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1. Indledning
Af side 8 i debatoplægget til idéfasehøring fra Banedanmark fremgår det, at Banedanmark ved
undersøgelser af en niveaufri udfletning øst for Ringsted har taget udgangspunkt i
projektforslaget "Linjeføring 5", som Transportudvalget fik præsenteret i maj 2014. Efterfølgende
er vores oprindelige forslag "Linjeføring 5" til en østlig udfletning bearbejdet yderligere med
henblik på en klar sondring imellem, hvad der er nødvendigt for at opfylde Timemodellen, og hvad
der anses som forbedringer såkaldte optioner, som kan sikre, at anlægget ved Ringsted også
opfylder fremtidige krav.
"Linjeføring 5" er med fremkomsten af dette høringssvar ikke længere aktuelt. Undersøgelserne
af placeringen af en niveaufri udfletning øst for Ringsted skal derfor tage udgangspunkt i dette
høringssvar, i det efterfølgende benævnt Ringsted "Udfletning Øst". I dette høringssvar refereres
der til Banedanmarks forslag til en hastighedsopgradering gennem Ringsted, herunder
etableringen af en niveaufri udfletning vest for Ringsted station. Banedanmarks forslag er i dette
høringssvar benævnt "Lovforslag 152/2014". Ved sammenligning af fremkommeligheden er der
sammenlignet til skematisk sporplan Ny Ringsted stadie 5, modtaget fra Banedanmark i december
2013.
Høringssvaret kan overordnet betragtes som todelt: Afsnit 1 til 5 beskriver baggrunden, definerer
funktionskrav og beskriver i generelle vendinger de ændringer som er nødvendige ved
ombygningen af Ringsted station, herunder opførelsen af en niveaufri udfletning øst for Ringsted.
I afsnit 6 findes en konklusion og anbefalinger til den videre proces. Afsnit 6 henvender sig
primært til beslutningstagere.
Afsnit 7 er en sandsynliggørelse af at vores forslag, som det er beskrevet under afsnit 5, kan
realiseres.
Dette høringssvar tager ikke stilling til, om Timemodellen skal have stop i Ringsted, eller om der i
Ringsted skal være forbindelse imellem højhastighedstog til og fra Berlin og Hamborg, og den
nationale trafik til og fra Fyn og Jylland. Projektforslaget Ringsted "Udfletning Øst" med optioner
sikrer, at en fremtidig beslutning herom ikke kræver ombygning af de anlæg, som måtte være
etableret ved Ringsted for at opfylde Timemodellen.
Det er vores håb, at høringssvaret vil bidrage til at skabe de bedste betingelser for fremtidens
jernbane ved Ringsted samtidigt med at ombygningen og driften på Ringsted station medfører
færrest mulige gener for omgivelserne.
Holstebro den 9. marts 2015

Ole Lund Jensen

Ringsted den 9. marts 2015

Thomas Albøg Olsen

Dette høringssvar er version 12, dateret 9. marts 2015. Version 12 er opdateret i forhold til
version 11, dateret 19. februar 2015, men der er ikke foretaget ændringer som er af betydning for
konklusionen elle anbefalingerne.
Opdateringen er sproglige rettelser, enkelte af figurerne er gjort mere læselige og af hensyn til
forståelsen er enkelte jernbanefaglige udtryk omskrevet. Endvidere er antallet og fordelingen af
sporskifterne på de enkelte lokaliteter beskrevet tydeligere.
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2. Tilbageblik
I forbindelse med miljøundersøgelserne i 2013 og behandlingen af lovforslaget i 2014, påpegede
flere høringssvar, at "Lovforslag 152/2014" ville blive en flaskehals ved Ringsted, fordi forslaget
har nogle uheldige trafikale konsekvenser.
Fremkommeligheden på den eksisterende bane fra Roskilde til Odense reduceres, fordi banen
populært bliver enkeltsporet gennem Ringsted station. Antallet af mulige perronspor for vending
af regionaltog i Ringsted reduceres. Regionaltog fra Odense mod Roskilde vil i morgenmyldretiden
krydse de spor i niveau, som Timemodellen skal benytte til Odense.
Tilsvarende vil trafikken til Femern Bælt-forbindelsen fra Køge Nord krydse de spor, som
regionaltog fra Næstved mod Roskilde benytter i Ringsted.
Vilkårene for godstog bliver også dårligere, idet godstog fra Odense kun vanskeligt kan komme ind
på godssporene i Ringsted. Endvidere vil godstog fra Roskilde, som har ærinde i Ringsted, skulle
krydses ind over den nye højhastighedsstrækning for at komme ind på eller ud fra godssporene.
Overhalingssporet for godstog fra Korsør har i "Lovforslag 152/2014 en længde på ca. 870 m,
hvilket ikke er tilstrækkeligt til at opfylde planerne om 1000 m lange godstog.
Med henblik på at undgå de mange uheldige konsekvenser blev det af flere foreslået, at den
niveaufri udfletning skulle flyttes til en placering øst for Ringsted.
Under en minihøring afholdt af Folketingets transportudvalg i maj 2014, efter at lovforslaget til
ombygning af Ringsted station var vedtaget af Folketinget efter 1. behandlingen, blev de uheldige
trafikale forhold præsenteret for Transportudvalget.
Minihøringen påpegede endvidere, at de sammenligninger, som Banedanmark havde foretaget af
økonomien ved en vestlig henholdsvis østlig udfletning var baseret på et projektforslag fra 2008.
Dette projektforslag omfattede opførelse af to enkeltsporede rammebroer, en vest for Adamshøj
og en øst for Adamshøj. Det forudsatte ekspropriation af meget store arealer, og var en meget dyr
løsning, hvilket formentligt har været medvirkende til at broerne øst for Ringsted blev taget ud af
anlægsloven for den ny bane, som blev vedtaget i 2010.
Efter minihøringen anmodede Transportudvalget om, at der blev foretaget en supplerende
undersøgelse af de trafikale og økonomiske problemstillinger, som var påvist under minhøringen.
Transportministeren meddelte derimod i slutningen af maj 2014, at der ville blive fortaget en
fuldstændig miljøundersøgelse af forslaget til en østlig udfletning. Begrundelsen var, at det ville
skabe det mest objektive grundlag til at vælge imellem de to løsninger.
Tidsplanen for en eventuel etablering af en østlig udfletning strækker sig ifølge Banedanmark
frem til 2020 - to år efter at den nye bane fra Køge er åbnet. Konsekvensen er, at Ringsted
"Udfletning Øst" skal bygges med trafik på den eksisterende og nye bane fra Køge. Dette vil øge
kompleksiteten, og det vil blive væsentligt dyrere, end hvis byggeriet kan gennemføres samtidigt
med bygningen af den nye bane fra Køge.
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3. Grundlæggende forudsætninger for store anlæg
I Danmark har vi lang en tradition for at bygge udfletningsanlæg både i det åbne land og på
stationer. Eksempler på dette er udfletningen mod Kalundborg vest for Roskilde, udfletningen
mod Esbjerg syd for Lunderskov, udfletningen af banen til Svendborg på Odense station. Disse
anlæg har henligget uden ændringer siden de blev etableret for mere end 60 år siden. Anlæggene
i det åbne land indeslutter store arealer, som efter etableringen af udfletningerne er ført tilbage
til deres oprindelige anvendelse som landbrugsjord. Det er gode eksempler på, at arealforbruget
til udfletningsanlæg kan optimeres.
De fremtidige vilkår kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Det må derfor være et
ufravigeligt krav at den løsning som vælges ved Ringsted, skal være fleksibel i forhold til behovet
for ændringer i fremtiden. Borgere og politikere har en berettiget forventning om, at der bygges
en udfletning som lever op til fremtidens udfordringer. En udfletning som opfylder de objektive
krav som borgere og politikere var enige om, da de besluttede sig for at investere i anlægget.
Det er derfor en forudsætning for en videre proces, at der bliver formuleret klare visioner for og
funktionskrav til anlægget ved Ringsted. Uden en kravspecifikation er der en risiko for, at det
færdige anlæg ikke indfrier forventningerne hos borgere og politikere, fordi det blev realiseret
uden hensyn til helheden, men primært ud fra forenklede og isolerede betragtninger f.eks. om
opfyldelse af Timemodellen ved Ringsted.

4. Vision og mål for Ringsted "Udfletning Øst"
Den overordnede vision er, at Ringsted "Udfletning Øst" primært skal opfylde de krav
Timemodellen stiller til en reduktion af køretiden igennem Ringsted på ca. 1 min.
Visionen skal opfyldes uden at de trafikale muligheder på Ringsted station forringes, og på en
måde der genere færrest mulige borgere samt belaster naturen mindst muligt.
Et overordnet mål for Ringsted "Udfletning Øst" er derfor, at fremkommeligheden for de regional
og intercity tog, som i dag standser eller vender på Ringsted station skal bevares, og at
godstrafikken skal have uændret adgang til godssporene og sidesporet til Dansk Auto Logik.
Til Ringsted "Udfletning Øst" knytter sig en række optioner. Optionerne kan realiseres som en del
af projektet Ringsted "Udfletning Øst" eller efterfølgende, når behovet opstår.
Det er et godt forretningsmæssigt princip, at investeringer i så store og omkostningstunge anlæg
først afholdes, når der foreligger en reel mulighed for at forrente investeringen. Med Ringsted
"Udfletning Øst" skal der derfor opnås en så høj grad af fleksibilitet, at nye eller ændrede krav i
den fremtidige udvikling af trafikken omkring Ringsted kan imødekommes.
Timemodellen må ikke prioriteres på bekostning af Femern Bælt-forbindelsen eller
godshåndteringen på Ringsted station. Ringsted "Udfletning Øst" er derfor ikke et valg mellem
"enten eller", men derimod "et både og".
Det forudsættes at:
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−

Elektrificeringen af alle togvejsspor, vigespor og udtræksspor opretholdes svarende til de
eksisterende forhold og "Lovforslag 152/2014"

−

Trafikken normalt afvikles ad højre spor uanset om strækninger har vekselspor

−

Vekselsporsdrift udnyttes, når det kan forøge kapaciteten, funktionaliteten eller
begrænse forsinkelser ved uregelmæssigheder

4.1 Funktionskrav til Ringsted "Udfletning Øst" og "Lovforslag 152/2014"
Efterfølgende krav, pkt. 4.1.1 til 4.4 skal opfyldes, hvis visionen og målet skal være opfyldt efter
ombygningen af Ringsted station.

4.1.1 Strækningshastighed med nuværende kilometrering
−

Ny bane 250 km/t frem til km 61,4 - Østre Ringvej

−

Gennemkørselshastighed mod Odense 200 km/t fra km 61,4 - Østre Ringvej til km 64,9 ved
Sorøvej

−

Strækningshastighed Roskilde-Ringsted 180 km/t til km 61,4 - Østre Ringvej

−

Gennemkørselshastighed mod Næstved 120 km/t til km 64,5 derefter 140 km/t til km 65,9

4.1.2 Fremkommelighed
−

Niveaufri skæring mellem togveje Ny bane – Storebælt – Ny bane og eksisterende bane
Roskilde – Femern – Roskilde

−

Uændret fremkommelighed for de eksisterende regional og IC tog som i dag standser eller
vender på Ringsted station

−

Uændret adgang til godspladsen og firmasidesporet til Dansk Auto Logik

−

Mulighed for udkørsel fra overhalingssporene til alle fire strækninger til højre og venstre
spor

−

Mulighed for indkørsel til overhalingssporene fra alle fire strækninger fra højre og venstre
spor

−

Mulighed for overgang fra højre spor til venstre spor og fra venstre til højre spor for alle
gennemkørselsspor
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4.2 Krav til realiseringen af funktionskravene
Ved realiseringen af funktionskravene skal følgende kriterier opfyldes:
−

4 gennemgående spor ved perron i Ringsted

−

1 overhalingsspor ved perron i Ringsted

−

1 overhalingsspor for godstog uden for perron i Ringsted

−

Den niveaufri udfletning må ikke i sig selv begrænse hastigheden

−

Mulighed for at tog kan kører igennem ad højre såvel som venstre spor:
•

Køge Nord – Odense

•

Odense – Køge Nord

•

Køge Nord – Femern

•

Femern – Køge Nord

•

Roskilde – Odense

•

Odense – Roskilde

•

Roskilde – Femern

•

Femern – Roskilde

−

Bedst mulige fremkommelighed - færrest mulige krydsningskonflikter

−

Overhaling af 835 m lange godstog

−

Rangering af godsvogne til og fra godssporene i begge ender af Ringsted station

−

Fri sporlængde i udtrækspor minimum ca. 400 m

−

Rangering mellem Dansk Auto Logik og overhalingssporene eller godspladsen uden kørsel i
gennemgående spor

4.3 Kriterier for udførelsen
−

Mulighed for stop med enkelte eller alle tog i Timemodellen på Ringsted station

−

Uændret fremkommelighed for tog på Ringsted station

−

Mulighed for, at regionaltog efter langt ophold kan vende i perronspor

−

Flest mulige gennemkørselsmuligheder med samtidig indkørsel
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−

Flest mulige ind- og udkørselsmuligheder til og fra vigespor

−

Stigninger må ikke gøre det vanskeligt for godstog at sætte i gang

−

Lavest mulig miljøpåvirkning af Ringsted by under anlæg og fremtidig drift

−

Lavest mulig anlægsinvestering

4.4 Mulighed for tilvalg af optioner
Følgende optioner (O) skal kunne vælges efter behov:
O1.) Niveaufri udfletning i øst færdig ved åbningen af ny bane i december 2018
O2.) Togskifte ved samme perron mellem tog til og fra Odense, og tog til og fra Femern
Forøgelse af antallet af mulige perronspor fra Femern
Mulighed for kørsel på venstre spor fra Ringsted station til Glumsø station
O3.) Udbygning af overhalingssporene for godstog til fremtidens længder på 1000 m
O4.) Forøgelse af gennemkørselshastigheden til 160 km/t til og fra Femern
O5.) Forøgelse af gennemkørselshastigheden til 200 km/t til og fra Femern
På lang sigt skal det være muligt at udbygge godstrafikken ved Ringsted gennem etablering af en
omlæsningsterminal, mellem vej og bane, på det frie areal øst for Østre Ringvej og syd for
strækningerne til Roskilde og Køge.

5. Overordnet beskrivelse af projektforslaget Ringsted "Udfletning Øst"
Resume: Med udgangspunkt i de eksisterende forhold i Ringsted - se figur 5.1 og 5.2 senere, skal
der for at implementere Ringsted "Udfletning Øst" foretages følgende ændringer ved Ringsted
station:
1.) Tilpasning af spor til 200 km/t i spor 1 og 2 vest for perronerne
2.) Etablering af sikkerhedszoner og opholdszoner med den krævede bredde på perron 1 og 2
På perron 1 ved flytning af elevator og 1 venterum, på perron 2 ved ombygning eller flytning af
to venterum midt på perronen.
3.) Nedlæggelse af sporkryds imellem spor 2 og 3 under broen for Næstvedvej
Det nordlige landfæste under broen for Næstvedvej ombygges til lodret.
Det sydlige landfæste under broen for Rønnedevej ombygges til lodret.
Spor 6 forlænges mod øst under broen for Rønnedevej.
Nedlæggelse af sporforbindelse mellem spor 4 og 5 under broen for Næstvedvej.
Etablering af sporforbindelser med sporskifter:
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− Fra spor 4 til spor 6 i retning mod øst under broen for Næstvedvej
− Fra spor 2 til spor 1 i retning mod øst efter broen for Rønnedevej.
− Fra spor 3 til spor 2 i retning vest før broen for Rønnedevej.
4.) Eventuel opgradering til 250 km/t på eksisterende bane fra Adamshøj til Østre Ringvej
Med denne forudsætning er der gode muligheder for at begrænse yderligere ekspropriationer
nær Ringsted og opretholde trafikken medens byggeriet gennemføres. Trafikken fra Kværkeby
omlægges, så den eksisterende strækning fra Kværkeby til Adamshøj bliver forbundet med den
ny bane fra Adamshøj til Ringsted. Den eksisterende strækning bliver med andre ord til ny bane
fra Adamshøj til Ringsted spor 1 og 2 og skal derfor opgraderes fra 180 km/t til 250 km/t.
Udgifterne til hastighedsopgraderingen falder væk, hvis ny bane fra Adamshøj til Ringsted
anlægges nord for den eksisterende strækning fra Adamshøj til Ringsted. Vælges denne løsning
skal der ekspropriers yderligere arealer nord for den eksisterende bane fra Adamshøj til
Ringsted, og der er risiko for at nyanlagt spor på den nye bane fra Adamshøj til Ringsted skal
skrottes.
Opføres den niveaufri udfletning efter at den ny bane er åbnet for trafik i 2018, skal den
eksisterende og den ny bane flyttes til hver sin side for at skabe plads til byggeriet. Det vil
endvidere være nødvendigt at etablere adgangsvej til byggepladsen (midt mellem eksisterende
og ny bane) fra broen ved Bedstedvej eller en eventuel retableret bro ved Adamshøj.

5.) Opførelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted
Den ny bane fra Køge støder til den eksisterende bane fra Roskilde til Ringsted lige øst for
Kværkeby, ved Høed Skov. Den ideelle placering af en overføring, på hele strækningen fra
Kværkeby til broen ved Sorøvej i vest, vil være mellem broen ved Adamshøj og broen over
Bedstedvej.
Med denne placering vil det visuelle indtryk og støjen fra byggeriet samt driftsfasen genere
færrest mulige. Det er efter opførelsen muligt at fjerne de visuelle gener og begrænse støjen
ved hjælp af skovplantning langs udfletningen.
I tillæg hertil er der ved en placering på en åben mark store frihedsgrader til at optimere den
tekniske løsning i forhold til økonomien, tidsforbruget til byggeriet samt opretholdelse af
jernbanetrafikken under hele byggeperioden.
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Fig. 5.1

Fig. 5.2
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5.1 Ændringer vest for perronerne
Spor 1 og 2 forløber vest for perron 1 og 2 i en S-kurve udlagt til en maksimal hastighed på 120
km/t. Det er derfor nødvendigt at øge overhøjden i kurverne, så der kan tillades en maksimal
hastighed på 200 km/t.
På grund af den begrænsede længde vil overhøjdeunderskuddet formentlig blive så stort, at det
udgør et komfortproblem for passagererne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt hvis ændringen
af overhøjden kombineres med, at S-kurven rettes ud. De nuværende pladsforhold gør en
udretning vanskelig.
Ved en gennemførelse af option 4, hastighedsopgradering til 140 km/t mod Femern Bæltforbindelsen, kan pladsforholdene for spor 1 og 2 forbedres. Det bør derfor overvejes om
komforten for passagererne bør forbedres ved at forlænge S-kurven i spor 1 og 2.

5.1.1 Option 2 Togskifte ved samme perron for tog til og fra Odense, og tog til og fra Femern.
Forøgelse af antallet af mulige perronspor fra Femern.
Mulighed for kørsel på venstre spor fra Ringsted station til Glumsø station.
Optionen består i, at der fra Femern etableres en sporforbindelse ved hjælp af sporskifter så tog
fra Næstved, Nykøbing Fl. og Femern Bælt-forbindelsen også kan benytte perronspor 3 i Ringsted.
Togskifte ved samme perron er af væsentlig betydning både for den komfort og regularitet, som
passagerer på Femern Bælt-forbindelsen vil opleve.
Sporskifterne skaber endvidere mulighed for at tog fra Roskilde og Køge under
uregelmæssigheder kan skifte fra høje til venstre spor sydvest for Ringsted og det øger antallet af
alternative perronspor for tog fra Næstved fra 2 til 3.
Driftsledelsen får endvidere et hensigtsmæssigt råderum ved uregelmæssigheder. Beslutning om
at lade et tog fra Roskilde eller Køge køre ad venstre spor fra Ringsted til Glumsø kan udsættes til
toget skal afgå fra Ringsted. Uden option 2, skal beslutningen om at ændre sporbenyttelse tages
før toget ankommer til Ringsted.

5.1.2 Option 4 - Hastighedsforøgelse til 160 km/t mod Femern
Sporskifterne i spor 3 og 4 vest for perronen er af typen "englænder" og begrænser
udkørselshastigheden mod Femern Bælt-forbindelsen til 120 km/t. Hastigheden kan opgraderes
til 160 km/t, hvis "englænder" sporskifterne erstattes af almindelige sporskifter, som lægges i
forlængelse af hinanden.
Denne ændring vil kræve mere plads i længden og udføres bedst ved samtidig at øge kurveradius
på strækningen mod Femern så meget som muligt indenfor de eksisterende rammer. Hastigheden
mod Femern bør forøges så langt sydvest for Ringsted som muligt. Under option hører derfor også
overvejelser om en optimering af kurveradierne i kurven mod Femern.
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5.2 Ændringer langs perroner
Når der ses bort fra en minimal sidetrækning i den østlige ende af perron 1 og 2, som følge af
ændringen af overhøjden, skal der ikke foretages spormæssige ændringer langs perronerne i spor
1 og 2. Eksisterende perroner med tilhørende fliseforkanter forbliver uændret.
Af hensyn til tilvejebringelse af den krævede sikkerheds- og opholdszoner på i alt 3,35 m er det
nødvendigt at flytte elevatoren på perron 1 fra forsiden til bagsiden af trappen som fører ned i
perrontunnelen. Der er endvidere behov for flytning eller reduktion af bredden på de
eksisterende venterum på perron 2.

5.3 Ændringer mellem broerne Næstvedvej og Rønnedevej
Hastighedsforøgelsen fra 120 km/t til 200 km/t i spor 1 og 2 forudsætter, at sporene umiddelbart
øst for perronerne og i banegraven øst for broen ved Næstvedvej omlægges og trækkes mod
nord.
Der køres herefter fra nuværende spor 0, det nordligste hovedspor i banegraven, og ind i spor 1
langs perron 1. I modsat køreretning køres fra nuværende spor 2 langs perron 2 og ud i det
eksisterende spor 1 i banegraven. Samtidigt fjernes det sporkryds mellem spor 2 og 3 som er
placeret umiddelbart vest for broen under broen for Næstvedvej.
Den fornødne plads til forlægningen af spor 0 og 2 mod nord, skabes ved at ændre det nordlige
landfæste for broen ved Næstvedvej så de bliver lodret - se figur 5.4 senere.
Med henblik på at opfylde funktionskravene etableres en forbindelse med sporskifter fra spor 1 til
spor 2 umiddelbart før broen for Rønnedevej. Sporskiftern forudsættes at være til en forholdsvis
høj hastighed. Det vil åbne mulighed for at Timemodellen kan ankomme med høj hastighed i spor
2, så passagererne, på samme perron, kan skifte fra Femern Bælt-Forbindelsen i retning mod
København til Timemodellen i retning mod Odense. Denne funktionalitet er også en del af option
2.
Endvidere etableres en ny transversal fra nyt spor 2 til nyt spor 3 øst for den eksisterende
transversal som forbinder nyt spor 2 og 3.
Det forudsætte at der kan køres med 200 km/t i den lige gren på det eksisterende sporskifte som
forbinder nyt spor 2 og 3 umiddelbart øst for broen ved Rønnedevej. De sporskifter som i dag
forbinder spor 1 og 2, samt spor 4 og 5 (nyt spor 2,3,4 og 6) i banegraven bevares uændret.
En tilslutning af sidesporet, som fører til Dansk Auto Logik, til nyt spor 5, som er et gennemgående
hovedspor kan formentlig ikke sikkerhedsgodkendes. Spor 6 forlænges derfor mod øst under
broen ved Rønnedevej. Denne ændring forbereder samtidigt udnyttelsen af option 6, overhaling
af godstog med en længde på 1000 m.

5.3.1 Option 5 - Hastighedsforøgelse til 200 km/t mod Femern
Optionen vil være et selvstændigt anlægsprojekt. Det væsentlige i denne forbindelse er, at
realiseringen af Ringsted "Udfletning Øst" ikke forhindrer udnyttelsen af option 4. Bliver
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forventningerne til trafikken på Femern Bælt-forbindelsen indfriet, vil det i en ikke så fjern fremtid
være relevant at forøge hastigheden igennem Ringsted til 200 km/t.
Afstanden imellem spor 6 og 7 er tilstrækkelig til, at spor 6, 5 og 4 kan flyttes mod syd. Herved
bliver det muligt at forøge sporafstanden mellem spor 3 og 4, samt bredden på perron 3, så
meget at sporafstanden og bredden af sikkerheds- og opholdszonerne på perron 3 opfylder
kravene til en strækning med en hastighed på 200 km/t.
I "Lovforslag 152/2014" er hastigheden til og fra Femern Bælt-forbindelsen begrænset til 120
km/t.

5.3.2 Miljøforhold under arbejdet på Ringsted station
I modsætning til "Lovforslag 152/2014" udmærker Ringsted "Udfletning Øst" sig ved, at
jordarbejderne på Ringsted station er meget begrænsede.
Ifølge miljøredegørelsen for "Lovforslag 152/2014" forudsætter byggeriet af en udfletning i vest,
at der fra arealer uden for Ringsted by skal tilføres ca. 250.000 tons råjord til indbygning i den
eksisterende dæmning ved ådalen. Mængden af underballast som skal fjernes og tilføres på ny er
ca. 56.000 tons. I alt et samlet volumen på ca. 300.000 tons. Hertil kommer de mængder som skal
køres væk og eventuelt erstattes i forbindelse med:
- Etableringen af 300 m lang spunsvæg (ved anlæg af et ekstra godsspor) i banegravens sydlige
del, nord for vejen Mellem Broerne
- Forøgelse af længden - mod syd, af broen for Næstvedvej
- Ændring af det sydlige landfæste under broen for Rønnedevej
Samlet set svarer mængderne i "Lovforslag 152/2014" til ca. 18.000 fuldt læssede lastbiler til
transport af løst gods. Med returkørsel skal der under arbejdet som foregår i dagtimerne, under
fase 2 - nord for banen køres 32 gange ind eller ud af området pr. dag. Under fase 3 - syd for
banen, i det næstfølgende år, skal der køres ca. 210 gange ind og ud af området pr. dag.
Det vil føre til store trængselsproblemer for den kørende trafik på de i forvejen hårdt belastede
veje omkring stationen. Antallet af potentielt farlige situationer (hotspots) forøges - se fig. 5.3
senere. Den sikre skolevej for de mange elever, som skal krydse banen på vej til og fra skole bliver
usikker, og risikoen for eksempelvis højresvingsulykker øges.
I Ringsted "Udfletning Øst" er det kun det nordlige landfæste under broen for Næstvedvej og det
sydlige landfæste under broen for Rønnedevej som skal afkortes og afsluttes med en lodret
spunsvæg. Ændringen svarer til den ændring som blev foretaget på det nordlige landfæste for
broen ved Rønnedevej før etablering af nyt overhalingsspor (spor 0) for godstog i 2007.
Den mængde jord, som skal fjernes og erstattes med opfyldning ved gennemførelsen af Ringsted
"Udfletning Øst", er derfor yderst begrænset. Behovet for kørsel med tunge lastbiler og
entreprenørmaskiner i den centrale by og i boligkvartererne langs banen er derfor så lille at
sikkerheden for trafikanterne i området ikke reduceres nævneværdigt.
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Fig. 5.3 Analyse af trafikale hotspots ved kørsel til byggepladserne i "Lovforslag 152/2014"
Kilde: Ringsted Kommune

Fig. 5.4 Landfæste mod nord under broen ved Rønnedevej. Det sydlige landfæste ændres tilsvarende
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5.4 Den fri bane mellem Adamshøj og Østre Ringvej
Transportministeriet har oplyst, at en eventuel niveaufri udfletning ved Adamshøj øst for
Ringsted, først vil kunne opføres efter åbningen af den ny bane i 2018.
Med denne forudsætning kan trafikken mellem Kværkeby og Ringsted kun vanskeligt opretholdes
under bygningen af den niveaufri udfletning. Begge baner vil være i drift, og det er derfor
nødvendigt at flytte begge strækninger, så der kan etableres en byggeplads til overføringen
mellem de to strækninger.
Den lange tidshorisont bevirker at det bliver dyrere og medfører flere trafikale udfordringer, at
bygge udfletningen øst for Adamshøj. Det er et væsentligt argument for at optimere
byggeperioden så den niveaufri udfletning bygges samtidigt med den ny bane, som forventes at
være færdig i slutningen af 2018.

5.4.1 Bygning af udfletning efter åbning af ny bane i 2018.
Udgifterne kan reduceres hvis adgangsvejen til byggepladsen føres over en eventuelt reetableret
bro ved Adamshøj. Denne bro skal, på grund af den samlede bredde på stedet, udføres som en
delt bro. Det vil sige to broer, som hver fører over et sæt dobbeltspor på eksisterende og ny bane.
Mellem de to broer ved Adamshøjvej vil vejen derfor forløbe på en dæmning. Fra denne dæmning
mellem de to broer kan der etableres en vej til byggepladsen øst for Adamshøj.
Reetableringen af broen ved Adamshøj skaber en dyr men realistisk mulighed for, at byggeriet kan
gennemføres efter at den ny bane fra Køge er åbnet i 2018.
Vælges den østligste placering af ”Udfletning Øst”, vil de samme betragtninger gøres sig
gældende for broen over Bedstedvej bortset fra, at der kun skal opføres en ekstra bro.

5.4.2 Bygning sammen med den ny bane.
Optimeres tidsplanen, så byggeriet gennemføres samtidigt med bygningen af den ny bane vil det
være lettere at opretholde trafikken, og det vil reducere omkostningerne.
Faseplanen - se fig. 5.5 senere, viser hvordan overføringen kan bygges, samtidig med at trafikken
på den eksisterende bane fra Roskilde til Ringsted opretholdes.
Efter faseplanen bygges først udfletningsbroen syd for den eksisterende strækning, hvor der er
gode pladsforhold og mulighed for at etablerer en byggeplads med adgangsveje.
Når broen er færdig bliver den eksisterende strækning fra Roskilde forbundet til den del af ny
bane, fra Køge, som skal anlægges syd for den eksisterende strækning fra Adamshøj til broen ved
Østre Ringvej.
Den eksisterende bane fra Adamshøj til Ringsted sluttes senere til den nye bane fra Køge ved
Adamshøj. Denne eksisterende delstrækning fra Adamshøj til Østre Ringvej skal derfor opgraderes
fra 180 km/t til 250 km/t.
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Fig. 5.5 Faseplan for etablering af niveaufri udfletning øst for Adamshøj

Banedanmark har tidligere regnet på et løsningsforslag, hvor den ny bane fra Køge føres over den
eksisterende bane fra Roskilde øst for Ringsted - se figur 5.6 senere.
Efter Banedanmarks forslag forløber ny bane fra Køge, syd for den eksisterende bane fra Roskilde
frem til skæringspunktet ved Adamshøj. Efter skæringspunktet og frem til Østre Ringvej forløber
den ny bane nord for den eksisterende bane fra Roskilde.
Banedanmark har tidligere vurderet denne løsning til at være billigere end foreslået i Ringsted
"Udfletning Øst", fordi indgrebet i eksisterende bane fra Kværkeby til Ringsted ikke er nødvendigt.
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Fig. 5.6 Forslag fra Banedanmark til niveaufri
niveau udfletning øst for Adamshøj

Til gengæld vil løsningen generere et behov for nye ekspropriationer langs med den nordlige del
af banen ind til Ringsted. Gennemføres denne løsning efter åbning af den nye bane, skal der
fjernes ca. 2,5 km nyanlagt spor fra Adamshøj til Ringsted.

5.4.3 Option 1- Hastighed
astighedsforøgelse eksisterende bane Adamshøj - Ringsted
Option 1, en opgradering
radering af hastigheden til 250 km/t,
km/t er et alternativ for at undgå yderligere
yderlige
ekspropriationer langs med den nordlige de af den eksisterende bane fra Adamshøj til Ringsted.
Optionen bliver aktuel, hvis det er billigere og hurtigere at opgradere hastigheden frem for at
ekspropriere mere jord. Optionen er også et middel til at afkorte tidsplanen for byggeriet fordi
den skaber
er gode betingelser for etablering af en arbejdsplads syd for den eksisterende bane.
Er det nye spor lagt før byggeriet af udfletningen i øst påbegyndes, kan den maksimale hastighed
250 km/t udnyttes
dnyttes ved en eventuel senere opgradering af hastigheden til 200 km/t gennem
Ringsted mod Femern Bælt-forbindelsen.
Bælt

5.5 Den niveaufri udfletning
Den niveaufri udfletning udformes som en 4 m høj dobbeltsporet bro og foreslås placeret på en
åben mark, med et skæringspunkt
skæringspunk i et interval som ligger ca. 700 til 1400 m øst for broen ved
Adamshøj. Højden 4 m over terræn svarer til højden på broerne i Banedanmarks projektforslag fra
2008. Den bane, som føres under broen, sænkes 4 m under terræn, svarende til Banedanmarks
projektforslag.
Anlæggets strækker sig over ca. 2000 m, fra broen ved Adamshøj i vest til broen over Bedstedvej i
øst, og vil på midten have en bredde på ca. 64 m fra spormidte til spormidte.
Placeringen er valgt fordi den ikke sætter begrænsninger for valg af den optimale skæringsvinkel.
Med en placering vest for Ringsted station er der et snævert interval af mulige skæringsvinkler, på
grund af dæmningens begrænsede bredde.
bredde Skæringsvinklen i "Lovforslag 152/2014" er 10 grader.
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Fig. 5.7 Placering og arealbehov til "Udfletning Øst" ved en placering længst muligt mod vest

Fig. 5.8 Placering og arealbehov til "Udfletning Øst" ved en placering længst muligt mod øst

Ved Adamshøj er der frihed til at vælge mindre eller større skæringsvinkel, med henblik på at
opnå det bedste kompromis mellem omkostningerne ved jordarbejderne til opkørselramperne og
selve broens længde.
Den gennemsnitlige stigningsgradient ved Ringsted "Udfletning Øst" er med den valgte placering
ca. 11 ‰ fra Køge mod Ringsted og ca. 4 ‰ fra Ringsted mod Køge.
En overføring vest for Ringsted station bliver klemt inde imellem perronerne og broen over
Sorøvej. Pladsen til op- og nedkørselsramperne til overføringen er derfor begrænset.
Stigningsgradienten bliver derfor ca. 16 ‰, hvilket er i overensstemmelse med de
fællesuropæiske normer for nyanlæg (TSI).
Stigningen i tunnelen under Storebælt er på 15,6 ‰. I tunnelen er de klimatiske forhold
nogenlunde ens over året og friktionen mellem hjul og skinne er derfor nærved konstant. Alligevel
viser erfaringerne fra driftsforstyrrelse eller f.eks. ved fejl, hvor et lokomotiv har nedsat trækkraft,
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at det kan være meget vanskeligt eller umuligt for et godstog at sætte i gang på stigningen i
tunnelen.
I det åbne land vil friktionen mellem hjul og skinne være afhængig af vejrliget og årstiden.
Friktionen mellem hjul og skinne falder drastisk under finregn og løvfald. Friktionen under finregn
og løvfald er ofte så lav, at lokomotivets hjul ikke kan stå fast på skinnerne når der køres op af en
stigning.
Med en overføring vest for Ringsted kan der derfor forventes driftsstop på tilkørselsramperne
fordi godstog, som skal sætte i gang efter stop vest for Ringsted, eller på Ringsted station, vil have
svært ved at sætte i gang på grund af stigningen.
Lokomotiver med nedsat trækkraft på grund af tekniske fejl må forventes at have samme problem
uanset årstiden.
Med en placering øst for broen ved Adamshøj, hvor godstog passerer den niveaufri udfletning
med en hastighed på 100 til 120 km/t, elimineres denne kilde til driftsforstyrrelser.

5.5.1 Geologiske forhold ved Adamshøj
Af Banedanmarks projektforslag fra 2008 fremgår at der ikke forventes geologiske problemer, når
sporet sænkes 4 m under terræn under udfletningsbroen. Ud fra den foreliggende rapport over
geologiske forhold fra oktober 2013 ligger det primære grundvandsmagasin mere end 20 meter
under terræn. Rapporten konkluderer at der ikke er behov for vandtætte konstruktioner eller en
permanent sænkning af grundvandsstanden.
Indstrømmende vand fra sekundære lag af sand forudsættes som det er sædvane håndteret ved
hjælp af f.eks. grøfter eller støttemure langs strækningen.

5.5.2 Miljøforhold ved en niveaufri udfletning
Området øst for Adamshøj er tyndt befolket, der findes kun nogle enkelte huse i nærheden af
udfletningen. Nærmeste landsby som påvirkes, er Kværkeby, som er beliggende nord for
Vestmotorvejen.
Placeringen imødekommer derfor også i høj grad kravet om at færrest mulige vil opleve gener fra
udfletningen under opførelsen og den daglige drift. Den visuelle påvirkning fra anlægget kan
fjernes helt ved efter opførelsen at tilplante et område langs banen med skov. Beplantningen vil
også bidrage til en reduktion af støj udbredelsen til omgivelserne.
En overføring vest for Ringsted station vil være nærmeste nabo til boligkvartererne Søndervang ,
Korsevænget og Dagmarskolen. Det vil medføre gener for flest mulige, og især under byggefasen,
hvor grænserne for støj og vibrationer jævnfør "Lovforslag 152/2014" vil blive overskredet.
Hensyn til vedligeholdelse og elsikkerhed omkring køreledningerne forhindrer, at det
dominerende visuelle indtryk i landskabet kan elimineres ved efterfølgende tilplantning. Toppen
af køreledningsanlægget vil være ca. 28 m over vandspejlet i Ringsted Å og vil derfor kunne ses på
lang afstand.
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Fig.5.9 Anskueliggørelse af udbredelsen af støj over grænseværdien for natstøj under byggeriet
Kilde: Ringsted Kommune

Fig. 5.10 Tog på udfletningen og det nyt spor på siden af dæmningen, set fra den vestlige del af
Korsevænget
Kilde: Ringsted Kommune

De illustrationer som findes i miljøredegørelsen er ikke helt retvisende. De computersimuleringer
som skal give et indtryk af den visuelle påvirkning set fra Korsevænget, viser at afstanden til
jernbanen er større end den er i virkeligheden. Figur 5.10 - se tidligere, viser en mere retvisende
situation.
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Anlæggets højde vil også øge skyggepåvirkningen af Korsevænget. Den illustration i
miljøredegørelsen som viser skyggepåvirkningen den 2. januar kl. 12:00, opleveres mere gunstig
for beboerne i Korsevænget, end det vil være tilfældet i virkeligheden, fordi simuleringen er
foretaget med løv på træerne. Uden løv på træerne vil lysindfaldet som udgangspunkt være større
end Banedanmark har antaget ved computersimuleringen.
Ved opførelsen af "Udfletning Øst" kan der bygges 24 timer i døgnet uden at genere naboer eller
trafikken. Øst for Ringsted er der nem og direkte adgang til de store hovedfærdselsåre ved
Ringsted. Materiale leverancer og jordkørsel forsinkes derfor ikke på grund af trængselsproblemer
omkring Ringsted station.
Med den store afstand til de omkringboende og fordi bundforholdene antages at være betydeligt
mere stabile end i området ved Ringsted Å, er det også muligt at udelukke stop i byggeriet på
grund af vibrationsskader, forurening af Ringsted Å og naboklager over at støjgrænserne
overskrides.

5.5.3 Sikringstekniske forhold
Afstanden fra sikringsanlægget på Ringsted station til skæringspunktet ved "Udfletning Øst" er ca.
5000 m. Afstanden fra sikringsanlægget på Kværkeby station er ca. 2000 meter.
Med henblik på at minimere udgifterne til kabelføring vil det derfor være hensigtsmæssigt at
udvide det bestående sikringsanlæg i Kværkeby så det også omfatter de sikringstekniske
installationer, som er nødvendige for "Udfletning Øst".
Vælges det at placere udfletningen så langt mod øst som muligt, vil sporskifte transversalerne
mod øst skulle placeres omtrent udfor det sted hvor stationsbygningen i Kværkeby var
beliggende. Dette taler også for en udvidelse af sikringsanlægget i Kværkeby.
Et yderligere argument er at omfanget af ændringer i det store og komplicerede anlæg på
Ringsted station begrænses mest muligt.
En indlemmelse i sikringsanlægget på Kværkeby station, vil med andre ord kræve langt færre
trafikale spærringer end de omfattende sikringstekniske arbejder, som ifølge "Lovforslag
152/2014", skal gennemføres på hele Ringsted station.
Antallet af sporskifter i Ringsted "Udfletning Øst" og "Lovforslag 152/2014" 42. Sporskifter af
typen "englænder" er i Ringsted "Udfletning Øst" medtaget som to almindelige sporskifter og er
indeholdt i tallet for "Ringsted vest". Sporskifterne er geografisk fordelt således:

"Lovforslag
152/2014"
"Ringsted ØST"

Kværkeby
Gl. station
Adamshøj
-----------------4
-8
6

Ringsted station
øst
vest

I alt

24

14

42

15

13

42

Fordelingen underbygger at omfanget af ændringer i sikringsanlægget på Ringsted station, og
omkostningerne hertil ved "Lovforslag 152/2014" vil være større end ved "Udfletning Øst".
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5.6 Fremtidige forhold for godstog
Ringsted er i dag fordelingscentral for godsvogne til resten af Sjælland. Der køres til
Frederiksværk, Glostrup, Høje Taastrup og Køge. Den største kunde er Køge og Køge Havn.
Godstog fra Ringsted til Køge kører via Roskilde. Trafikken har været stigende over en årrække.
Hovedstammen af godstog fra Femern Bælt-forbindelsen forventes at blive 1000 meter lange
godstog som transiterer uden stop mellem Sverige og Tyskland.
Det kan derfor forventes, at de lidt mindre godstog til destinationer i Danmark og omkring
Hamborg, og som i dag henter eller bringer godsvogne til Ringsted fortsat vil køre ad den
eksisterende bane fra Roskilde til Odense. Det vil derfor gavne godstrafikken og skabe mulighed
for vækst i den indenlandske godstrafik, hvis forholdene for godstog fra Roskilde eller Odense
bevares.
Ved at indlægge en sporforbindelse med sporskifter fra spor 4 til spor 6 i retning mod øst under
broen for Næstvedvej bevares alle de eksisterende muligheder for godstog i Ringsted. "Lovforslag
152/2014" derimod gør det besværligt og uhensigtsmæssigt for de godstog som skal ind til
godssporene i Ringsted fra Odense.
Placeringen af højhastighedsstrækningen mellem godsbanegården og eksisterende bane i
Ringsted medfører endvidere begrænsninger for godstog fra Roskilde, som skal krydse begge spor
på højhastighedsstrækningen for at komme ind på godssporene i Ringsted.

5.6.1 Option 3 - Overhaling af godstog med en længe på 1000 m
Optionen består i, at der fra det forlængede spor 6, ca. 200 øst for broen ved Rønnedevej
etableres en transversal fra sporet som fører mod Dansk Auto Logik til spor 4. Herved bliver der
mulighed for at godstog med den fremtidige længde på 1000 meter kan overhales i Ringsted.
Med den valgte løsning kan optionen udnyttes af godstog på 1000 m uanset om godstogene
ankommer eller afgår mod Femern Bælt-forbindelsen eller Odense.

5.7 Fremkommelighed
Analyser af den trafikale fremkommelighed ved "Lovforslag 152/2014" og "Udfletning Øst" viser,
at der kan opstå trængselsproblemer når to, henholdsvis fire, tog samtidigt skal passere Ringsted.
Årsagen er, at to modkørende tog ikke kan befinde sig på det samme sporstykke på samme tid.
Fænomenet betegnes krydsningskonflikter. Et lille antal konflikter øger den trafikale kapacitet og
reducerer risikoen for at der opstår forsinkelser, herunder at forsinkelsen af et tog ikke påvirker
andre tog.
Analysen i figur 5.11 - se senere, viser antallet af krydsningskonflikter, når to tog samtidigt skal
passere Ringsted station. Skemaet i figur 5.11 viser, at der i "Lovforslag 152/2014" findes to
kritiske krydsningskonflikter.
Timemodellen fra Køge Nord mod Odense kan ikke passere Ringsted samtidig med, at de
eksisterende regional eller Intercitytog skal køre ind på eller ud af Ringsted station mod Roskilde.
Denne situation optræder under hele morgenmyldretiden og anses derfor for særlig kritisk.
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Fig. 5.11 Konflikter i "Lovforslag 152/2014" og "Udfletning Øst" ved to samtidigt gennemkørende tog

Der findes en tilsvarende krydsningskonflikt, når højhastighedstog skal passere Ringsted fra Køge
Nord mod Femern Bælt-forbindelse. I denne situation kan regionaltog fra Næstved, Nykøbing Fl.
eller andre tog fra Femern Bælt-forbindelsen ikke køre ud af Ringsted station mod Roskilde.

Fig. 5.12 Konflikter i "Lovforslag 152/2014" og "Udfletning Øst" ved 4 samtidigt gennemkørende tog

Skemaet i figur 5.12 viser, at der i "Lovforslag 152/2014" findes 11 krydsningskonflikter når 4 tog
samtidig skal passere Ringsted station. Ved "Udfletning Øst" er der kun 8 krydsningskonflikter. Set
i sammenhæng med skemaet i figur 5.11 vil "Udfletning Øst" derfor have en større trafikal
nytteværdi end "Lovforslag 152/2014".
Ved analysen af situationen hvor fire tog samtidigt skal passere Ringsted, er de røde felter
prioriteret ud fra en bevidst strategi om, at det altid skal være muligt at skifte mellem
Timemodellen og Femern Bælt-forbindelsen ved samme perron 2 i Ringsted.
I "Lovforslag 152/2014" vil der opstå yderligere krydsningskonflikter hvis passagererne skal skifte
tog ved samme perron.
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5.8 Retablering broen ved Adamshøj
Broen kan genetableres, men udformningen vil dog være afhængig af hvor udfletningsbroen
placeres.
Vælges en placering af den niveaufri udfletning ved Adamshøj længst muligt mod vest, vil
ramperne med stigningen op til skæringspunktet begynde omtrent ved den eksisterende bro ved
Adamshøj. Efter ombygningen vil den samlede bredde af de to strækninger være ca. 63m ved
Adamshøj.
En ny bro skal derfor opføres som en delt bro, hvor to enkelte broer leder over den eksisterende
og dels den nye bane, og som i midten forbindes med en dæmning.
Vælges den østlige placering vil bredden af de to strækninger ved Adamshøj være ca. 32 meter.
Broen vil derfor kunne etableres som en enkelt bro over to dobbeltspor.

6. Konklusion og anbefaling
Valget mellem løsningsmuligheder i dette høringssvar er afgrænset til følgende:
−
−

Udfletning i vest - jævnfør Banedanmarks "Lovforslag 152/2014"
Udfletning i øst - jævnfør nærværende høringssvar Ringsted "Udfletning Øst"

6.1 Konklusion
Løsningen Ringsted "Udfletning Øst" opfylder, som det fremgår af dette høringssvar, kravene til
Timemodellen med de tilhørende optioner og andre fremtidige krav.
Dette er ikke tilfældet med en udfletning vest for Ringsted - jævnfør "Lovforslag 152/2014".
Denne løsning introducerer, som det fremgår af dette høringssvar, trafikale begrænsninger for
både person- og godstog på Ringsted station.
Det er vigtig at bemærke at en niveaufri udfletning i vest, på grund af kurveforholdene vil
begrænse hastigheden til og fra Femern Bælt-Forbindelsen til 120 km/t.
Den vestlige udfletning vil i byggefasen skabe store miljømæssige problemer, hvorimod den
østlige kan opføres helt uden miljøproblemer.

6.2 Anbefaling
Det anbefales derfor, at der med udgangspunkt i dette høringssvar:
1.) Udarbejdes et konkret projektforslag til ”Udfletning Øst” med tilhørende ombygning af
Ringsted station
2.) Den samlede pris opdeles dels i Ringsted ”Udfletning Øst” og dels i hver enkelt af
optionerne 1 til 5
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Det vil give politikerne et godt overblik over den laveste pris for et anlæg som opfylder
Timemodellen, og prisen for tilvalg af de optioner som kan fremtidssikre Ringsted station i
forhold til godstrafikken og den fremtidige Femern Bælt-forbindelse.
3.) Med henblik på at reducere omkostningerne til Ringsted ”Udfletning Øst” anbefales det,
at detailkonstruktionen og byggeperioden optimeres, så Ringsted "Udfletning Øst" er klar til
åbning samtidigt med den ny bane i 2018
Sagsbehandlingen af høringssvar kan effektiviseres, såfremt der kommunikeres mere smidigt og
uformelt, end det har været tilfældet tidligere. En direkte dialog og personlig kontakt med
forslagsstillere og andre interessenter vil kunne effektivisere Banedanmarks arbejde, fordi det
forebygger at parterne misforstår hinanden. Det vil give samfundet størst mulig værdi for de
mange omkostninger som er forbundet med høringerne og den politiske behandling.
Den uformelle proces forudsættes naturligvis afsluttet helt formelt ved, at Banedanmark
efterfølgende udarbejder en skriftlig dokumentation.

7. Kan Ringsted "Udfletning Øst" realiseres i praksis?
Formålet med dette afsnit er at sandsynliggøre, hvorvidt Ringsted ”Udfletning Øst” med
tilhørende optioner kan realiseres i praksis.
I sagens natur har der været begrænsede ressourcer til rådighed. Den efterfølgende granskning
har derfor været baseret på de informationer, som er offentligt tilgængelige, fotooptagelser,
opmålinger og beregninger, samt det tegningsmateriale som blev udleveret på et møde hos
Banedanmark i maj 2014. Der har således ikke været rådighed over alle relevante informationer,
hvilket fremgår af detaljeringsgraden.

7.1 Generelt
Granskningen har omfattet sporgeometrien og sikkerhedsafstandene på perronerne. I
granskningen er ikke medtaget, hvilket forhold der vil være gældende ved:
−
−
−

Opgradering af køreledningsanlæg (køreledningstværsnit og forspændingskraft)
Sporsænkning af spor under broer (Næstvedvej, Rønnedevej og Sorøvej)
Eventuel udskiftning af sveller (eksisterende spor 1 og 2 henholdsvis spor 3 og 4)

Dette anses som uden betydning for høringssvaret, da disse forhold ikke er specielle men fælles
for Ringsted "Udfletning Øst" og "Lovforslag 152/2014".

7.2 Inddeling i sektioner
De efterfølgende detaljerede beskrivelser er, for at skabe en struktureret information, inddelt i
afsnit svarende til den fysiske beliggenhed.
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7.2.1 Vest for perronerne
Bortset fra at overhøjden i spor 1 og 2 skal forøges, er der ikke behov for ændringer i stationens
vestlige ende. Spor 1 og 2 forløber vest for perronerne i en svag S-kurve først til vestre og så til
højre. Kurveradierne er 2900-3000 m, og overhøjden er 60 mm. Nuværende maksimalhastighed
gennem spor 1 og 2 er 120 km/t.
Der fandtes i Sporregler 1959 en bestemmelse om, at kurveradier i gennemgående hovedspor
normalt ikke burde vælges mindre end:
=

10

Ved indsættelse af V=200 km/t fås, at R bør være mindst 4000 m. Denne anbefaling kan ikke
opfyldes af den nuværende S-kurve, men bestemmelsen ses heller ikke at være medtaget i
Sporregler 1987 eller TSI 2011/275/EU.

Fig. 7.1 Spor 1 og 2 set fra perron 1 mod vest
Figur 7.1 er et forstørret udsnit, S-kurven virker derfor mere dramatisk end i virkeligheden.

Fig.7.2 Spor 1 og 2 ligger vest for og langs den vestlige del af perronerne med en venstrekurve
(set i stigende kilometrering mod vest). R=2905m henholdsvis 2900m, og overhøjden er 60 mm

Høringssvar vedrørende idéfasen til "Niveaufri udfletning Ringsted øst"
Udarbejdet af Ole Lund Jensen og Thomas Albøg Olsen
Version 12 - 9. marts 2015
Side 27 af 43

Fig. 7.3. Videre mod vest kommer højrekurven med R=2975 henholdsvis 3000 m og en overhøjde på 60 mm

En overhøjde på kun 60 mm medfører overraskende nok overkompensation af
centrifugalkræfterne ved kørsel med kun 120 km/t, se tabellen herunder. Sporet kan i henseende
til kurveradius, overhøjde og rampestigningshastighed uden problemer befares med 150 km/t.
2

R (m)

V
(km/t)

2900
2900
3000
3000
2900
3000
5333
4000
3555

120
147
120
150
200
200
200
200
200

h = 8 x V : R (mm)
(normal overhøjde, kun
delvis afbalancering af
centrifugalkræfterne)
40
60
38
60
110
107
60
80
90

2

h = 11,8 x V : R (mm)
(fuld afbalancering af
centrifugalkræfterne)

2

h = 11,8 x V : R – 100 (mm)
(ved maksimalt tilladeligt
overhøjdeunderskud på
100 mm)

59
57
163
157

63
57

Udnyttes undtagelsesbestemmelserne om overhøjdeunderskud på op til 100 mm, kan det jævnfør
tabellen ovenfor, lige akkurat tillades at gennemkøre kurver med R=2900-3000 m og h=60 mm
med 200 km/t.
Der findes i Sporregler 1987*) og TSI 2011/275/EU, mulighed for at tillade overhøjdeunderskud på
op til 150 mm. Kørsel gennem kurver – her oven i købet to på hinanden følgende og modvendte
kurver – med stort overhøjdeunderskud giver ikke en behagelig kørsel, og det kan formentligt
bestrides, at et så stort overhøjdeunderskud som 100 mm skulle kunne tillades på dette sted.
*) Note om overhøjderamper - For lineære overhøjderamper foreskriver Sporregler 1987 følgende:
Forøgelse af overhøjden per løbende meter spor
Ønsket
Normalt
Dispensationsmulighed op til for sammenfaldende overgangskurve og
overhøjderampe samt under opfyldelse af en række andre betingelser

For V=200 km/t
0,50 mm
0,90 mm
1,53 mm

Det vil derfor være at foretrække, hvis der kan ske en mindre kurveudretning uden nævneværdige
jordarbejder samt en mindre øgning af overhøjden. Kurveudretninger er ikke helt ligetil for spor
2, da S-kurven er klemt inde på stykket mellem perronerne og sporskifte 16b, som er yderste
sporskifte i den lange skråforbindelse på strækningen mod Sorø i vest.
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Fig. 7.4 Den vestligste transversal i vest mod Odense forudsættes ikke ombygget

En kurveudretning af spor 2 vil betyde, at kurven begynder tættere på sporskifte 16b, hvis muligt,
eller i stedet lade kurven gå længere ind langs perron 2. Det nødvendiggør så en flytning af
perronkanten over et kortere stykke.
Hvad angår overhøjden må denne i henhold til Sporregler 1987 langs perroner ikke overstige 60
mm, men der findes en dispensationsmulighed på op til 110 mm i TSI 2011/275/EU. I Slagelse
findes der et eksempel på større overhøjde end 60 mm langs perroner. Overhøjden er der på 85
mm.
S-kurven begynder meget nær enden af perron 1 henholdsvis perron 2, mens overgangskurverne
(og overhøjderampen) strækker sig 80 m hen langs perronerne. Når overhøjden øges ud over 60
mm, bliver det således kun de yderste 30-40 m spor langs perron 1 og 2, der vil opleve overhøjde
som overskrider 60 mm.
Den mest nærliggende løsning på gennemkørsel af S-kurven med 200 km/t er øgning af
overhøjden til 80 mm, eventuelt 90 mm. Det efterlader et overhøjdeunderskud på 30 henholdsvis
20 mm, hvilket antages at være acceptabelt.
I forbindelse med optionen opgradering af hastigheden på Femern Bælt-forbindelsen bør en
forøgelse af kurveradius i S-kurven i spor 1 og 2 overvejes.
Der findes ingen ”englændere” eller sporskæringer i spor 1 og 2 mod Odense i vest, men alene
almindelige sporskifter. Det er forudsat at disse kan befares med 200 km/t i lige gren, men der
kan selvfølgelig være behov for udveksling, hvis der er tale om ældre og nedslidte sporskifter
og/eller opgradering med flere/andre drev.

7.2.2 Perronsporene
Udfordringen langs perronerne er kravene til bredden af sikkerhedszonen og opholdszonen som
beskrevet i banenormen BN-1-9-2 ”Sikkerheds- og opholdszoner på perroner”. Kravene er
følgende for passage af perroner med 200 km/t:

Zone
Sikkerhedszone
Opholdszone
I alt

Generelt
1,35 m
2,0 m
3,35 m

Ud for korte genstande (< 1 m), f.eks.
master, skiltestandere m.v.
1,35 m
1,6 m
2,95 m

Der skal i sikkerheds- og opholdszonen være en fri højde på minimum 2,3 m.
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Den største udfordring er elevatoren på perron 1. Afstanden mellem denne og perronkanten er
kun 2,20 m, hvilket ikke er acceptabelt - se figur 7.6.
Afstanden fra perronkanten til soklen omkring perrontrappen vist i figur 7.6 er 4,78 m,
hvilket er 1,4 m over de krævede 3,35 m.

Fig. 7.5 Perron 1 set mod vest
I midten ses elevatoren, der skal flyttes for at opfylde kravet til opholdszonens bredde.

Elevator

Fig. 7.6 Perrontunnelen set mod nord. Elevatoren foreslås flyttet til denne væg
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Fig. 7.7 Perron 1 set mod vest

Der er flere mulige løsningsmuligheder for flytning af elevatoren. Valget kræver detaljeret
opmåling på stedet i samarbejde med DSB som ejer stationsbygningen. Elevatoren kan for
eksempel anbringes midt for i perrontunnelens endevæg, eller sideforskudt for midten, ved at
forlænge perrontunnelen et par meter.
Flytningen kan blive til gene for adgangen til dobbeltdøren på perron 1, som fører ind i stationens
forhal. Den billigste løsning vil formentlig være at rykke elevatoren til en af siderne i forhold til
indgangsdøren til forhallen, forudsat at der kan opnås acceptable adgangsforhold til forhallen.
Ved denne løsning udformes endevæggen i perrontunnelen som en niche, så der kan opnås
adgang ved at dreje til højre eller venstre ind i elevatoren.
Spor 1 og 2 er langs perronerne udrustet med betonsveller af typen duoblok. På stykket over
perrontunnelen er der traditionelle sveller af træ. Det er uklart, om opgradering af hastigheden
fra 180 km/t til 200 km/t igennem spor 1 og 2 forudsætter at alle sveller udskiftes til moderne
betonsveller af typen monoblok.
På perron 2 er afstanden mellem perronkanten mod spor 2 og betonsoklen omkring
perrontrapperne 3,54 m. Dette er tilstrækkeligt til at opfylde kravet om samlet bredde af
sikkerheds- og opholdszone på mindst 3,35 m.
Venterummene af glas på perron 1 opfylder derimod ikke kravene og skal flyttes bagud.
Venterummene på perron 2 skal erstattes af nye, reduceres i bredden eller flyttes mod spor 3,
se fig. 7.9 senere.
Kravet til sporafstand mellem nabospor er ved kørsel med 200 km/t 4250 mm for nyanlæg eller
større ombygninger. For eksisterende spor i drift tillades ved 120 km/t en sporafstand på kun
4000 mm.
Opmåling på en tegning indikerer en sporafstand på omkring 4,8 m, og samme tegning viser
større sporafstand mellem spor 1 og 2 end mellem spor 3 og 4 - se figur 7.10 senere.
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Fig. 7.8 Venterum på perron 1 og 2 - set mod øst

Det forudsættes derfor, at der ikke er behov for at ændre afstanden mellem spor 1 og 2, for at
øge hastigheden fra 120 km/t til 200 km/t.

Fig. 7.9 Tegningen viser større sporafstand mellem spor 1 og 2 end mellem spor 3 og 4

Opgraderingen af hastigheden i spor 1 og 2 er ikke til hinder for en senere opgradering af
hastigheden til 200 km/t til og fra Femern Bælt-forbindelsen gennem spor 3 og 4.

7.2.3 Godspladsen
Der foretages ingen ændringer ved godspladsen, alle bestående forhold bevares.
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7.2.4 Mellem broerne for Næstvedvej og Rønnedevej
Nuværende spor 0 gøres til vestgående hovedspor på Vestbanen. Sporet skal kunne befares med
200 km/t. Det nuværende vestgående hovedspor gøres til nyt østgående hovedspor for tog fra
Slagelse. Også dette spor skal kunne befares med 200 km/t.
Kravet til sporafstand er 4,25 m. At dømme efter opmåling på tegninger og luftfotos er afstanden
mellem spor 0 og det vestgående hovedspor i dag 6,0-6,5 m.
Spor 0 ligger tæt på en meget lang og høj spunsvæg, og sporet er forsynet med
beskyttelsesskinner, se figur 7.11 senere. Ved opmåling på fotos ser afstanden fra spormidte til
spunsvæggen ud til at være 3,8-3,9 m. Bredden af fritrumsprofilet er 3 m fra spormidte.
Sporafstanden eller afstanden fra spor 0 til spunsvæggen skulle ikke frembyde hindringer for at
befare de to nordligste spor i banegraven med 200 km/t.

Fig. 7.10 Banegraven mod vest set fra broen for Rønnedevej. Sporet nærmest spunsvæggen er spor 0.
Dette spor ændres til nyt gennemgående spor for tog mod Slagelse, mens nabosporet ændres til
nyt gennemgående spor for tog fra Slagelse.

Det er forbundet med flere udfordringer at forbinde spor 0 med spor 1 og det nuværende
vestgående hovedspor med spor 2 og at opnå fornødne kurveradier uden at ”kollidere” med
broen ved Næstvedvej.
Figur 7.12 og 7.13 - se senere, side viser de snævre pladsforhold under broen for Næstvedvej
samt umiddelbart øst og vest for denne.
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Fig. 7.11 Den østlige ende af Ringsted station med broen ved Næstvedvej. Tegningen er fra før
spor 0 blev etableret i nordsiden af banegraven øst for broen ved Næstvedvej.

Fig. 7.12 Spor 0, 1 og 2 set fra øst mod broen ved Næstvedvej. Billedet er et udsnit af figur 7.10.
Spor 0 løber ud i spor 1 under broen ved Næstvedvej. Sporskifte 19 er et 1:26,5-sporskifte,der er
konstrueret til 130 km/t, men som på dette sted ifølge TIB må befares med 70 km/ti afvigende gren.
Sporskifte 06 i forgrunden er forgreningssporskiftet for kørsel mod Næsteved eller Slagelse. Det er
ligeledes et 1:26,5-sporskifte, som her må befares med 120 km/t i afvigende gren såvel som lige gren.

Udfordringen kan løses på en af tre måder:
1. Spor 1 gennem nordlige brofag og spor 2 gennem midterfaget
2. Spor 1 og 2 gennem det nordlige brofag
3. Udretning af spor 1 og 2 og tilpasning af broen
ad 1.) Spor 1 gennem nordlige brofag og spor 2 gennem midterfaget
Spor 1 føres gennem det nordlige brofag som nu. Sporet drejes øst for broen i en R=4000 m Skurve ind i spor 0. Det nuværende sporskifte 19b ligger med R=2500 m, og kontrakurven må
formodes at have samme radius. Den forøgede kurveradius forøger længden af S-kurven, men det
bør kunne lade sig gøre på de godt 300 m, der er til rådighed mellem broerne ved Næstvedvej og
Rønnedevej. Der skal anvendes overgangskurver á 40 m og 80 mm overhøjde. Kurven med
R=5000 m mellem perron 1 og broen for Næstvedvej kan forblive uændret, men overhøjden skal
øges til 60 mm. Det bør fortsat gå an med de nuværende overgangskurver på 40 m.
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Løsningen for spor 1 kan forbedres ved at grave 1-2 m af landfæstets skrå del, således at sporet
tilsvarende rykkes 1-2 m mod nord.

Fig. 7.13 Det nordlige landfæste og den nordlige midterpille for broen ved Næstvedvej set fra sydøst.
Bemærk flugt nicherne i mellempillen samt at brodækket har hvælvet underside.

Spor 2 ligger for nuværende med en højrekurve på R=2500 mellem perron 2 og sporskæringen
lige vest for broen ved Næstvedvej. Der er herefter et stykke ret spor på ca. 45 m gennem
sporskæringen inden en venstrekurve R=2500 m uden overhøjde begynder ca. midt under broen.
Sporskæringen kan på tegninger måles til at have en skæringsvinkel på ca. 6⁰.
Ved den østlige side af broen ved Næstvedvej er der – bedømt ved opmåling på tegninger – ca.
3,1-3,2 m sporafstand mellem de to spor, der krydsede lige vest for broen.
Spor 2 ændres til at forløbe med en kurve R=5000 m, overhøjde=60 mm og kurvelængde=90 m.
Overgangskurven langs perronen skal begynde samme sted som nu, men skal forlænges til 40 m.
Efter kurven på R=5000 m skal følge to overgangskurver á 40 m. Vest for broen ved Næstvedvej
følger en venstre-højre S-kurve på R=4000 m med overhøjde 80 og to mellemliggende
overgangskurver á 60 m. Efter sidste højre kurve følger endnu en overgangskurve på 40 m
længde. Det er knebent at få plads til S-kurven mellem broerne, men hvis sporet trækkes så tæt
på den nordlige midterpille som muligt (afstand fra spormidte 2500 mm) og hvis den sidste
overgangskurve fortsætter lidt forbi broen ved Rønnedevej, så bør det kunne lade sig gøre. Spor
2’s S-kurve mellem broerne kommer til at ligge på ”det grønne område” i figur 7.12, og der er
således en del køreledningsmaster, der skal flyttes.
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Fig. 7.14 Broen ved Næstvedvejs nordlige landfæste set fra øst.
Bemærk, at sporskifte 19, der giver adgang til spor 0, først ender vest for broen.
Bemærk ligeledes, at spunsvæggen ikke er trukket lige så langt mod nord (til højre i billedet) som den
lodrette del af landfæstet.

Fig. 7.15 Detail af nuværende sporgeometri for spor 1 og 2
mellem perronerne og broen ved næstvedvej.
Broen er det lysegule til højre på tegningen.

Ved den foreslåede ændring af kurven i spor 2 mellem perronen og broen ved Næstvedvej
kommer sporet under broen cirka til at ligge parallelt med spor 1 og med den nordlige midterpille.
Ved broens østside er sporet ca. 3 m nærmere bropillen end det på nuværende tidspunkt, og det
svarer netop til, at det ”overtager pladsen” fra det spor, der i dag ligger nærmest bropillen.
Den nordlige midterpille er grundlæggende uheldigt anbragt for denne løsning, men løsningen ser
alligevel ud til at kunne realiseres.
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Fig. 7.16 Broen ved Næstvedvej set fra øst. Vejen krydser ikke vinkelret over banen.
Midterpiller er orienteret parallelt med sporene og står derfor ikke vinkelret på broens længdeakse.

Fig. 7.17 Spor 1 og 2 set fra perron 1 mod øst, altså mod broen ved Næstvedvej.
Spor 1 ligger med R=5000 m langs den østlige del af perron 1’s og umiddelbart øst for perronen.
Spor 2 ligger med R=2500 m langs den østlige del af perron 2’s og umiddelbart øst for perronen.

ad 2. Spor 1 og 2 gennem det nordlige brofag
Det nordlige landfæste, ved broen for Næstvedvej ændres til at være lodret i fuld højde. Derved
skabes plads til både spor 1 og 2 gennem det nordlige brofag. Ombygningen er identisk med den
Banedanmark har foreslået for det sydlige brofag for at kunne realisere den vestlige løsning.
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Spor 1 og 2 skal begge kurves en smule mod venstre i stedet for højre ved køreretning fra
perronerne mod broen ved Næstvedvej. Både spor 1 og 2 er rette langs stationsbygningen.
Forlænges de rette linjer hen til broen ved Næstvedvej, ender de tilnærmelsesvist på deres rette
plads under broen. Vinklen er ikke korrekt, da sporene øst for broen er knækket godt og vel 1 grad
mod højre. For at realisere dette vil det være nødvendigt først at lade begge spor kurve lidt mod
venstre (i køreretning mod øst) og derefter godt og vel 1 grad mere mod højre.
Ud fra billeder at dømme kan det blive nødvendigt at rykke den del af spunsvæggen, der er
nærmest broen, mod nord. Det kan nødvendiggøre ekspropriation af jord og en nærved liggende
Shellbygning.
Vest for broen ved Næstvedvej skal et stykke af skråningen afgraves, hvilket må formodes at
nødvendiggøre etablering af spunsvæg eller anden støttemur.

ad 3.) Udretning af spor 1 og 2 og tilpasning af broen
Den mest vidtrækkende løsning er at rykke spor 1 et par m mod nord under broen og at føre spor
2 under broen cirka der, hvor den nordlige midterpille nu findes. Det nødvendiggør ændring af det
nordlige landfæste som tidligere beskrevet samt støbning af en ny bropille østligere end den
nuværende. Det bliver en kompliceret sag på grund af hvælvingen af brodækkets underside.
En variant af denne løsningsmodel er en komplet udskiftning af broen ved Næstvedvej, som så
bør fremtidssikres ved at blive forlænget i begge ender.
Det følger af sagens natur, at når løsningerne 1 og 2 kan realiseres i henseende til kurveradier,
overhøjde, overgangskurver med videre, så kan også løsning 3, al den stund den muliggør en mere
optimal sporgeometri med større kurveradier. Sporgeometrien for denne løsning er derfor ikke
undersøgt i detaljer.

7.2.5 Niveaufri udfletning mellem broerne ved Adamshøj og Bedstedvej
Forudsætninger for en niveaufri udfletning øst for Ringsted:
Sporafstande:
For V ≤ 200 km/t: 4250 mm
For V > 200 km/t: 4500 mm
Hvor der er transversaler imellem to parallelt løbende spor skal sporafstanden øges til ca. 5000
mm.
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Fig. 7.18 Sporgeometri til niveaufri udfletning øst for Adamshøj

Fritrumsprofil:
Bredde 6000 mm.
Projekteret hastighed:
Ny bane 250 km/h frem til km 61,4 (nuværende kilometrering).
Eventuel opgradering af eksisterende spor fra Adamshøj til km 61,4 opgraderes fra 180 km/h til
250 km/h.
Nyt dobbeltspor fra Adamshøj til Ringsted etableres på sydsiden af Vestbanen og anlægges til 250
km/h frem til km 61,4 (nuværende kilometrering).
Alle fire ”herresving” samt øvrige ”herresving” til udfletningsbroen anlægges til 250 km/h.
Transversaler og sideliggende forbindelser anlægges til 200 km/h.
Kurveradier
Sporregler 1987 og TSI tillader overhøjde op til 150 mm og overhøjdeunderskud på op til 100 mm,
dog med dispensationsmulighed til overhøjdeunderskud op til 150 mm for V=200 km/t
henholdsvis til 130 mm for V større end 200 km/t.
Overhøjde tæt på den øvre grænse må anses for uønsket på grund af de deraf følgende store
sidekræfter på sporet og forventeligt stort sporvedligehold.
For godstog, der må forventes at gennemkøre udfletningsanlægget med 100 km/t tillades et
overhøjdeoverskud på maksimalt 110 mm.
På grundlag af sporreglerne kan følgende beregnes:
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Hastighed
V (km/t)
160
180
190
200
250

Kurveradius R (m) efter normalbestemmelsen
og ved overhøjde h=150 mm
2
h = 8 V /R (mm)
1365
1728
1925
2133
3333

Kurveradius R (m) ved
overhøjdeunderskud 100 mm
2
H = 11,8 V /R – 100 (mm)
1208
1529
1704
1888
2950

For ikke at gå til ydergrænserne af overhøjde og overhøjdeunderskud fastsættes følgende:
R=3500 m for V=250 km/t i de yderste "herresving"
R=4000 m for V=250 km/t i "herresvingene" til og fra broen
Den større kurveradius i "herresvingene" til/fra broen er nødvendig for at få ”herresving” der er
lige så lange som den minimumslængde af ramperne, der bestemmes af afrundingskurverne; se
nedenfor.
De nævnte radier gælder for det yderstliggende af to parallelle spor. For inderstliggende spor
bliver radius 4,5 henholdsvis 4,25 m mindre.
Overhøjde:
Sættes til følgende:
Overhøjde
R = 3500m, 250 km/t
R = 4000m, 250 km/t

130 mm
110 mm

Overhøjdeunderskud ved
strækningshastighed
81 mm
70 mm

Overhøjdeoverskud ved
100 km/t
96 mm
86 mm

Overhøjderamper:
Længden af overhøjderamperne bestemmes således:
Ønsket bestemmelse: L ≥ Δh/28 x V/3,6
Normalbestemmelse: L ≥ Δh/50 x V/3,6
Der findes undtagelsesbestemmelser, der tillader kortere overhøjderamper.
For ovennævnte valgte overhøjder fås følgende:
Hastighed V
(km/t)
250
250

Kurveradius
(m)
3500
4000

Overhøjderampelængde L (m)
Ønsket bestemmelse
Normalbestemmelse
322
181
285
160

Fastsat
220
180

Overgangskurver:
Der regnes med 3. gradspolynomier y = x3/6LR
Længden af overgangskurverne bestemmes således:
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For V=250 km/t: L ≥ Δl/50 x V/3,6
For ovennævnte valgte overhøjder fås følgende:
Hastighed V
(km/t)
250
250

Kurveradius
(m)
3500
4000

Overgangskurvelængde L (m)
Normalbestemmelse
Fastsat
113
180
97
220

Længden L er fastsat lig længden af overhøjderampen jævnfør ovenfor, da de beregnede
overhøjderampelængder er større end minimumskravene til længden af overgangskurverne.
Overgangskurverne afstedkommer en indrykning af hovedkurven på f = L2/24R, hvilket for de to
anvendte kurveradier bliver:

R (m)
3500
4000

L (m)
180
220

f (m)
0,39
0,50

Skæringsvinkel i udfletningsbro:
10° svarende til den omtrentlige skæringsvinkel i den af Banedanmark foreslåede vestlige løsning.
Udfletningsbroen anbringes skævstillet 5° i forhold til strækningernes primære længderetning.
Højdeforskel i udfletningsbro:
Der regnes med 8,0 m højdeforskel mellem skinneoverkant for øverste hhv. nederste strækning,
hvor de to strækninger krydser hinanden. Ny bane føres over Vestbanen. Ny bane hæves 4 m og
Vestbanen sænkes 4 m.
Sporskifter:
Enkeltkrumme højhastighedssporskifter til 200 km/t eller 250 km/t i lige gren og 200 km/t i
afvigende gren uden overhøjde påregnes at have R=5900 m i afvigende gren, en afgreningsvinkel
på 2,58° og en længde fra tungespids til frispormærker på 266 m. Længden fra tungespids til
hjertestykket bliver ca. 131 m, hvilket burde muliggøre en samlet sporskiftelængde på 140 m. Er
dog afsat som 150 m på tegning - se fig. 7.18 tidligere.
Transversaler med to sådanne sporskifter og et mellemliggende stykke ret spor får en samlet
længde på 350 m, når der regnes med en sporafstand på 5 m. Alle sporskifter indbygges i ret spor.
Afrundingskurver i lodret plan:
For ramperne til/fra udfletningsbroen anvendes følgende afrundingskurver:
Hastighed V
(km/h)
250

Ønsket
bestemmelse
= 40.000

Afrundingskurveradius (m)
NormalUndtagelsesbestemmelse
bestemmelse
≥ 21.875
≥ 10.938

Valgt
20.000
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Det viser sig, at der med den valgte radius ikke bliver et retlinet stykke med konstant
stigningsgradient, men udelukkende sammenstødende afrundingskurver op-ned-op hhv. ned-opned.
Hvis der anvendes en afrundingskurve midt på broen uden noget retlinet stykke hen over hhv.
under broen, fås ramper på L = 565 m og en maksimal stigningsgradient 14,14 ‰ midtvejs op ad
hhv. ned ad rampen. Denne stigningsgradient overlejres af strækningens generelle gradient.
Stigningsgradienter:
Strækningen har i km 58,13-60,65 en konstant stigning på 3,45 ‰ i køreretning mod Ringsted.
Udfletningsbroen med tilhørende ”herresving” og sideliggende forbindelser og disses sporskifter
placeres på dette strækningsafsnit, nærmere bestemt mellem Bedstedvejsbroen (km 57,77) og
Adamshøjvejbroen (km 59,84).
Midt på ramperne bliver største stigningsgradient 14,14‰ i forhold til strækningens generelle
gradient det pågældende sted. Det betyder, at de to sydlige ramper får en samlet maksimal
gradient på 14,14 ‰ + 3,45 ‰ = 17,59 ‰. De to nordlige ramper får en maksimal gradient på
14,14 ‰ – 3,45 ‰ = 10,69 ‰.
Sporregler 1987 og de relevante TSIer stiller følgende krav til maksimale stigningsgradienter:

Tilladelige
stigningsgradienter for
hovedspor udenfor perron
Ønskelige bestemmelser

Normalbestemmelser

Sporregler 1987
Spor med blandet
gods- og
persontrafik
p≤8‰
p ≤ 12.5 ‰

TSI 2011/275/EU
(konventionelle tog)
Spor med blandet
gods- og
persontrafik

TSI 2008/217/EF
(Højhastighedstog
V≥250 km/h)

p ≤ 12.5 ‰
Delstrækninger ≤ 3
km: p ≤ 20 ‰
Delstrækninger ≤
0,5 km: p ≤ 35 ‰ på
steder, hvor tog ikke
normalt standser og
igangsætter

p ≤ 35 ‰ for
delstrækning på
indtil 6,0 km
p ≤ 25 ‰ ved
glidende
gennemsnit over 20
km

Delstrækninger ≤ 3
km: p ≤ 15.6 ‰
Delstrækninger ≤
0,5 km: p ≤ 25 ‰ a)
a) For p > 20,0 ‰ kun såfremt der ikke findes trafikale krav om, at tog skal kunne standses eller
sættes i gang på delstrækningen under normal drift.
Undtagelsesbestemmelser

Som det fremgår, er ovennævnte maksimale stigningsgradient på 17,59 ‰ over et kort stykke
tilladelig.
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