 
 
 
 
Nedenfor er udarbejdet et overslag for arbejdet med etablering af tunnel placering nærmest Karise 
station. Adgangs vej til tunnelen er med 43 m lange ramper o g længdefald på 97 ‰ . Udgifter til 
tilstødende veje og stier samt udgifter til eksproprieringer er ikke medtaget. Priser er i millioner kr, 
og 2017 niveau og ekskl. moms. 
 
Arbejdsplads    0,50 mio 
Rydning og ledningsomlægning   0,04 mio 
Banearbejde*     0,20 mio 
Pumpestation og dræn   0,08 mio 
Jordarbejder for tunnel   0,18 mio 
Beton tunnelelementer inkl montage  0,96 mio 
Spuns i rampen   1,74 mio  
Belægning i rampe   0,25 mio 
Rækværk    0,18 mio 
Uforudsete 15%   0,54 mio 
I alt entreprenør   4,67 mio 
CSM proces*     0,15 mio 
Projekt og tilsyn   0,72 mio 
I alt    5,54 mio 
 
 
* Ved koordinering med baneprojektet vil disse poster kunne reduceres.  
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6 Fortsat arbejde 
 
I det forsatte arbejde er det nødvendigt at undersøge og tage stilling til følgende: 
 

1. Stitunnelens placering.   
2. Adgangsforhold til Stitunnelen, rampe eller trapper.  
3. Når tunnelens placeret er fastlagt, skal der søges efter ledningsoplysninger på langs og 

tværs af banen. 
4. Gennemføre geotekniske undersøgelser. 
5. Få pejlet grundvandsniveauet.  
6. Konsekvenser ved evt. grundvandssænkning. 
7. Få koordineret med grænseprojektet, udførelses tidsplan mm. 
8. Hvis tidsplanen for grænseprojektet tillader det, vil en spunsbro måske være en billigere 

løsning.  Hvilket bør undersøges.    
9. Få undersøgt om det er muligt at få udarbejdet en fælles CSM-proces for de to projekter.  

 




