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Forord
Med Trafikaftalen af 24. juni mellem den tidligere regering (Socialdemokratiet
og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 15 mio. kr. til en
VVM-undersøgelse af en Niveaufri udfletning Ringsted øst på samme niveau,
som den vestlige løsning er undersøgt.
Banedanmark udfører undersøgelser, der tilgodeser de danske og EU-retlige
regler, der gælder for vurdering af projekters indvirkninger på miljøet (VVM).
Herefter omtalt som VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
En gennemførelse af en VVM for en østlig løsning medfører at de to projekter
bliver direkte sammenlignelige, så der politisk kan træffes beslutning på det
bedst mulige grundlag.
En niveaufri udfletning og tilhørende hastighedsopgradering gennem Ringsted
Station styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden, til 200
km/t, for gennemkørende tog mellem Den nye bane København - Ringsted og
Storebælt. Dette medvirker til at realisere en kortere rejsetid mellem
København og Odense.
Projektet gennemløber en VVM proces med to offentlige høringer.
Den første offentlige høring er en idéfase, der løb fra d. 8. januar til den 19.
februar for at indhente forslag fra offentligheden om de forhold, der skal tages
hensyn til i de videre undersøgelser.
Ved høringsperiodens start udgav Banedanmark idéfaseoplægget ‘Debatoplæg
– Niveaufri udfletning Ringsted øst’, hvor Banedanmark informerede om
projektets baggrund og muligheder.
Banedanmark har modtaget 31 høringssvar i løbet af høringsperioden.
Alle henvendelser og idéer er blevet vurderet og indgår i det videre arbejde, i
det omfang, de inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer
kan forbedre beslutningsgrundlaget for projektet.
God læsning

Martin Munk Hansen
Områdechef, Anlægsudvikling
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Hastighedsopgradering gennem
Ringsted
Baggrund
Med anlægsloven fra maj 2010 for Den ny bane København - Ringsted blev
der vedtaget en løsning, kaldet Easy Ringsted, hvor den nye bane blev
tilsluttet det eksisterende spornet – uden broer og hastighedsopgraderinger.
Dette ville muliggøre den trafikale ambition om at køre med op til 11
persontog og 2 godstog pr. retning og time.
Siden vedtagelsen af anlægsloven for Den nye bane København - Ringsted i
maj 2010 er den kapacitetsmæssige ambition for fremtidens jernbanetrafik
øget. Desuden er det blevet besluttet rejsetiden mellem de store byer skal
nedsættes.
Easy Ringsted vil derfor ikke længere være tilstrækkeligt til at løse de
kapacitets- og rejsetidsmæssige udfordringer.
En udfletning i Ringsted skal således opfylde to vigtige parametre:
• Bedre udfletningsmulighed
• Hastighedsopgradering til 200 km/t gennem Ringsted
I marts 2013 blev det derfor politisk besluttet at gennemføre en mere
ambitiøs løsning for tilslutningen af Den nye bane København – Ringsted til
Ringsted Station.
Denne løsning blev VVM undersøgt i 2014 under navnet
Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Udfletningen omhandlede en
jernbanebro, som skulle bygges umiddelbart vest for stationen, og en
hastighedsopgradering gennem Ringsted
Hastighedsopgradering gennem Ringsted gennemløb som alle andre VVMundersøgelser to høringer. Den første høring var en Idéfasehøring og den
anden offentlige høring byggede på en miljøredegørelse som Banedanmark
havde udarbejdet.
I høringen modtog Banedanmark et alternativt projektforslag med en østlig
niveaufri udfletning samt en hastighedsopgradering gennem Ringsted Station.
Forslaget blev støttet af mange Ringstedborgere og medio 2014 blev det
politisk besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af den østlige løsning.
VVM-undersøgelsen gennemføres i 2015.
Denne idéfasehøring er den første af to høringer om den østlige løsning.

Idéfasehøring
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Anlægsbeskrivelse
Baggrunden for at bygge en ny udfletning ved Ringsted er, at ønsket om
kortere rejsetid mellem storbyerne i kombination med trafikken til Femern,
skal kunne gennemføres kapacitetsmæssigt og med den forudsatte
rejsetidsgevinst.
For at en kortere rejsetid mellem storbyerne kan gennemføres skal det
nuværende net optimeres og der skal spares minutter og sekunder langs hele
ruten.
Udfletningen ved Ringsted, med tilhørende hastighedsopgradering gennem
Ringsted, vil bidrage til at reducere rejsetiden mellem København og Odense
med ca. et minut.
Fra København vil togene køre med 250 km/t ad Den nye bane KøbenhavnRingsted. Efter Østre Ringvej vil de nuværende 120 km/t igennem Ringsted
skulle hæves fra 180 til 200 km/t for gennemkørende tog til og med Sorøvej.

Figur der viser de forskellige løsningers hastigheder gennem Ringsted.

Det vurderes at den tidsbesparelse, der skabes af udfletningen ved Ringsted
ellers ville kræve opgraderinger af omtrent 30 km fri strækning mellem
Ringsted og Odense for at hente den samme tidsbesparelse som ved
Ringsted.

Den østlige udfletning
Dette projekt skal undersøge hvordan en østlig udfletning kan gennemføres så
de to spor fra Femern, de to spor fra Fyn/Jylland, de to spor fra Roskilde og
det to spor fra København kan flettes sammen og stadig opnå de høje
hastigheder som beskrevet ovenfor.
Idéfasehøring
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Der tages udgangspunkt i det projektforslag som Transportudvalget fik
præsenteret i forbindelse med behandlingen af L154. Projektforslaget
beskriver hvordan en udfletning kan gennemføres øst for Ringsted og hvilke
arbejder der skal gennemføres på Ringsted stationsområde for at opnå 200
km/t gennem stationen.

Hastigheden der skal opnås i både den vestlige og den østlige løsning.

Eftersom projektet også omfatter en hastighedsopgradering gennem Ringsted
omfatter projektet mere end en placering af en jernbanebro øst for byen.
En østlig udfletning vil, ligesom en vestlig løsning, betyde en del større
arbejder i Ringsted by. Dette skyldes at hastigheden skal sættes op fra 120
km/t til 200 km/t for gennemkørende tog mellem Den ny bane KøbenhavnRingsted og Fyn/Jylland. Perronerne på Ringsted Station skal derfor udvides
og sporene skal lægges anderledes.

Sporene set fra Ringsted Station.

Idéfasehøring
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Arbejdsområde for vestlig løsning markeret med rød. Både en udfletning og en
hastighedsopgradering kan gennemføres på samme areal.

Arbejdsområde for en østlig løsning. Arbejdsområde for hastighedsopgradering gennem Ringsted
er markeret med blå. Mellem de to røde streger kan selve det ca. 3,4 km lange udfletningsanlæg
placeres. To mulige placeringer er markeret med gul og grøn. I denne løsning skal der både
arbejdes i Ringsted by og øst for byen.

I udgangspunktet kræver den østlige løsning derfor, at der arbejdes over en
større strækning end en vestlig løsning. De ovenstående kort viser det
område der skal arbejdes indenfor i hhv. en vestlig løsning (øverst markeret
med rød) og en østlig løsning (nederst med blå og gul/grøn). Det ca. 3,4
kilometer lange udfletningsanlæg kan placeres mellem Køgevej og Østre
Ringvej som er markeret med de røde streger, idet det ikke er teknisk muligt
at placerede den andre steder, da udfletningsanlægget skal placeres et sted
hvor banen er uden kurver. Selve udfletningsanlægget kan derfor placeres to
steder som vist med hhv. gul og grøn.

Idéfasehøring
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Den østlige løsning bliver nu VVM undersøgt og belyst så der politisk kan
træffes en beslutning om hvilken løsning der skal gennemføres. Med en VVMundersøgelse af den østlige løsning, vil øst og vest efterfølgende kunne
sammenlignes direkte. Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag hvor
priser, gener, anlægsmetoder m.m. bliver opgjort ensartet.
Der gennemføres samtidig en ekstern kvalitetssikring af overslagene for både
vestlig og østlig løsning. Den eksterne kvalitetssikring bliver udført af en
uvildig rådgiver, der er udpeget af Transportministeriet.
0-alternativet
0-alternativet er en beskrivelse af hvad der gennemføres hvis hverken den
vestlige eller østlige løsning skal bygges.
0-alternativet betyder at udfletningen fra Den ny bane København-Ringsted
gennemføres så togene skal flette ud med almindelige sporskifter i samme
niveau. Samtidig betyder det at der vil fortsat vil blive kørt med 120 km/t
igennem Ringsted Station.
I forbindelse med projekteringen undersøges muligheden for en optimeret
udformning af sporlayoutet på Ringsted Station.

Projektets videre forløb
Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag til politisk behandling og
gennemfører derfor en VVM-lignende proces, hvor denne idéfasehøring er
første skridt. Idéfasehøringen vil indgå som en del af grundlaget for den
politiske beslutning om en udfletning og en hastighedsopgradering gennem
Ringsted.
Den anden offentlige høring er på 6 uger, hvor der igen er mulighed for at
komme med kommentarer til projektet. Høringsperioden igangsættes med
udsendelse af en miljøredegørelse for projektet. Der bliver holdt et
borgermøde i Ringsted og borgermødet vil blive annonceret i de lokale
medier.
Efter den offentlige høring udarbejder Banedanmark et høringsnotat med
dokumentation af det gennemførte høringsforløb.
Banedanmark anvender de indkomne kommentarer i det videre arbejde.
Banedanmark udarbejder herefter et beslutningsgrundlag, samt en
sammenligning af en vestlig og en østlig løsning. Dette samlede grundlag vil
blive sendt til politisk behandling og beslutning.

Idéfasehøring
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Læsevejledning til høringssvarene
For at give læserne et samlet overblik over alle henvendelser til projektet sker
behandlingen af høringssvarene tematisk frem for behandling af hvert
høringssvar for sig.
Høringssvarene og Banedanmarks kommentarer til høringssvar er samlet i så
få kategorier som muligt for at undgå gentagelser i kommentarerne. Nogle
høringssvar har karakter af rene holdningstilkendegivelser og er derfor kun
refereret men ikke kommenteret. Banedanmark har også modtaget en række
projektforslag, og disse er kommenteret selvstændigt i sidste kapitel.
Indholdet af alle henvendelser er søgt refereret så loyalt som muligt, men
hele ordlyden af de enkelte henvendelser er ikke gengivet.
Afsendere af høringssvar er opdelt i fem grupper:
B= Borger
F= Forening/Interesseorganisation
K= Kommune
M= Myndighed
V= Virksomhed
Afsenderne har hver fået et nummer og en bogstavbetegnelse, og disse er
oplistet i bilaget sidst i dette notat.
Alle indsendte høringssvar kan læses i den fulde ordlyd på Banedanmarks
hjemmeside.

Idéfasehøring
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Høringssvar
Dansk Byggeri (1V) har ingen kommentarer til idéfasehøringen.

0-alternativet
5B ønsker at 0-alternativet gennemføres i stedet for de fremsatte
udfletningsanlæg (øst eller vest). 5B påpeger at det er et politisk valg at
undlade at stoppe timemodeltogene (Superlyn, red) i Ringsted. 5B mener
desuden at der vil være store fordele ved at standse alle tog i Ringsted, så
der er forbindelse til togene mod Næstved, Nykøbing og Femern.
5B påpeger at en gennemførelse af 0-alternativet vil betyde beskedne
anlægsomkostninger, og belastningen af miljøet vil være mindre og give
færre gener for borgerne i Ringsted.
19B mener at en niveaufri udfletning kun skal sørge for at togene kan køre
igennem Ringsted med 200 km/t og derved spare 43 sekunder. I stedet
opfordrer 19B til at man sparer pengene og stopper i Ringsted, da det ifølge
19B kun vil betyde en forøgelse af Timemodellen med 3 minutter.

Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark er blevet bedt om at undersøge hvordan en reduceret rejsetid
mellem København og Odense kan gennemføres. I den forbindelse
planlægges det at køre med høj hastighed gennem Ringsted for reducere den
samlede rejsetid. Løsningen indeholder også et udfletningsanlæg så der
konfliktfrit kan udflettes mellem de store baner.
Banedanmark arbejder på om et 0-alternativ ville kunne optimeres så der kan
køres med højere hastighed gennem Ringsted, dette kaldes 0+ alternativet og
vil indgå som et fuldgyldigt alternativt i VVM undersøgelsen.
0+ alternativet vil dog ikke indeholde de samme trafikale muligheder som en
niveaufri udfletning. Umiddelbart forventes det muligt at opnå en
gennemkørselshastighed på 180 km/t., hvorved køretidsbesparelsen ikke vil
være på samme niveau som de niveaufri udfletninger, der indbefatter en
hastighedsopgradering til 200 km/t gennem Ringsted.
De trafikale muligheder vil blive undersøgt, således at det kan indgå på
samme niveau som de to udfletningsanlæg i beslutningsgrundlaget, der
udarbejdes efter VVM undersøgelsen er gennemført.
Et stop med et Superlyn-tog (tog der forudsættes at køre på en time mellem
de største byer) i Ringsted vil være en politisk beslutning.
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Den østlige løsning
5B mener at det er svært at finde noget positivt at sige om den østlige
løsning, ud over at den vil genere færre borgere under anlæggelsen og under
drift end den vestlige løsning.
Ringsted kommune (6K) finder generelt området øst for Ringsted velegnet til
et udfletningsanlæg.
7B savner skitser, der viser den østlige løsnings udfletningsanlægs udseende.
7B mener, at det er nogenlunde klart, hvordan den vestlige løsning kommer
til at tage sig ud, nemlig med en bro, der fører Vestbanens spor over
Sydbanen. 7B mener kun, det er klart, at det østlige anlæg vil være langt.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark takker for tilkendegivelserne fra både kommunen og borgere
som foretrækker enten den vestlige eller østlige løsning.
Den østlige løsning indeholder både en udfletning øst for Ringsted og en
hastighedsopgradering igennem Ringsted. Det er vigtigt at være
opmærksom på at begge disse projekter skal gennemføres for at opnå både
en tilfredsstillende udfletning samt hurtigere tog mellem landsdelene.
Derfor betyder en østlig løsning også at der vil blive arbejdet i Ringsted by.
Meget af arbejdet i Ringsted by vil vare ca. lige så lang tid, men der skal
gennemføres de tungeste arbejde i Ringsted by i en vestlig løsning.
Banedanmark er af politikerne blevet bedt om at udføre en VVM undersøgelse
af en østlig udfletning. Banedanmarks opgave er at gennemføre en VVM
undersøgelse med udgangspunkt i det forslag som en borger har indsendt i
forbindelse med høringen vedrørende ”Hastighedsopgradering gennem
Ringsted” (en vestlig udfletning). Banedanmark har taget udgangspunkt i
dette oplæg, men foretaget en videre bearbejdning ud fra teknisk/trafikale
hensyn.
Grunden til at idéfasehøringsmaterialet ikke indeholdt udspecificerede skitser
er at den østlige løsning endnu ikke er undersøgt på samme niveau som den
vestlige, der allerede har gennemløbet en fuld VVM-undersøgelse.
Beslutningen om en udfletning vil blive taget ved anlægslov og projektet er
derfor formelt ikke omfattet af bestemmelserne om VVM. Men det er et krav
at projektet skal behandles som om det var en formel VVM og planlovens
regler følges derfor.
Idéfasen er obligatorisk for VVM-undersøgelsen efter planloven. VVMdirektivet fastlægger alene, at offentligheden skal informeres tidligt, og så
snart oplysningerne med rimelighed kan gives. Det vil sige at offentligheden
så vidt muligt skal have lejlighed til at påvirke indholdet af VVM-redegørelsen.

Idéfasehøring
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Idéfasen består i at offentliggøre bygherrens projektønske med indkaldelse af
ideer og forslag. Idéfasen fastlægges konkret og er for mindre projekter
typisk 14 dage og for større projekter op til 8 uger.
______________________________________________________________
Adamshøj Gods (12V)er tilhænger af den udvidelse af jernbanenettet, der skal
til for at møde de kapacitets- og tidsmæssige ambitioner for
jernbanetrafikken. 12V mener derfor også, at de har været samarbejdsvillige
til trods for de store konsekvenser, som jernbaneprojekterne vil have for
godset. 12V tilslutter sig dog ikke planerne om en østlig udfletning.
Adamshøj Gods (12V) fremhæver, at det fremgår i Banedanmarks
debatmateriale til idéfasehøringen, at den østlige udfletning også vil medføre
større arbejde og flere ekspropriationer i Ringsted By. 12V skriver, at det
skyldes en forøgelse af hastigheden mellem Ringsted og Fyn/Jylland fra 120
km/t til 200 km/t og den sporomlægning, dæmnings- og perronudvidelse,
som det vil medføre.
14B beder de ansvarlige politikere om at arbejde for den østlige løsning. 14B
mener, at det er indlysende, at den østlige løsning er den bedste løsning.
18B støtter ikke en østlig udfletning, da hun mener at banen kommer op i 8
meters højde, hvilket vil betyde at hendes udsigt bliver ramt og støjniveauet
vil stige.
18B har lige købt halvdelen af huset og er bekymret for om huset vil blive
mindre værd hvis der gennemføres en østlig udfletning.
25B støtter at det bliver en østlig løsning der bliver valgt.
26B mener ikke at Banedanmark tager det alvorligt at borgerne i Ringsted og
byrådet vil have en østlig løsning og 26B mener desuden ikke at
Banedanmark vil høre på argumenterne for en østlig løsning.
26B mener at en østlig løsning vil kunne bygges uden gener og fare for
omverden. 26B mener at både miljøet og vandmiljøet i Ringsted ikke påvirkes
af en østlig løsning. 26B mener at der ikke bliver anlægsgener i Ringsted by
ved valg af en østlig løsning, herunder større sikkerhed for skolebørn.
26B mener at en østlig løsning vil fremtidssikre togdriften, trafiksikkerheden
vil kunne opretholdes, anlægsfasen kan udføres uden gene for by og opland,
trafik og støjgener vil være minimale og budgettet vil kunne blive overholdt.
27B støtter den østlige løsning.
31B anbefaler en østlig løsning, da der ifølge ham ikke er så mange bindinger
som en vestlig løsning indeholder. Desuden mener 31B at den østlig
udfletning rummer udvidelsesmuligheder som den vestlige ikke indeholder.
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31B anbefaler en østlig løsning, da der efter hans vurdering er mindre
anlægsudgifter, mindre gener og ingen risici forbundet med brug af ramper
for godsoperatørerne.
Banedanmarks kommentarer:
De indkomne høringssvar indgår i det videre arbejde med en østlig løsning
som vil blive fremlagt i en særskilt VVM-redegørelse. Der vil endvidere
efterfølgende blive fremlagt en sammenligningsrapport af de to løsninger.
Der er foretaget en indledende teoretisk analyse af de trafikale muligheder
(mulige togveje og konflikter) i en østlig udfletning. Analysen viser, at den
østlige udfletning har cirka den samme ydeevne som den vestlige udfletning.
I den kommende tid vil den østlige udfletnings evne til at afvikle trafikken
blive undersøgt i en simuleringsmodel. I modellen undersøges, løsningens
ydeevne ved at tilføje forskellige typer forsinkelser. Dette vil muliggøre en
trafikal sammenligning af de forskellige løsninger.
Generelt er der mere plads omkring den østlige udfletning end om den
vestlige udfletning, så alene af den grund rummer den østlige udfletning
muligheder for udvidelser. Inden for overskuelig tid vil der dog ikke være brug
for nogle udvidelser når en af udfletningerne er bygget.

Den vestlige løsning
7B mener, at anlægsarbejdet med at bygge en bro i vest vil tage flere
måneder, da trafikken ikke vil kunne spærres det meste af døgnet. Desuden
forudser 7B, at anlægsarbejdet til den vestlige løsning vil give store støjgener
om natten og i weekenden. 7B mener, at støjpåvirkningen i anlægsfasen bør
veje tungt, når der skal vælges mellem løsningerne.
7B mener, at den vestlige løsning vil være en støjbelastning for de boliger,
der ligger nær banen. Desuden synes 7B, at det vil være en gene at skulle se
på tog, der kører forbi flere gange i timen.
8B mener, at en vestlig udfletning vil ødelægge livet for alle beboere i hele
området omkring udfletningen. 8B mener ikke, at beboere på Fynsgade,
Skellerød, Korsevænget og Sdr. Park kvarteret vil kunne bruge deres altaner
eller have åbne vinduer i sommerperioden. 8B mener desuden, at flere skoler
vil blive berørt af støjen, hvis den vestlige udfletning vælges.
14B mener, at den vestlige løsning vil skade både naturen og et nærmiljø for
mennesker og natur. 14B anser den vestlige løsning for at være hensynsløs
overfor de mennesker, der bor umiddelbart nær anlægget, og 14B mener
heller ikke, at løsningen er teknisk eller driftsmæssigt optimal.
Dansk Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) ønsker et alternativ til den
planlagte sporudfletning ved Ringsted Å. Det er 20Fs vurdering at en vestlig
løsning vil påvirke naturen og lukke en vandrerute.
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Banedanmarks kommentarer:
Både en vestlig og en østlig løsning vil medføre anlægsarbejder igennem
Ringsted by. Dette betyder at anlægsstøj må forventes og der vil også komme
trafikspærringer i forbindelse med anlægsarbejdet.
Både en vestlig og en østlig løsning vil medføre flere tog der kører hurtigere
gennem Ringsted.
Banedanmark har i VVM undersøgelsen vurderet hele den vestlige udfletning
og søger altid at etablere den bedste løsning hvor økonomi, miljø og gener er
vejet op mod de fordele anlægget vil give. Om den vestlige løsning er den
bedste teknisk og driftmæssigt vil i dette projekt blive sammenlignet i
beslutningsgrundlaget og politikerne vil kunne træffe beslutning på baggrund
af denne sammenligning.
Banedanmark kan bekræfte at vandreruten ved Ringsted Å kan blive spærret i
en periode. Der arbejdes dog stadig på den endelige udførselsplan og det er
derfor endnu ikke klart hvor lang tid en spærring vil vare og om den østlige
løsning vil medføre de samme gener i forbindelse med Ringsted Å.
____________________________________________________________
26B mener at Banedanmark hellere vil lægge udfletningen i vest end i øst, da
26B mener at omkostningerne til en vestlig løsning kan lægges ind i
Togfondens budget.
28B påpeger, at den højde den vestlige udfletning vil have i Ringsted vil gøre
det umuligt at dække den visuelle gene med beplantning.
28B mener ikke at de illustrationer, der er i VVM-redegørelsen for den vestlige
løsning er retvisende. 28B mener at skygge påvirkningerne der er gengivet vil
være værre end beskrevet, da simuleringen af skyggen er foretaget med løv
på træerne. Uden løv på træerne vil lysindfaldet værre større end
Banedanmark har antaget.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark foretrækker hverken en østlig eller en vestlig løsning, da deres
funktionalitet er stort set den samme. Hvis blot løsningen kan sørge for en
tilfredsstillende trafikal afvikling, herunder en reduktion af køretiden, er
formålet med anlægget opfyldt.
Det er korrekt at den øgede højde af anlægget betyder en øget synlighed i
landskabet. Dertil kommer omfattende træfældninger på baneskråninger på
en ca. 900 meter lang strækning på begge sider af banen. Der er ikke
planlagt genplantning i samme omfang som den nuværende beplantning.
Skråningsflader vil derfor i en årrække fremstå med græsklædte flader, men
over tid forventes buske og træer at indfinde sig. De visuelle
afværgeforanstaltninger vil bestå af en arkitektonisk og landskabelig
bearbejdning af anlægget, mht. skråningsudformning, støttevægge,
broudformning, støjskærme og beplantning. Disse vil blive detaljeret i den
videre planlægning af projektet.
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Den illustration der er i miljøredegørelsen for ”hastighedsopgradering gennem
Ringsted” viser ganske rigtigt en situation hvor der er blade på træerne d. 21.
januar. Visualiseringen er derfor ikke fuldt ud retvisende, da træernes kroner
stadig vil have en vis skyggeeffekt om vinteren, men ikke så kraftig, som hvis
der er blade på træerne.
_____________________________________________________________
29B er bekymret for den vestlige løsnings påvirkning af Korsevængets
skolevej. 29B frygter at skolen, spejderhuset og de seks dagplejere på
Korsevænget vil være udsat i den vestlige løsnings anlægsfase.
29B er bekymret for de støjgener, der vil komme med den vestlige løsning
både under anlægsfasen og senere i drift.
29B spørger hvorvidt husene på Korsevænget vil kunne holde til vibrationerne
fra anlæggelse af arbejdsarealer, lastbilkørsel til og fra byggepladsen og
etablering af spunsvæg. 29B påpeger at flere af husene er bygget i gasbeton
og anlagt på en tidligere losseplads.
29B mener, at den vestlige løsning vil få husene på Korsevænget til at falde
meget i værdi og blive usælgelige, og spørger hvem, der skal betale for
værditabet.
29B spørger, om områdets mange børn virkelig skal vokse op i lugtgenerne
fra dieseltogene og bremsestøv fra alle togene i forbindelse med den vestlige
løsning.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark vil henvise til den VVM-redegørelse, der allerede er udarbejdet
for den vestlige løsning. Man kan læse hele grundlaget for den vestlige løsning
her (link).

Vest kontra øst
Majoriteten af de indkomne høringssvar fokuserer på en positiv holdning til
den østlige løsning, og en negativ holdning til den vestlige løsning.
10B mener, det er sund fornuft at anlægge udfletningen øst for Ringsted. 10B
mener, at fordelene klart overstiger ulemperne (som f.eks. forhøjede
anlægsomkostninger). 10B anser det for politikernes pligt at vurdere, hvad
der tjener samfundet bedst, ikke hvad der er billigst. 10B mener, at det er
alle Ringstedborgeres ønske, at den østlige udfletning vælges, og at det derfor
bør blive den østlige løsning, der udføres.
16B synes, det er en stor fejltagelse at anlægge et udfletningsanlæg i
Ringsted by (vest, red.), i stedet for øst for byen, som Ringsted Kommune
også ønsker det. 16B mener, at langt flere vil blive berørt af den vestlige
løsning. 16B fortæller, at de kender flere beboere i Korsevænget, der føler sig
stavnsbundet til deres huse, da de ikke ved, hvad der skal ske. 16B mener
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derfor, at der bør tages en beslutning så hurtigt som muligt. 16B påpeger, at
de er helt upartiske i sagen, da de ikke kommer i berøring med problemet.
Parkrådet (17F) repræsenterer Ringsted syd, der dækker over 1600 borgere
og pointerer, at de også gjorde indsigelser mod den vestlige løsning da den
var i høring. Parkrådet støtter en østlig løsning og påpeger at en østlig løsning
tilgodeser følgende: Timemodellen, stop i Ringsted, tilslutning af
Femernforbindelsen, færre forsinkelser, Ådal og fredskov bevares, bevarelse
af Ringsteds kendetegn ”byen med de røde tage”.
17F mener at den vestlige løsning betyder følgende: Niveaufri udfletning midt
på Ringsted Station, køreledninger 28 meter over vandspejl, 1800 meter
træer fældes langs banen, bredden på tunnelen (ved Ringsted Å, red.)
forøges fra 60-90 meter, der kommer tog i baghaven, sikre skoleveje lukkes,
ejendomme i Korsevænget får 83 dB støj, materialer transporteres via
beboelseskvarterer, Ringsteds kendetegn ændres fra ”byen med de røde tage”
til ”byen med de galvaniserede skærme”.
De politiske partier i Ringsted har sendt et fælles høringssvar (21F).
Byrådsmedlem Per Flor fra Socialdemokratiet (22F) har indsendt høringssvar
med samme ordlyd som 21F.
21F og 22F vil gerne pege på at en politisk beslutning ikke kun skal træffes på
baggrund af en økonomisk vurdering samt om den kan opfylde Timemodellen.
21F og 22F påpeger at valget af løsning skal ske på grundlag af en
sammenligning af de to løsningers funktionalitet, miljøbelastning, økonomi
samt samfundsøkonomi.
21F og 22F ønsker at anlægsbeskrivelsen og miljøundersøgelserne formuleres
bredt for at sikre at valget træffes på baggrund af alle faktorer.
21F og 22F konstaterer at der i begge løsninger bliver behov for større
arbejder og ekspropriationer i Ringsted By. 22F peger på at dette forhold bør
belyses særskilt, da det berører mange borgere i Ringsted.
27B mener at princippet om mennesket frem for systemet betyder at man
skal bygge store anlægsprojekter hvor de generer færrest mulige mennesker.
27B peger på at østløsningen generer færrest mennesker.
27B mener at almindelig sund fornuft dikterer at det er dyrere at bygge i en
ådal (vest) end på en flad mark (øst). 27B påpeger at store anlægsprojekter
ofte bliver dyrere end forventet. Derfor mener 27B at man ud over
beregningerne skal benytte sund fornuft til at træffe valget om løsningen.
30B undrer sig over at dette projekt (niveaufri udfletning) ikke var en del af
det oprindelige projekt (København-Ringsted). 30B påpeger selv vigtigheden
af at kunne krydse, samt faren for togsammenstød og muligheden for at køre
hurtigere. Af samme årsag hilser 30B en udfletning velkommen.
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Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark takker for de mange tilkendegivelser af om et udfletningsanlæg
skal placeres øst for Ringsted eller umiddelbart vest for stationen.
Banedanmark vil gerne gøre klart at en østlig udfletning ikke vil betyde at der
ikke skal bygges igennem Ringsted. Der skal nemlig gennemføres en
hastighedsopgradering, som betyder at der skal ske en ændring af det
nuværende sporlayout inde på selve Ringsted Station.
Banedanmark er af politikerne blevet bedt om at gennemføre VVMundersøgelsen af en østlig udfletning på samme niveau som den vestlige der
allerede er undersøgt. Efter VVM undersøgelsen er afsluttet udarbejdes et
beslutningsgrundlag, der kan danne baggrund for en politisk beslutning.
Beslutningsgrundlaget indeholder en sammenligning af de undersøgte
løsninger ud fra sammenlignelige forudsætninger. Beslutningsgrundlaget
indeholder blandt andet sammenligning med hensyn til
• Anlægsøkonomi
• Miljøpåvirkninger (herunder natur, støj, vibrationer osv)
• Ekspropriationer
• Gener i anlægsperioden
• Trafikale muligheder
• Samfundsøkonomisk sammenligning
Grunden til at dette projekt ikke var en del af ”Den nye bane KøbenhavnRingsted” var at der i den oprindelige trafikering ikke var behov for en
niveaufri udfletning. Senere er der kommet politisk ønske om en højere
trafikering samt reduceret rejsetid mellem storbyerne. Dette betyder at den
oprindelige udfletning inde på Ringsted Station ikke længere er nok til at
opfylde de fremtidige trafikale ambitioner, der politisk er besluttet.

Timemodellen
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) er betænkelige ved at
der foretages så store samfundsinvesteringer alene med det formål at øge
gennemkørselshastigheden i Ringsted og udelukkende pga. politiske ønsker
om en Timemodel.
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) påpeger at det bør
tages i betragtning at satsningen på 200 km/t gennem Ringsted betyder, at
Ringsted vil få ringere togbetjening. 20F siger at dette prioriteres selvom
Ringsted er en betydelig station og skiftestation for alle der i fremtiden skal
fra Jylland/Fyn mod Næstved, Nykøbing Falster og mod Tyskland. Der udgår
også en del busruter fra Ringsted Station.
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) kunne godt tænke sig
en undersøgelse af hvor meget køretiden kunne nedsættes hvis der i stedet
for høj hastighed blev anskaffet tog med bedre indstigningsforhold og bedre
acceleration.
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20F påpeger også at en anden mulighed er at øge hastigheden yderligere på
delstrækninger på Sjælland, på Fyn og i Jylland. En anden mulighed som 20F
påpeger, er at lyntogene undlader at standse i Høje Taastrup og i stedet
standser i Ringsted.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark vil ikke forholde sig til størrelsen af en samfundsinvestering,
men blot konstatere, at der skal gennemføres en hastighedsopgradering
igennem Ringsted hvis en rejsetid mellem København og Odense skal ned
under en time. En reduceret rejsetid mellem de store byer vil foruden
hurtigere rejsetid skabe en øget sammenhæng i landstrafikken og generelt
styrke den kollektive trafik.
At Superlyn-togene (der forudsættes at køre på en time mellem storbyerne)
kører hurtigt igennem Ringsted betyder ikke at Ringsted vil få en dårligere
togbetjening end i dag. I den fremtidige køreplan arbejdes der med 22 flere
afgange i døgnet fra Ringsted Station end i dag. Eksempelvis vil der være
kortere rejsetid for pendlere til København og flere af de hurtigste tog.
En reduceret rejsetid mellem storbyerne forudsætter togmateriel, der kan
køre op til 250 km/t. Dette togmateriel findes endnu ikke i Danmark og skal
købes før en reduceret rejsetid til under en time mellem storbyerne kan
gennemføres. Ved nye togindkøb i Danmark bliver en hel række faktorer
vurderet og indstigningsforhold og acceleration er et par af dem.
For at opnå en reduceret rejsetid mellem storbyerne skal hastigheden hæves.
Dette bliver gjort ved hastighedsopgradering af eksisterende baner samt
anlæg af nye baner på Fyn og i Jylland. At hæve hastigheden på andre dele af
strækningen bliver særskilt undersøgt i andre projekter. En
hastighedsopgradering vil altid betyde at der skal gøres noget ved den
eksisterende bane, da sikkerheden altid skal leve op til samme standard
uanset hvor på strækningen hastigheden sættes op. Hvis en
hastighedsopgradering ved Ringsted ikke gennemføres, vil der skulle
gennemføres en hastighedsopgradering af ca. 30 km fri strækning for at opnå
samme rejsetidsgevinst.
20F påpeger muligheden af at undlade at standse i Høje Taastrup og i stedet
standse i Ringsted. De fremtidige Superlyn-tog (der forudsættes at køre på en
time mellem storbyerne) kan ikke spare tid ved at undlade en standsning i
Høje Taastrup, idet de skal køre ad Den nye bane København-Ringsted, og
hermed ikke passerer Høje Taastrup.
At undlade at stoppe på Høje Taastrup er kun relevant for de tog som kører
via Roskilde i fremtiden. Det vil kræve en politisk beslutning, hvis man
beslutter at undlade at stoppe på Høje Taastrup for at spare rejsetid på vej til
Ringsted.
__________________________________________________________
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Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) ønsker at Ringsted
Station i fremtiden bliver betjent af lyntog, hvorved man samtidig undgår
gennemkørsel med høj hastighed i Ringsted.
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) ønsker fremlagt en
samlet analyse af udviklingen i passagertal. 20F mener at gennemkørsel i
Ringsted forkorter lyntogenes rejsetid med 3 minutter, men giver store
ulemper for passagerer til resten af Sjælland via Ringsted. De stiller
spørgsmålstegn ved om der kan vindes så mange fjernrejsende at de kan
svare sig at spare 3 minutters køretid ved Ringsted.
31B konstaterer at hele debatten drejer sig om Timemodellen og at dette er
et klart udtryk for at netop persontogstrafik er fokusområdet i dette projekt.
31B kalder det et minuthysteri at disse ”superlyntog” (tog der forudsættes at
køre på en time mellem storbyerne, red)skal gå i meget fastlagte kanaler,
som ikke levner meget plads til godstrafik på skinner.
Banedanmarks kommentarer:
Det er korrekt at der ikke ville være brug for en hastighedsopgradering hvis
Superlyn-togene stoppede i Ringsted. Dette ville dog medføre at man ikke kan
opnå en rejsetid mellem København og Odense på 1 time.
Når projekterne der skal skaffe reduceret rejsetid mellem storbyerne er
implementeret i ca. 2028 forventes omtrent 10 mio. årlige rejser med
Superlyn-togene, der forudsættes at køre nonstop mellem København H og
Odense. Hvis disse tog skulle standse i Ringsted, øges rejsetiden for de
mange langdistancerejser med mindst 3 minutter, hvilket giver de rejsende et
årligt tidstab på ca. 0,5 mio. timer. Omregnet til kroner med den
transportøkonomiske enhedspris for rejsetid i prisniveau 2015 koster tidstabet
ca. 60 mio. kr. årligt. Beregningen bygger på en forudsætning om, at 10 % af
de rejsende er erhvervsrejser, hvilket giver en tidsværdi på 119 kr. i timen for
en gennemsnitsrejse.
Herudover vil en del af de gennemkørende rejser bortfalde som følge af
rejsetidsforlængelsen, hvilket medfør en reduktion af billetindtægterne.
Samtidigt medfører et ekstra stop tidsgevinster for rejsende fra Ringsted i
form af flere afgange og korte rejsetider. Denne forbedring vil betyde nye
rejser med billetindtægter som følge. Ændrede billetindtægter og
tidsgevinster som følge af nye og bortfaldne rejser er ikke indregnet i de 60.
mio. kr. Det vurderes dog at den negative effekt er betydeligt større end den
positive effekt som fås ved et stop i Ringsted.
En mindre del af de gennemkørende rejser ville desuden bortfalde som følge
af rejsetidsforlængelsen. Hermed reduceres billetindtægterne. Omvendt ville
det ekstra stop medføre fordele for rejsende fra Ringsted i form af en mere
højfrekvent betjening og kortere rejsetider, som her giver nye rejser og
billetindtægter. Banedanmark har ikke undersøgt, hvad et ændret
standsningsmønster for persontogene ville betyde for det samlede antal af
rejser.
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Det er korrekt at projekterne der skal reducere passagerernes rejsetid mellem
de store byer tilgodeser passagerer og ikke godstransport, men der er i den
fremtidige køreplan reserveret flere kanaler til godstog end der er i dag. Se
afsnittet ”Gods”.

VVM-undersøgelsen
Parkrådet (17F) mener ikke at loven kræver at naturundersøgelserne øst for
Ringsted skal gå om.
Parkrådet (17F) påpeger at Naturstyrelsen har oplyst at VVM redegørelsen
med tilhørende undersøgelser og analyser ikke falder for forældelsesfristen.
Parkrådet (17F) og 28B mener at en optimering af tidsplanen kan medføre at
den østlige løsning afsluttes, samtidig med åbningen af Den nye bane
København-Ringsted.
De politiske partier i Ringsteds har sendt et fælles høringssvar (21F).
Byrådsmedlem Per Flor fra Socialdemokratiet (22F) har indsendt høringssvar
med samme ordlyd som 21F.
21F og 22F er meget tilfreds med at der nu gennemføres en VVMundersøgelsen af den østlige løsning. Sammenholdt med den tidligere
undersøgelse påpeger 21F og 22F at VVM-undersøgelserne giver et godt
grundlag for en politisk beslutning.
21F og 22F påpeger at der allerede er foretaget undersøgelser og indledende
projekteringer øst for Ringsted i forbindelse med København-Ringsted blev
projekteret. 21F og 22F mener at der ligger et betydeligt økonomisk og
trafikalt incitament i at bygge en evt. østlig løsning, så den står færdig
sammen med den ny bane. 21F og 22F går ud fra, at tidligere undersøgelser
og indledende projekteringer udnyttes optimalt, så den aktuelle VVMundersøgelse kan gennemføres hurtigst muligt.
Banedanmarks kommentarer:
I bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning fremgår det, at VVMredegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte
virkninger på følgende faktorer: Mennesker, fauna og flora, jordbund, vand,
luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem
disse faktorer. Det er vigtigt, at VVM-undersøgelserne bliver fyldestgørende,
dækkende og retvisende, samt at alle undersøgelserne lever op til reglerne.
Ellers vil der ikke være et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en politisk
beslutning om, hvor anlægget skal ligge.
Banedanmark har på denne baggrund konkluderet, at de undersøgelser, der
er lavet i 2007-2008, altså for 6 til 7 år siden, ikke er dækkende og er delvist
forældede. Banedanmark genbruger dog så meget som muligt i den
supplerende VVM. Vurderingen af i hvilket omfang tidligere undersøgelser kan
Idéfasehøring
Høringssvar

21

genanvendes bliver afgjort i dialog med de tilknyttede tekniske rådgivere og
sker ud fra en vurdering af om de er dækkende i forhold til de arealer, der
indgår i det nye projekt og de ændringer i naturforholdene som kan være sket
siden undersøgelserne blev lavet.
Naturstyrelsen har i sin udtalelse af den 18. december 2014 udtalt at ”Det vil
være VVM-myndigheden, som vurderer, om de for en VVM-redegørelse
tilgrundliggende undersøgelser er tidssvarende og opdaterede i forhold til det
konkrete, måske ændrede projekt og de relevante undersøgelser”.
Banedanmark har vurderet at der er en række forhold der gør, at den
udarbejdede VVM-redegørelse, samt undersøgelser ikke længere er
dækkende, idet det pågældende projekt er ændret på væsentlige punkter og
de tidligere gennemførte undersøgelser ligger så langt tilbage at de ikke
længere afspejler den aktuelle situation.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at etablere hverken en østlig eller
vestlig løsning, som kan være klar samtidig med åbning af Den nye bane
København-Ringsted i 2018. Anlægsarbejdet for Den ny bane KøbenhavnRingsted er stærkt fremskredet. Først ved årsskiftet 2015 kan der foreligge et
beslutningsgrundlag omkring en løsning ved Ringsted. Tidsrummet fra en
politisk beslutning og tilhørende finansiering er tilvejebragt og et
udfletningsanlæg kan ibrugtages er ca. 5 ½ år.
Anlægstidsplanen betyder derfor at det ikke kan lade sig gøre for hverken den
vestlige eller østlige løsning at stå færdig i 2018 samtidig med åbning af Den
nye bane København-Ringsted.
Anlæggelsen af 0+ alternativet kan gennemføres så det står klar samtidig
med åbningen af Den nye Bane København-Ringsted i 2018.
Banedanmark tilslutter sig at VVM-undersøgelserne vil give et omfattende og
sammenligneligt grundlag for en politisk beslutning.
________________________________________________________
23B påpeger at en udvidelse af en bane aldrig er en direkte benefit for den
enkelte lodsejer, men påpeger at det er en god samfundsmæssig udvikling.
23B undrer sig dog over at politikerne i en sen fase af et projekt vælger at
bruge yderligere 15 mio. kr. på en ny VVM-undersøgelse.
23B undrer sig over at det først er nu at politikerne i Ringsted ønsker denne
undersøgelse. 23B påpeger at det betyder at der bliver yderligere forsinkelser
af banen og flere omkostninger.
26B siger at Banedanmark undskylder sig med at der er blevet sat en VVMundersøgelse i gang. 26B mener samtidig at ingen har bedt om en fuld VVMredegørelse.
26B siger at både landspolitikere og Ringsted byråd undrer sig over at VVMundersøgelsen fra 2010 over samme område ikke kan bruges.
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Banedanmarks kommentarer:
Der blev bevilget 15 mio. kr. yderligere til en VVM-undersøgelse af en østlig
udfletning fordi der var et politisk ønske om at få denne løsning belyst på
samme niveau som den vestlige udfletning var blevet.
Grunden til at den østlige udfletning VVM-undersøges nu og ikke forbindelse
med VVM-undersøgelsen af den vestlige udfletning i 2014 er, at den østlige
oprindeligt blev valgt fra, da det blev vurderet at der var meget højere
omkostninger ved denne løsning. Det er korrekt at både den vestlige og
østlige udfletning nu vil koste mere end hvis de blev udført i sammenhæng
med de igangværende anlægsarbejder og give flere forsinkelser pga. en
udførelse, der ligger for sent i forhold til etablering af Den ny bane
København-Ringsted. Det skal understreges at det på nuværende tidspunkt
hverken vil være muligt at etablere en østlig eller en vestlig løsning så de
kunne være klar samtidig med åbning af Den nye bane København-Ringsted.
Det vil dog være muligt at anlægge 0+ alternativet så det kan stå klar
samtidig med åbningen af Den Ny Bane København-Ringsted i 2018.
Der er blevet sat en VVM-undersøgelse igang på baggrund af en politisk aftale
af d. 24. juni 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og
Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Banedanmark ville aldrig
sætte gang i en VVM-undersøgelse medmindre det var politisk besluttet og
økonomien til VVM-undersøgelsen var på plads.
Banedanmark udnytter naturundersøgelsen fra 2007-2008 i det omfang det er
muligt. En østlig udfletning ved Ringsted vil lægge beslag på et større areal
end det tidligere undersøgte anlæg. Det skyldes bl.a. at arealer, der skal
anvendes til midlertidige arbejdsveje og jorddeponier mv. ved
anlægsprojekter, er lige så væsentlige at undersøge som arealer, der skal
anvendes permanent. Det skyldes at skadevirkningerne kan være
permanente. Det vil sige, at det er hele det påvirkede område i anlægsfasen,
der skal undersøges og ikke blot det område, der vil være påvirket af det
færdige projekt. Årsager til at en østlig udfletning vil kræve mere plads er
bl.a. at anlægget skal bygges til højere hastighed (250 km/t), end det
udfletningsanlæg, der blev naturundersøgt i 2007-2008, som var beregnet til
200 km/t. Den højere hastighed betyder større sving og dermed større areal.
Hertil kommer at der skal bygges langs en bane i drift, hvilket nødvendiggør,
at der skal etableres arbejdsveje på begge sider af banen, samt et
arbejdsareal på begge sider af banen til deponi og arbejdsplads.
________________________________________________________
26B mener at Banedanmark ønsker at forhale undersøgelsen for senere at
sige at man ikke kan nå at gennemføre en østlig løsning inden for
tidsrammen.
28B påpeger at sagsbehandlingen af høringssvar kan effektiviseres, hvis der
kommunikeres mere smidigt og uformelt. 28B påpeger at en direkte dialog og
personlig kontakt med forslagsstillere og andre interessenter vil kunne
effektivisere Banedanmarks arbejde, fordi det forebygger at parterne

Idéfasehøring
Høringssvar

23

misforstår hinanden. 28B påpeger at den uformelle proces naturligvis
afsluttes helt formelt ved, at Banedanmark udarbejder en skriftlig
dokumentation
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark har ikke noget ønske om at forhale undersøgelsen og kan
allerede nu sige at man ikke kan nå at gennemføre en østlig løsning inden
Den nye bane København-Ringsted er taget i brug i 2018. Det gælder for
øvrigt også en vestlig løsning.
Banedanmark gennemfører dette projekt efter den samme fremgangsmåde
som undersøgelse af andre infrastrukturprojekter. Dette indbefatter dialog
med relevante offentlige myndigheder, kontakt med myndigheder og dialog
med direkte berørte borgere. De indkomne høringssvar tager ikke højde for
alle forhold, da en række elementer kræver analyser som den almindelige
borger ikke har adgang til.
Det betyder f.eks. af jordbundsforhold, grundvandsstand, natur m.m. indgår i
Banedanmarks vurderinger af om et forslag er teknisk, sikkerhedsmæssigt og
økonomisk muligt at gennemføre. Det betyder samtidig at et indkommet
høringssvar sjældent bliver gennemført på præcis den samme måde, som
forslaget oprindeligt lægger op til. Har Banedanmark indledende
forståelsesproblemer med det indkomne høringssvar kontaktes høringssvarets
ophavsmand/kvinde så forslagets finere nuancer bliver specificeret.

Proces
27B påpeger at Banedanmark bør forholde sig specifikt og udførligt til de
mange alternative løsningsforslag og kommentarer der kommer ind i
høringsfasen, for at sikre et grundigt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag.
27B efterlyser at Banedanmarks løsningsforslag underlægges en ekstern
undersøgelse. 27B påpeger at denne undersøgelse bør være uvildig og bl.a.
omfatte:
•

Det trafikmæssige (hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige
løsningsforslag, herunder bl.a. med inddragelse af forholdet til
Femern-forbindelsen.)

•

Fremtidssikringen (hvad betyder det f.eks., hvis/når længden af
godstog øges)

•

Hvilke trafikmæssige konflikter er der ved de forskellige løsninger

•

Kommentarer/indvendinger der er fremkommet tidligere og
fremkommer i denne høringsfase.

•

Det økonomiske (hvad koster det, med inddragelse af alle elementer
på ligeværdigt beregningsgrundlag, samt inddragelse af alle
økonomiske fordele og ulemper, herunder ekstra omkostninger ved
vest-løsningen pga. værditab på huse).
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•

Hvor mange mennesker der berøres, på hvilken måde og i hvilken
grad.

Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark forholder sig i dette høringsnotat til alle ideer. Der er dog visse
meningstilkendegivelser som kun refereres, men som ikke bliver
kommenteret, da de ikke indeholder et reelt spørgsmål. Der er kommet 5
tekniske og nye løsningsforslag. Disse løsningsforslag opfordrer Banedanmark
til at læseren selv læser igennem i dokumentet med de samlede høringssvar.
Banedanmark kommenterer på løsningsforslagene i det sidste kapitel af dette
høringsnotat. Banedanmark redegør for om forslagene vil indgå i det videre
arbejde eller hvorfor det ikke er muligt at arbejde videre med det.
Banedanmarks VVM-undersøgelse af den østlige løsning gennemgår en
ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen gennemføres af et uvildigt firma og
er styret af Transportministeriet. Kvalitetssikringen omfatter såvel
idéfasehøringen, anlægsoverslag og beslutningsgrundlaget hvor de forskellige
løsninger sammenlignes.

Anlæggets udformning
Adamshøj Gods (12V) mener, at den østlige løsning vil kræve flere
ekspropriationer end den vestlige, da der skal arbejdes over en større
strækning. Det vil gøre projektet dyrere, men vil også direkte påvirke langt
flere borgere, påpeger 12V. Derimod vil den vestlige løsning blive opført på en
strækning, hvor der allerede er en niveaufri udfletning skriver 12V.
Adamshøj Gods (12V) gør opmærksom på, at de har stor forståelse for, at en
niveaufri udfletning vil være til stor gene for dem, der skal bo ved den, men
forstår derfor ikke, hvorfor man skal opføre en ny niveaufri udfletning i stedet
for at placere den på et sted, hvor der er en i forvejen.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark kan endnu ikke oplyse hvilken løsning der vil kræve de fleste
eller arealmæssigt største ekspropriationer. VVM-undersøgelsen af den østlige
løsning vil vise hvor meget areal denne løsning har brug for og først når
undersøgelsen er afsluttet vil det være muligt at sammenligne de to løsninger.
Banedanmark vil gerne pointere, at der ikke er en niveaufri udfletning i
Ringsted og omegn i dag. Den niveaufrie udfletning er en jernbanebro som
fører jernbanesporerne over nogle andre af jernbanespor og dermed skaber
en udfletning der ikke foregår i niveau. Både den østlige og den vestlige
udfletning vil betyde at der bliver bygget en jernbanebro der ikke var der før.
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Broer
7B kan ikke se, at der er reetableret nogen bro på kort over Den nye bane
København-Ringsted, mens der er to forskellige løsninger på Bedstedvej, som
7B påpeger, er langt mindre trafikeret end Adamshøjbroen. 7B spørger derfor,
hvorvidt den østlige løsning får indvirkning på Bedstedvejløsningen.
7B anser Adamshøjbroen for at være en naturlig trafikåre, der agerer
Ringsteds yderste ringvej mod øst. 7B fortæller, at Adamshøjvej giver
omkørselsmuligheder i forbindelse med vejarbejde eller trafikuheld på Østre
Ringvej. Desuden bruges broen af langsomme landbrugsmaskiner, fortæller
7B. 7B mener derfor, at det vil betyde omkørsel på adskillige kilometer for
trafikanterne og risiko for kødannelser, hvis Adamshøjbroen ikke genopføres.
7B foreslår, at der udarbejdes detaljerede forslag til udfletningsanlæggets
fysiske udformning og anlæggets placering mellem Adamshøjbroen og
Bedstedvejen, samt en eventuel forlægning af Bedstedvejen.
Banedanmarks kommentarer:
Den østlige løsning får ingen indvirkning på den nye Bedstedvejbro. Den
østlige løsning begynder umiddelbart vest for Bedstedvejbroen, og den østlige
udfletning holdes derfor fri af broen, for at holde projektet så billigt som
muligt. Linjeføringen med kurven mellem Kværkeby Stationsby (Fjellebro) og
Bedstedvej broen ville give så lidt ekstra længde at løsningen er fravalgt.
I undersøgelsen er Adamshøjvej forudsat lukket. Men der indgår analyse af
mulighed for at føre Adamshøjvej over eller under udfletningsanlægget,
således at udfletningsanlægget ikke får indflydelse på den igangværende anke
fra Ringsted Kommune over nedlæggelse af broen ved Adamshøjvej.

Anlægsarbejdet
4B efterspørger information om hvad der sker ved baneskråningen på
sydsiden af banen igennem Ringsted. Særligt er 4B interesseret i om der
bliver slået spuns i her. 13B vil gerne vide om der skal spunses i jordvolden,
der ligger mellem H. P. Hansensvej og banen, da deres hus ligger tæt på. Hvis
der skal spunses, så ser 13B gerne, at spunsen bankes ned i stedet for at
blive vibreret ned, da 13B frygter, at vibrationerne kan ødelægge hans hus.
13B refererer en artikel i avisen Dagbladet, hvor et hus er revnet og erklæret
uegnet til menneskebolig efter, at der blev vibreret en spunsvæg ned i jorden.
13B frygter at komme i samme situation og ønsker hurtigst mulig at blive
informeret pr. brev, når der er en plan klar.
Dansk Erhverv (9V) opfordrer til, at arbejdet tilrettelægges, så det er til
mindst mulig gene for den omgivende trafik.
7B forventer, at der vil komme nogle forsinkelser i forbindelse med
anlæggelsen af den østlige løsning, når der skal anlægges nye sporskifter i
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den eksisterende bane. 7B forventer dog, at det vil være minimalt, da det
sædvanligvis sker om natten.
7B mener, at jordarbejdet med den østlige løsning kan foregå i dagtimerne,
og at det vil være muligt at etablere sikre adgangsveje uden at genere naboer
og skoler. Adgangsveje som 7B mener, nemt kan fjernes, når anlægsarbejdet
er overstået. 7B påpeger, at man tydeligt kan se på et kort, at der kun er få
naboer nær banen.
Banedanmarks kommentarer:
Det indgår i de aktuelle undersøgelser at vurdere om det vil være nødvendigt
at forstærke baneskråningen på sydsiden af banen igennem Ringsted med en
spuns. I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afklaret om der skal
spunses så tæt på bygninger, at det vil være nødvendigt at vibrere spunsen
ned.
Banedanmark tilrettelægger altid arbejdet så det inden for den økonomiske
ramme er til mindst mulig gene for omgivelserne. Der kan dog være mange
elementer der spiller ind i den endelige udførselsplan. Trafikale forhold både
på bane og på vej er blot et af disse forhold, da det er vigtigt at trafikken på
vej og bane generes mindst muligt. Da jernbanen mellem København og
Ringsted er en af de mest befærdede strækninger er det afgørende i
planlægningen at anlægsarbejdet påvirker banetrafikken mindst muligt.
Uanset om der vælges en vestlig eller en østlig løsning vil det betyde
sporspærringer i perioder under anlægsarbejdet. Hvorvidt arbejdet bliver
udført om natten er endnu ikke fastlagt, men vil være en afvejning af gener
og økonomi.
Jordarbejderne i forbindelse med en østlig løsning vil medføre etablering af
adgangsveje og vil sandsynligvis være omfattende da der skal laves ramper til
en jernbanebro.
Det er endnu ikke fastlagt hvor meget naboerne til en østlig løsning vil blive
påvirket.
___________________________________________________
28B påpeger at jordarbejderne ved en østlig løsning vil være meget
begrænsede ved Ringsted stationsområde.
28B leverer desuden et forslag til hvordan en østlig udfletning kan bygges
samtidig med at trafikken mellem Roskilde og Ringsted opretholdes. Forslaget
går ud på at bygge jernbanebroen ved siden af eksisterende spor og gradvist i
faser opgradere de eksisterende spor.
28B påpeger at en østlig løsning kan bygges 24 timer i døgnet uden at genere
naboer eller trafikken. 28B påpeger desuden at der er nem adgang til de store
hovedfærdselsårer og der derfor ikke kommer forsinkelser pga.
trængselsproblemer ved Ringsted Station.
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28B mener også at der kan komme utilsigtede stop i anlægsarbejdet ved en
vestlig løsning pga. bundforhold, vibrationsskader, forurening og naboklager
over støj.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark er selvfølgelig enig i at jordarbejderne er størst der hvor en
jernbanebro skal bygges, da der skal bygges ramper af jord op til broen.
Banedanmark vil vurdere dette forslag vedrørende anlægsarbejdet i
detailprojekteringen.
VVM-undersøgelsen skal bl.a. belyse hvordan anlægsarbejdet og de trafikale
forhold kan afvikles både for den østlige udfletning og
hastighedsopgraderingen gennem Ringsted. Det betyder derfor også at det
endnu er for tidligt at sige om der kan arbejdes døgnet rundt og om
trængselsproblemer bliver problematiske.
Generelt prøver man at undgå stop i anlægsarbejder bl.a. ved at foretage
supplerende geotekniske undersøgelser for at kortlægge forurening,
bundforhold mv. Disse forhold vil blive belyst i den kommende VVM
redegørelse. Anlægsstøj og vibrationer er også væsentlige emner, der vil blive
belyst i den kommende VVM-redegørelse. Banedanmark vil i VVMredegørelsen beskrive passende afværgeforanstaltninger, hvis de vejledende
værdier overskrides væsentligt.

Trafikale forhold
Ringsted Kommune (6K) påpeger at trafikstrømmene (biler, cyklister og
fodgængere) på tværs af banen bør tages med i undersøgelserne.
21F og 22F påpeger at et projekt også skal tage hensyn til en fremtidig større
trafik, nye projekter og f.eks. godshåndtering ved Ringsted Station.
21F og 22F påpeger at udfletningen ved Ringsted skal:
• Sikre en smidig afvikling af trafikken også i en fremtid med større
trafikbelastning, og i størst muligt omfang minimere forsinkelser
forårsaget af trængselsproblemer.
• Sikre at Femernforbindelsen på et senere tidspunkt kan
hastighedsopgraderes gennem Ringsted Station.
• Sikre gode omstigningsforhold for passagerer, som i Ringsted skal skifte
imellem Timemodellen og Femernforbindelsen.
• Sikre, at trafikafviklingen forstyrres mindst muligt i anlægsfasen.

28B og 31B anbefaler en østlig løsning, da der ifølge dem ikke er så mange
bindinger som en vestlig løsning indeholder.

Idéfasehøring
Høringssvar

28

24B påpeger, at med de mange baner der skal flettes sammen i Ringsted vil
både en østlig og en vestlig løsning give bindinger i allokeringen af togveje
gennem Ringsted Station. Dette kan bl.a. have betydning for muligheder for
at persontog kan overhale godstog i Ringsted, hvis f.eks. hurtige
timemodeltog (Superlyn, red.) fra København indhenter langsommere
godstog.
24B forslår derfor at der foretages robusthedsanalyser af de forskellige
løsninger i situationen hvor både Femernforbindelsen og Timemodellen er
gennemført. Disse robusthedsanalyser skal samtidig tage højde for at der er
fuld udnyttelse af godskanalerne i systemet. 24B påpeger, at
robusthedsanalysen kan foretages med en simuleringsmodel.
Banedanmarks kommentarer:
Trafikale forhold er et af de mange emner, der altid bliver belyst i en VVMundersøgelse. I denne undersøgelse belyses også de trafikale forhold for
krydsende trafikstrømme, dvs. vejtrafik, cyklister og fodgængere.
Det er rigtigt at udfletningen, hvor enten det er tale om en østlig eller vestlig,
skal kunne afvikle togtrafikken uden, at der opstår unødige forsinkelser, og
den skal også kunne håndtere en fremtidig trafikvækst. Der er foretaget en
indledende teoretisk analyse af de trafikale muligheder (mulige togveje og
konflikter) for både den østlige udfletning og den vestlige udfletning. Analysen
viser, at begge løsninger umiddelbart har en ydeevne på samme niveau.
Banedanmark foretrækker hverken en østlig eller vestlig løsning. Hvis blot
løsningen kan sørge for en tilfredsstillende trafikafvikling, og reduktion af
køretiden er formålet med anlægget opfyldt.
I den kommende tid vil begge løsningsalternativer blive undersøgt i en
simuleringsmodel for at afprøve deres evne til at afvikle trafikken. I modellen
undersøges løsningens ydeevne ved at påvirke køreplanen med forskellige
niveauer af forsinkelser. Dette vil muliggøre en trafikal sammenligning af de
forskellige løsninger.
Det er ikke en del af Banedanmarks aktuelle opgave at sikre, at
Femernforbindelsen på et senere tidspunkt kan hastighedsopgraderes gennem
stationen. Langt de fleste passagertog mod Næstved og Femern vil også i
fremtiden standse på Ringsted Station. Ydermere er banens maksimale
hastighed umiddelbart vest for Ringsted Station begrænset til 160 km/t som
følge af, at banen er placeret i en kurve. En hastighedsopgradering gennem
stationen vil dermed kun begrænset kunne udnyttes grundet banens
hastighedsprofil på udfletningen mod Næstved. Selve Ringsted-Femernbanen
vil de kommende år hastighedsopgraderes til op mod 200 km/t i et særskilt
projekt som er under udførelse.
I undersøgelserne forudsættes det ikke, at Superlyn-togene (tog som
forudsættes at køre på én time mellem Danmarks største byer) skal standse
på Ringsted station.
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I forbindelse med planlægning af anlægsarbejderne, vil der blive arbejdet
med at minimere forstyrrelserne for omgivelserne, både hvad angår naboer,
krydsende trafikstrømme og togtrafikken.
Banedanmark vil i det videre arbejde foretage robusthedsanalyser med en
simuleringsmodel for at undersøge den østlige løsnings evne til at afvikle
trafikken. Ved analyserne undersøges eksempelvis, hvor robust
trafikafviklingen bliver med en vækst i godstrafikken. Analyser af robusthed
vil skulle gennemføres på alle løsninger, idet det endelige beslutningsgrundlag
skal indeholde en sammenligning af løsningerne blandt andet vedrørende de
trafikale muligheder.

Gods
CFL Cargo (3V) anbefaler at der vælges en østlig løsning, da de mener at den
ikke medfører ligeså mange gener for godstrafikken, som en vestlig løsning
medfører. 3V har vedlagt to høringssvar som de har indsendt i forbindelse
med høringerne vedrørende den vestlige løsning. Disse høringssvar støtter
også en østlig løsning og er vedhæftet i de samlede høringssvar.
Banedanmark har allerede besvaret disse høringssvar i høringsnotatet for den
offentlige høring (link) og i høringsnotatet fra høringen af loven (link).
26B mener at Banedanmark slet ikke har taget højde for den godstrafik som
skal forbinde hele Europa fra Tyskland til Sverige. Såfremt den vestlige
løsning bliver valgt, vil togene blive tvunget til at køre langsommere gennem
Ringsted, godstrafikken kan derved ikke afvikles sikkerhedsmæssigt
forsvarligt ved omkoblinger og sporskifte.
31B konstaterer at hele debatten drejer sig om Timemodellen og at dette er
et klart udtryk for at netop persontogstrafik er fokusområdet i dette projekt.
31B kalder det et minuthysteri at disse ”superlyntog” (tog som forudsættes at
køre på én time mellem storbyerne, red) skal gå i meget fastlagte kanaler,
som ikke levner meget plads til godstrafik på skinner.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark gør opmærksom på at der i forbindelse med høringen af den
vestlige løsning blev modtaget bemærkninger vedrørende godstrafikken som
efterfølgende blev benyttet til at forbedre forholdende for godstrafikken. Det
er Banedanmarks opfattelse at høringssvaret 3V fortsat henviser til den
oprindelige løsning og ikke til den endelige udformning som betragtes være
fuldt ud ligeværdig med forholdene i den østlige løsning. Med hensyn til
godstrafik ser den vestlige løsning på nuværende tidspunkt ud til at have en
smule bedre overhalingsmuligheder end den østlige. Det er muligt at læse om
optimeringen i høringsnotatet (link) fra høringen af den vestlige løsning.
Banedanmark har taget højde for at europæisk godstrafik skal forbindes.
Hastighederne for godstog gennem Ringsted vil være den samme i en vestlig
og en østlig løsning. Banedanmark vurderer, at der ikke er nogen
sikkerhedsrisiko.
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Banedanmark kan bekræfte at persontrafik er hovedformålet med de
projekter der skal reducere rejsetiden mellem storbyerne. I den fremtidige
køreplan er der reserveret plads i køreplanen til 3 godskanaler gennem
Danmark i hver retning i timen. Dette er mere end i dag, hvor der kun er 2
kanaler. Desuden vil den faste forbindelse over Femern afkorte rejsetiden
gennem Danmark og mellem Sjælland og kontinentet, hvilket ligeledes er en
fordel for godstrafikken.
____________________________________________________
31B mener at jernbanegodssektoren nedprioriteres i en sådan grad, at
Danmark - inden for en kort årrække - vil stå med et så nedprioriteret og
svagt tilbud til godsoperatørerne, at det ikke fremadrettet er rentabelt at
drive forretning i et i forvejen meget presset marked.
31B frygter at en gennemført vestlig udfletning vil betyde at godskunderne vil
benytte godstransport på landevejen og ikke på tog.
31B mener at Banedanmark gennem flere år har sløjfet spor, ramper og
lignende og dermed gjort det til stadighed sværere for godstransporten.
31B påpeger at godskørsel til og fra danske stationer ofte ikke eksisterer i
Danmark mere. 31B mener at der fokuseres mere på internationalt
transitgods end indenlandsk gods. 31B påpeger at alle investeringer på
jernbanen tager udgangspunkt i transitgods eller persontrafik.
31B påpeger at en effekt af det er at danske virksomheder får sværere ved at
transportere gods på bane og derved få et plus på deres grønne miljøprofil.
28 B og 31B påpeger at et så dyrt anlæg som den østlige udfletning skal være
fremtidssikret og komme alle til gode.
Banedanmarks kommentarer:
Der er ikke bedre funktionalitet i den østlige end i den vestlige udfletning hvad
angår ekspedering af gods på Ringsted Station. Kørsel i alle relationer er
muligt i begge løsninger, dog giver den vestlige løsning en smule bedre
muligheder for overhaling af godstog. Banedanmark vurderer ikke at valget af
udfletning vil have indflydelse på om godskunder generelt vælger bane eller
landevejstransport.
Det er korrekt at der over tid er blevet nedlagt spor. Det beror på en
prioritering og økonomisk ansvarlighed og når sporene ikke har været
anvendt i en lang årrække og ingen efterspørger deres brug, ofres der
selvfølgelig ikke penge på dem.
Banedanmark vurderer ikke at dette har noget at gøre med valget af
udfletning i Ringsted.
Banedanmark mener at en udfletning i Ringsted vil komme alle operatørerne
til gode.
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------------------------------------------------------------------------------------31B påpeger at godstog med farligt gods skal kunne køres væk fra
hovedsporene i forbindelse med terrortrusler. 31B påpeger at der ikke tages
hensyn til dette i den vestlige udfletning.
28B og 31B anbefaler en østlig løsning, da der ifølge dem ikke er så mange
bindinger som en vestlig løsning indeholder. Desuden mener 31B at den østlig
udfletning rummer udvidelsesmuligheder som den vestlige ikke indeholder.
De politiske partier i Ringsted har sendt et fælles høringssvar (21F).
Byrådsmedlem Per Flor fra Socialdemokratiet (22F) har indsendt høringssvar
med samme ordlyd som 21F. 21F og 22F påpeger ligeledes at en udfletning
skal fremtidssikres i forhold til større trafikbelastning, nye trafikmønstre og
nye projekter.
28B og 31B påpeger at sporlængder på Ringsted Station til gods gerne skulle
være 1000 meter. Dette mener de ikke er muligt med en vestlig løsning. 27B
ønsker at det bliver undersøgt hvordan udfletningen fremtidssikres, så der
f.eks. er taget højde for længere godstog i fremtiden.
21F og 22F påpeger at det skal sikres at gods kan håndteres på Ringsted
Station med minimal forstyrrelse af persontrafikken. De ønsker desuden at
sikre at fremtidens godstog, kan blive overhalet af anden hurtigtkørende
trafik i Ringsted.
31B påpeger at Ringsted ville være et oplagt valg til en fremtidig
kombiterminal, da det ligger som udfletningsstation, ud til Vestmotorvejen og
relativt tæt på Sverige.
31B udtrykker bekymring over gradienterne for ramperne til en jernbanebro,
da 31B er bekymret over om godset kan køre over. 31B vurderer at en vestlig
udfletning vil have for stejle gradienter og anbefaler at man, også i en østlig
udfletning, ikke overstiger 12 promille (og helst ikke overstiger 10 promille).
31B påpeger at godstog i dag har svært ved at starte i Storebæltstunnelen
som har en stigning på 14,5 promille.
26B og 31B påpeger at hvis der er sne, blade eller andet på sporene vil et
godstog have svært ved at starte. Et godstog der er gået i stå kan lamme
trafikken i lang tid som 31B påpeger.
31B påpeger, at med for stejle gradienter vil det betyde, at godstog med en
større vægt end 1700 ton ikke kan bruge Ringsteds Stations udfletning uden
at have 2 lokomotiver koblet sammen. Dette vil være ekstremt dyrt for
operatørerne.
Banedanmarks kommentarer:
Både i en vestlig og en østlig udfletning kan der, fra alle retninger, køres ind
på godssporene i Ringsted.
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Der er foretaget en indledende teoretisk analyse af de trafikale muligheder
(mulige togveje og konflikter). Analysen viser, at den trafikale ydeevne
umiddelbart er på samme niveau for begge løsninger.
I den kommende tid vil den østlige udfletnings evne til at afvikle trafikken
blive undersøgt i en simuleringsmodel. Ved simuleringerne benyttes bl.a.
fremtidens trafikmønstre som en forudsætning. I modellen undersøges
endvidere løsningens ydeevne ved at tilføje forskellige typer forsinkelser.
Dette vil muliggøre en trafikal sammenligning af de forskellige løsninger.
Generelt er der mere plads omkring den østlige udfletning end om den
vestlige udfletning, så alene af det grund rummer den østlige udfletning
muligheder for udvidelser. Inden for overskuelig tid vil der dog ikke være brug
for nogle udvidelser når en af udfletningerne er bygget.
I Danmark er der i dag tilladt at køre med op til 835 meter lange
godstog. Den maksimale toglængde for transit godstog gennem Danmark
(mellem Hamburg og Malmö) er dog 750 meter. På de danske landanlæg ifm.
den faste Femernforbindelse sikres mulighed for godstog op til 1000 meter på
strækningen mellem og Femernbælt. På svensk side har man lovet at etablere
mulighed for at ekspedere 1000 meter godstog i Malmö, såfremt dette
etableres hele vejen til Hamburg. På tysk side er planen foreløbig, at man vil
opgradere til godstog på 835 meter på de nye baneanlæg mellem Lübeck og
Femernbælt. I den forbindelse sikres og anlægges alle overhalingsspor på
København–Ringsted og Ringsted–Femern til at kunne håndtere 1000 meter
lange godstog, således at transitkorridoren gennem Danmark kan håndtere
denne længde. Både den vestlige og den østlige løsning kan håndtere godstog
på op til 1000 meter dvs. både med overhaling af andre hurtigkørende tog og
ekspedering af kunder. For tog fra Slagelse er længden i den vestlige løsning
begrænset til 875 meter, men behovet for at køre længere tog end 875 meter
foreligger ikke, da ruten via Storebælt er begrænset til kortere toglængder
andre steder. Der er i forbindelse med indenlandsk godstrafik dog ingen
planer om at øge godstogslængden.
I de næste faser af projektet vil trafikafviklingen blive simuleret for både den
østlige og vestlige løsning. Disse simuleringer vil vise, hvordan godstrafikken
afvikles gennem stationen, herunder overhaling og godsekspedering. Det er
først i denne fase det bliver fastlagt, hvordan persontogene påvirkes af
godstrafikken. Den indledende gennemgang af trafikvejene viser dog at,
godsbanegården kan tilgås på en acceptabel måde i begge løsninger.
Ringsted kan i princippet gøres til kombiterminal hvis der er behov og
efterspørgsel for det.
Stigningsgradienterne bliver ikke anderledes eller værre end på den
eksisterende bane (eller Den nye bane København-Ringsted). TSI tillader
gradienter på 12 promille og som det også nævnes kan baner godt have
højere gradienter end 12 promille.
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Et godstog der går i stå på en stigning kan altid udgøre et problem. Det er
muligt at tage hensyn til dette ved placering af signaler, opbygning af
køreledningsanlæg mv. så det undgås, at der opstår naturlige stop på
stigningerne.
Dette er ikke anderledes end for kørsel på strækningen ved fx Storebælt. Der
er sammenhæng mellem den leverede trækkraft, og hvad der tillades i forhold
til strækningens stigningsforhold. Hvis der benyttes en anden lokomotivtype
end BR 185 kan en højere belastning end 1700 ton opnås.

Støj og vibrationer
4B spørger om der skal slås spuns i på sydsiden af banen.
5B påpeger at de allerede nu har støjgener som følge af togenes kørsel. 5B
pointerer endvidere at tidligere støjhenvendelser fra grundejere på Syrenvej
ikke er blevet besvaret. 5B mener at et anlægsarbejde bliver meget støjende
og ønsker derfor 0-alternativet gennemført hvor der skal arbejdes mindre
igennem Ringsted by.
18B støtter ikke en østlig udfletning, da hun mener at banen kommer op i 8
meters højde, hvilket vil betyde at hendes udsigt bliver ramt og støjniveauet
vil stige og at hun derfor ikke kan sidde i haven og nyde fuglene.
19B mener, at uanset hvorvidt det bliver den vestlige eller den østlige
udfletning så bør det sikres, at udfletningen ikke medfører hverken miljø- eller
støjforurening i området. 19B synes, at den øgede hastighed gennem
området giver anledning til bekymring om støj fra skinnerne, togets hjul,
togets transmissionssystem og togets bremser. 19B mener derfor, at
Banedanmark bør opsætte støjskærme langs banen alle de steder, hvor toget
kører mere end 120 km/t, så omgivelserne bliver skærmet mod den
ekstraordinære høje støj.
Ved overkørsler, hvor det er sværere at støjbeskytte mod banen, synes 19B,
at det bør sikres, at støjen ikke reflekterer uden om støjskærmen, og straks
udbedre det, hvis støjafskærmningen ikke lykkedes tilfredsstillende i første
omgang.
19B mener ikke, at det er acceptabelt at støjbeskytte huse og vinduer, da
mennesker og dyr også skal opholde sig uden for husene. Derfor bør
støjbeskyttelsen ske ved kilden.
Banedanmarks kommentarer:
I forbindelse med projekteringen vil det blive afklaret om der skal spunses så
tæt på bygninger, at det vil være nødvendigt at vibrere spunsen ned.
I forbindelse med en hastighedsopgradering gennem Ringsted vil der blive
foretaget en støjberegning. Støjbeskyttelse vil blive gennemført efter
gældende regler. Såfremt der er nogle boliger der er støjbelastet over den
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vejledende grænseværdi vil man få gennemført støjbeskyttende
foranstaltninger. Enten i form af støjskærm eller som tilbudt støjisolering,
typisk i form af udskiftning af vinduer.
Det vil i undersøgelserne blive vurderet hvordan den niveaufri udfletning vil
påvirke omgivelserne og hvilke støjbeskyttende foranstaltninger der vil være
nødvendige.
Opsætningen af støjskærme sker ikke direkte på baggrund af togets
gennemkørselshastighed, men derimod på en beregning af støjniveauet på
baggrund af toghastigheder, trafikering og vægtning af hvornår på døgnet
støjen foregår og antal støjbelastede boliger.
Banedanmark retter sig efter miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
boliger og støjbeskytter i overensstemmelse med reglerne. Det betyder at
man støjafskærmer med skærme hvor mange boliger påvirkes og ved
isolering af boliger hvor færre boliger påvirkes.
____________________________________________________________
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) mener at den høje
hastighed vil fordoble eller mangedoble støjen gennem Ringsted.
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) anser det for påkrævet
at der opsættes støjskærme langs hele strækningen såfremt hastigheden skal
være over 180 km/t. 20F mener endvidere at det er påkrævet at der
gennemføres en særskilt undersøgelse af støjbelastningen i Ringsted by og
ved Ringsted Ådal hvis hastigheden bliver højere end de nuværende 120
km/t.
23B påpeger at den østlige løsning vil have støjindflydelse på en langt større
strækning.
23B er bekymret over om man i støj og vibrationsberegningerne for den
østlige løsning vil tage nok boliger med. Da broen vil hæve togene i det åbne
land i den østlige løsning vil støjen også brede sig til et større område,
påpeger 23B.
23B som bor nær den fremtidige østlige løsning nævner, at efter
beplantningen er blevet fjernet i København-Ringsted projektet er det tydeligt
at støjniveauet er hævet.
25B bor ved Kildeåsen og vurderer selv, at de med den vestlige løsning bliver
mere støjramt end de er i forvejen, da togene skal køre forbi kvarteret med
200 km/t.
For et par år siden blev der lavet et ekstra overhalingsspor ud for deres
kvarter og i den forbindelse blev træerne fældet. De ønskede dengang en ny
støjskærm i stedet for træerne. De påpeger at der i den vestlige løsning ikke
er tiltænkt et støjværn mod Kildemarkskvarteret.
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25B har flyttet værelser i deres hus for at få mere ro om natten. Men den
vestlige løsning er det 25Bs bekymring om hvorvidt den øgede trafikering vil
medføre at de kan have svært ved at have åbne vinduer og døre samt være
udendørs.
25B frygter at de bliver stavnsbundet i deres huse da der ikke er indregnet et
støjværn ud for Kildemarken i den vestlige løsning.
Banedanmarks kommentarer:
Støjbelastningen beregnes på hele projektstrækningen og altså ikke i højere
grad nogle steder end andre. Der sættes kun støjskærme op hvor der er en
støjbelastning af boliger og ikke langs f.eks. marker.
Det er korrekt at støjen vandrer længere ved at støjkilden kommer op i
højden. Dette tages der højde for i støjberegningerne.
Beplantning har ingen målbar effekt som støjafskærmning. Det kan dog have
en psykologisk effekt at man kan se en støjkilde som ikke var synlig før der
blev fældet beplantning.
Banedanmark kan oplyse at støjen gennem Ringsted vil bliver øget uanset om
der vælges en østlig eller en vestlig løsning, da der skal gennemføres en
hastighedsopgradering igennem byen i begge løsninger. Denne
hastighedsopgradering medfører at togene kan køre igennem Ringsted med
200 km/t i modsætning til 120 km/t i dag.
Både den østlige og den vestlige løsning får beregnet støjen og der vil blive
støjafskærmet efter de samme retningslinjer.

Afskærmning af banen/personsikkerhed
19B ønsker, at banelegemet ved Ringsted Station afskærmes for at undgå, at
nogen prøver at tage deres eget liv ved at springe ned foran toget.
19B anser banens høje hastighed på 200-250 km/t for farligere for
mennesker og dyr, der går på banen, da de ikke kan nå at komme væk, før
toget kommer. Derfor frygter 19B, at mennesker og dyr kan risikere at blive
dræbt, når de krydser banelegemet. 19B påpeger, at der allerede sker ulykker
af den slags ved hastigheder på 60-80 km/t.
19B mener, at banelegemet bør sikres, så ingen uvedkommende kan krydse
skinnerne. Dette mener 19B kan ske sammen med en støjskærmning af
banen. 19B mener også, at Banedanmark bør sørge for at der er krydsninger,
der sikrer at mennesker og dyr sikkert kan krydse banelegemet.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark følger de sikkerhedsanvisninger for Baneanlæg som er
gældende i hele Danmark.
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19B har ret i at det er livsfarligt for mennesker og dyr at færdes på banen.
Derfor er det også ulovligt at færdes på banelegemet uden den korrekte
sikkerhedsuddannelse.
Støjafskærmningen fungerer ganske rigtigt som en barriere de steder hvor
den sættes op. Ud over dette er Banelegemet svært tilgængeligt, og et hegn
vil alligevel ikke holde folk, som vil ud på skinnerne væk. Der er krydsninger
af banen i form af Ringsted Station samt de veje som banen krydser på sin
vej.
Det indgår ikke i projektet at lave flere krydsninger af banen end dem der
allerede er besluttet.

Kulturelle interesser
Ringsted Kommune (6K) påpeger, at der skal tages hensyn til de kulturelle
interesser, der er beskrevet i kommuneplanen. Dette gælder kulturmiljøet ved
Adamshøj samt kultursporene fra den tidligere jernbane mellem Ringsted og
Hvalsø.
Museum Vestsjælland (11V) gør opmærksom på, at der er risiko for at støde
på væsentlige arkæologiske interesser ved anlæggelsen af de planlagte
udfletningsanlæg. 11V har lavet en arkivalsk kontrol i forbindelse med
København-Ringsted. 11V kan oplyse at der på det meste af strækningen er
fundet spor fra oldtidsbebyggelser. 11V fortæller, at der er fundet stolpehuller
og keramikfyldte gruber fra jernalderen ved punkt 1 på nedenstående kort.
Ved punkt 2, der ligger lige øst for Adamshøj Gods, er der fundet spor efter to
beboelseshuse fra den yngre jernalder, lige omkring år 600-800. Ved punkt 3
på kortet er der fundet keramikfyldte affaldsgruber fra en nærliggende
jernalderboplads, fortæller 11V.

Museum Vestsjælland (11V) anbefaler, at Banedanmark kontakter dem i god
tid før anlægsarbejdet påbegyndes og anmoder om en udtalelse fra museet.
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Adamshøj Gods (12V) mener, at godsets kulturhistorisk interessante forhold
vil blive påvirket af en østlig udfletning. Blandt andet vil udfletningen
ødelægge godsets historiske parkanlæg ifølge 12V.
Banedanmarks kommentarer:
I VVM-undersøgelsen af den østlige udfletning bliver en række elementer
undersøgt, herunder de kulturhistoriske interesser i området. I forbindelse
med udarbejdelse af fagnotaterne til VVM-redegørelsen vil der blive anmodet
om yderligere informationer fra Museum Vestsjælland og den vil blive
udgangspunkt for den videre vurdering af de kulturhistoriske interesser i
området.
Kulturmiljøet ved Adamshøj vil blive berørt, og der vil fortsat være en dialog
herom med Adamshøj og Ringsted Kommune.

Natur
Ringsted Kommune (6K) gør opmærksomhed på at der er to offentlige
vandløb indenfor projektområdet for Østre Ringvej. 6K gør opmærksom på, at
der skal tages hensyn til disse vandløb i både anlægs- og driftsfasen.
6K gør desuden opmærksom på at afvandingsforhold og markdræn ikke må
ændres uden tilladelse fra kommunen.
6K gør opmærksom på at grundvandsspejlet ligger højt i området og at der
derfor skal tages højde for den sårbarhed der er i området.
Adamshøj Gods (12V) mener, at den østlige løsning vil få øgede konsekvenser
for den omkringliggende natur, hvor der ifølge 12V er både spidssnudede
frøer, store vandsalamandere og flagermus. 12V gør opmærksom på, at der
allerede er planer om at etablere en flagermuskorridor for at sikre, at
flagermusenes habitat ikke ødelægges. 12V mener, at den østlige løsning vil
medføre en langt større barriereeffekt for faunaen.
Parkrådet i Ringsted Syd (17F) pointerer, at hele Ringsted Syd ønsker at
bevare landskabet ved Ringsted Å, så flagermus og fredskoven kan bevares
som en del af naturoplevelsen for Ringsteds borgere.
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) mener at den vestlige
løsning vil forstyrre naturen omkring Ringsted Å.
23B påpeger at området hvor den østlige løsning skal ligge er blevet udpeget
til økologisk zone af Ringsted Kommune. 23B påpeger at dette ikke hænger
sammen med at man nu ønsker at foretage så omfattende ændringer i
naturen. 23B påpeger at der ikke kun er tale om en pløjemark som området
er blevet omtalt som.
23B påpeger at den østlige løsning vil kræve at der bruges en langt større
strækning som ligger i naturomgivelser, end oprindeligt. Projektet vil have
stor betydning for dyrelivet, som 23B mener, vil være svært at genetablere
efter endt anlægsarbejde.
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29B spørger, hvad der skal ske med de rekreative områder ved Ringsted Å og
områdets dyreliv i den vestlige løsning. 29B fortæller, at der er råvildt,
fasaner, ræve, svaner, spætter, egern og fiskehejrer i området.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark takker for opmærksomhedspunkterne som tages med i den
videre projektering. I det videre arbejde vil der fortsat være en løbende dialog
med de relevante myndigheder.
Det er endnu uklart, hvordan området omkring Adamshøj Gods vil blive
påvirket, hvis der anlægges en udfletning øst for Ringsted. Det vil VVMredegørelsen belyse. Beslutningsgrundlaget, der udarbejdes efterfølgende, vil
blandt andet indeholde en sammenligning af naturpåvirkningen af de
undersøgte løsninger.
Der skal også foretages en hastighedsopgradering igennem Ringsted hvis der
gennemføres en østlig udfletning. Dette betyder, at ved den østlige løsning
kan naturen også blive påvirket ved Ringsted Å.
Banedanmark har igangsat naturundersøgelser af området hvor den østlige
udfletning bliver projekteret, idet Banedanmark har vurderet at de
naturundersøgelser, der er udført i 2007-2008, altså for 6-7 år siden, ikke er
dækkende. De samlede naturundersøgelser vil kortlægge hvor meget
bevaringsværdig natur der er i området og hvilke afværgeforanstaltninger
der, ved valg af den østlige løsning, skal gennemføres.
I VVM-redegørelsen vil de nødvendige afværgeforanstaltninger for alle bilag
IV-arter blive belyst og Banedanmark genetablerer bevaringsværdig natur i
overensstemmelse med de nationale regler som sikrer at Danmark ikke bliver
mere naturfattig af større anlægsprojekter.
I VVM-redegørelsen ”Hastighedsopgradering gennem Ringsted”, som vedrører
den vestlige løsning beskrives de eksisterende forhold vedrørende natur og
overfladevand (link), som kan tænkes at blive påvirket af projektet.
Påvirkning af natur og overfladevand beskrives for anlægsfasen og
driftsfasen. Fagnotatet udgør sammen med en række andre fagnotater
baggrundsmateriale til en samlet miljøredegørelse, som har til formål at skabe
et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Derudover beskrives de
afværgeforanstaltninger, der iværksættes i forbindelse med en udfletning vest
for Ringsted.

Rekreative påvirkninger
12V påpeger at haven ved Adamshøj Gods agerer samlingspunkt for lokale
arrangementer som loppemarkeder og grundlovsmøder, og udfletningen vil
ødelægge dette.
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Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) mener at den vestlige
løsning vil påvirke den rekreative rute ”fjernvandrevej E6” fra Korsør til
Kastrup. Stien er desuden en del af Ringsted Oplevelsessti og 20F hilser
derfor meget velkommen at der arbejdes med alternativer.
29B spørger, hvad der skal ske med de rekreative områder ved Ringsted Å og
områdets dyreliv i den vestlige løsning. 29B fortæller, at der er råvildt,
fasaner, ræve, svaner, spætter, egern og fiskehejrer i området.
Banedanmarks kommentarer:
VVM-undersøgelsen af den østlige løsning vil bl.a. indeholde et fagnotat som
beskæftiger sig med hvilke rekreative interesser, der bliver påvirket af
projektet. Både midlertidige og permanente påvirkninger bliver belyst.
Banedanmark takker for inputtet til hvilke rekreative påvirkninger der skal
tages med og vil kigge på det i de kommende undersøgelser.

Byudvikling
Ringsted Kommune (6K) påpeger at der i undersøgelserne af den østlige
løsning bør belyses byomdannelsesområderne nord og syd for banen ved
Schaldemosevej og ved Odinsvej. Desuden bør konsekvenserne for det
fremtidige byområde mellem Kærehave og jernbanen ligeledes belyses.
Adamshøj Gods (12V) fortæller, at Ringsted by er midt i en udvikling og
udbygning, der især foregår i Ringsted øst. 12V mener, at støjgener og
visuelle gener fra en udfletning øst for Ringsted vil forringe herlighedsværdien
og dermed bebyggelsesmulighederne af dette område betragteligt. 12V
mener, at da den vestlige løsning vil blive anlagt i et område, hvor der i
forvejen er en niveaufri udfletning, så vil det ikke give en yderligere
forringelse af området.
23B påpeger at det ikke kun er de eksisterende ejendomme der forringes,
men også fremtidige muligheder for at Ringsted kan ekspandere i østlig
retning.
Banedanmarks kommentarer:
Både byomdannelsesområderne ved Schaldemosevej og ved Odinsvej ligger
for langt væk fra banen til at blive påvirket direkte af projektet.
Sammenhængen mellem linjeføringen af en østlig udfletning og kommunens
godkendte planforhold vil blive særskilt undersøgt og fremlagt i VVMredegørelsen.
Det er endnu ikke endeligt fastlagt hvor en østlig udfletning i givet fald skal
placeres, men det er dog klart at arealbehovet øst for Ringsted vil være større
end i dag. Hvis en østlig udfletning bliver bygget kan fremtidige
byudvidelsesprojekter øst for Ringsted bliver påvirket. Dette er dog et forhold
som kommunen må tage hensyn til i dens planlægning.
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Værdiforringelse
Adamshøj Gods (12V) påpeger, at de som lodsejer øst for Ringsted påvirkes
uforholdsmæssigt meget af den østlige løsning i forhold til en vestlig løsning
Det skyldes ifølge 12V, at toget vil kunne ses tydeligt fra godsets
hovedbygning, da det ikke vil kunne skjules med støjvold, træer og buske
som en udfletning i niveau vil kunne. Derudover mener 12V, at de øvrige
boliger på og omkring Adamshøj Gods vil få forringede boligvilkår og
ejendomsværdi.
Adamshøj Gods (12V) anbefaler, at man ikke vælger at lave en niveaufri
østlig løsning, men i stedet holder fast i den niveaufrie vestlige løsning.
14B mener, at projektets budget bør indeholde midler til at give
værditabserstatning til ejendomsejere i byområdet.
18B støtter ikke en østlig udfletning, da hun lige har købt halvdelen af huset
og hun er bekymret for om huset vil blive mindre værd hvis der gennemføres
en østlig udfletning.
23B undrer sig over at man i VVM-undersøgelsen ikke vil undersøge, hvilken
værdiforringelse af området en østlig løsning vil give. 23B påpeger at det ikke
kun er de eksisterende ejendommes der forringes, men også fremtidige
muligheder for at Ringsted kan ekspandere i østlig retning.
25B frygter at de bliver stavnsbundet i deres huse da der ikke er indregnet et
støjværn ud for Kildemarken i den vestlige løsning.
Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark kan oplyse at der gives erstatning i forbindelse med
ekspropriation. Dette gives både i forbindelse med midlertidig, permanent,
delvis eller hel ekspropriation. Der gives desuden en kompensation for
servitutter der pålægges en matrikel og der støjbeskyttes hvis en bolig vil
blive påvirket af støj som ligger over den vejledende grænseværdi.
Der gives ikke erstatning for tabt herlighedsværdi i form af eksempelvis
støjpåvirkning under den vejledende grænseværdi, visuelle ændringer samt
eventuelle værdiforringelser på ejendommes markedsværdi.

Økonomi
7B er for den østlige løsning. 7B synes, det er uforståeligt, at jordarbejder kan
koste så meget mere end at anlægge en bro mens togtrafikken stadig skal
køre under den.
Adamshøj Gods (12V) mener, at eftersom Togfonden DK er i
finansieringsvanskeligheder, så er det ikke hensigtsmæssigt at undersøge en
mere omkostningstung løsning.
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14B mener, at det bør være muligt at finde en ekstrabevilling til at dække de
eventuelle merudgifter til at anlægge den østlige løsning. 14B henviser til
overdækningen af motorvejen i Tårnby i 1999, hvor 14B fortæller, at der blev
fundet en ekstra bevilling for at tage hensyn til borgerne i Tårnby. 14B
skriver, at borgerne i Ringsted ikke kan forstå det manglende hensyn til
beboerne i Ringsted by, som 14B mener, at den vestlige løsning er udtryk for.
26B mener at Banedanmark hellere vil lægge udfletningen i vest end i øst, da
han mener at omkostningerne til en vestlig løsning kan lægges ind i
Togfondens budget. Ifølge 26B vil det betyde at man ville kunne flytte
projektet ud af den hidtidige finansiering der allerede er overskredet med 8
milliarder.
26B mener at ingen borgere i Ringsted vil have en anden løsning end den
østlige og det er uanset prisen. 26B påpeger at infrastruktur handler om
meget mere end penge og at Ringsted by endnu er en tilflytter kommune,
men at en vestlig løsning vil Ringsted komme til at tilhøre udkantsdanmark.
De politiske partier i Ringsted har sendt et fælles høringssvar (21F).
Byrådsmedlem Per Flor fra Socialdemokratiet (22F) har indsendt høringssvar
med samme ordlyd som 21F.
21F og 22F påpeger at det tidligere er beskrevet at der er en betydelig
økonomisk forskel på de to alternativer. 21F og 22F mener samtidig at denne
forskel i prisfastsættelsen var et udtryk for konteringsmæssige forhold eller
utilsigtede forskel i ambitionsniveauet.
21F og 22F foreslår at der angives priser på minimumsløsninger, og priser for
udvidelser til minimumsløsningen. 21F og 22F ønsker at priser baseres på
sammenlignelige forhold.
21F og 22F påpeger at anlægsomkostningerne ved de to udfletninger
afhænger af, hvor komplekst det er at gennemføre anlægsarbejdet. 21F og
22F anfører at det er dyrere at anlægge spor og udføre broarbejde i svært
tilgængeligt terræn eller hvis en stor del af arbejdet må udføres i weekender
og i nattetimer.
21F og 22F påpeger at følgeomkostninger som indsættelse af busser og færre
billetindtægter, samt forsinkelser også bør medtages i de økonomiske
vurderinger.
23B påpeger at den østlige løsning er vurderet til at være langt dyrere end
den vestlige. 23B påpeger at det er penge som endnu ikke er bevilliget, og
som vil fordyre et offentligt anlægsarbejde. 23B påpeger at budgettet er
allerede presset og at nu anvender man 15 mio. kr. til at undersøge en
løsning, som man på forhånd ved er langt dyrere, og som vil give samme
mulighed for hastigheder som den allerede godkendte og billigere vest
løsning.
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23B slutter med at spørge om dette mere handler om politik, end om den
bedste anlægsmæssige løsning?
Banedanmarks kommentarer:
Med en VVM-undersøgelse af den østlige løsning, vil øst og vest efterfølgende
kunne sammenlignes direkte. Banedanmark udarbejder et
beslutningsgrundlag hvor priser, gener, anlægsmetoder m.m. bliver opgjort
ensartet.
Hverken en østlig eller en vestlig løsning er underlagt økonomien i
TogfondenDK. Den økonomi der skal findes til både en østlig og en vestlig
udfletning vil være en merfinansiering af de anlægsarbejder der ikke er
indeholdt i Den nye Bane København-Ringsted.
Det er et politisk valg hvor mange penge der afsættes til at bygge en
udfletning ved Ringsted.
Banedanmark har ikke nogen foretrukken løsning, men anbefalede indledende
at der blev arbejdet med den billigste løsning, som ifølge de indledende
beregninger var den vestlige. Banedanmark arbejder også med et 0-alternativ
der ville kunne optimeres, så der kan køres med højere hastighed gennem
Ringsted. Dette kaldes 0+ alternativet og vil indgå som et fuldgyldigt
alternativt i VVM-undersøgelsen.
Det projekt som har en budgetoverskridelse på 8 mia. er tunnelen mellem
Femern og Tyskland. Dette projekt har økonomisk ikke noget at gøre med en
udfletning ved Ringsted eller med Banedanmark.
Det vil være et politisk valg hvilken løsning der vælges.
Banedanmark udfører en VVM-undersøgelse efter politisk ønske om også at
belyse den østlige løsning på samme niveau som den vestlige. Med en VVMundersøgelse af den østlige løsning, vil den vestlige og den østlige løsning
kunne sammenlignes direkte.

Tidsplan
Adamshøj Gods (12V) mener, at en undersøgelse af den østlige udfletning vil
forsinke projektet. 12V mener, at en forsinket udførsel af en udfletning vil
kunne få fatale konsekvenser for togtrafikken, da der er brug for den ekstra
kapacitet til fremtidens øgede trafik, der forventes at komme med
Femernbæltbroen.
De politiske partier i Ringsted 21F ser frem til at et dækkende
beslutningsgrundlag kan overleveres til politikerne med henblik på politisk
behandling i indeværende år.
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Banedanmarks kommentarer:
Hverken den vestlige og den østlige løsning vil kunne udføres, så det er
færdigt samtidig med Den nye bane København-Ringsted. Anlæggelsen af 0+
alternativet kan gennemføres så det står klar samtidig med åbningen af Den
nye Bane København-Ringsted i 2018.

Banedanmark
14B mener at Banedanmark og transportministeren er imod den østlige
løsning.
14B mener nok, at Banedanmark kan udarbejde en østlig løsning, som vil
være dyrere end den vestlige løsning, men 14B spørger, hvor stor tillid
Ringsteds borgere kan have til Banedanmarks projektpris og –beskrivelse.
14B fortæller, at han personligt ikke har tillid til hverken Banedanmark eller
transportministeren.
26B undrer sig over at Banedanmark vil lægge navn og renomé til at forpeste
det daglige liv for en hel by, udvise kritisabel uansvarlighed omkring støjgener
i anlægsfasen iht. miljøbeskyttelsesloven, udvise kritisabel uagtpågivenhed
omkring trafiksikkerhed – især af skolebørn, tilsvine vandmiljøet med
uoprettelige skader på marker og i Ringsted Å, og stavnsbinde samtlige
beboere langs banelegemet med fremtidige usælgelige huse – i hele
anlægsfasen på 2-3 år, alt sammen for at få fedtet projektet ind under
togfondens budget.

Banedanmarks kommentarer:
Banedanmark har ingen foretrukken løsning. Begge løsninger kan opfylde de
fremtidige trafikale ambitioner om at køre på én time mellem de store byer.
Banedanmarks arbejde bliver eksternt gransket i dette projekt. Det betyder at
en uvildig part vurderer om projektet kan anvendes til at tage en politisk
beslutning.
Banedanmark undersøger altid nye baneprojekter efter samme model. Større
anlægsprojekter er omfattet af VVM direktivet og bliver derfor VVMundersøgt. Dette gøres for at påvise hvilke påvirkningerne omgivelserne kan
forvente og fastlægge de afværgeforanstaltninger som projektet
nødvendiggør.
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Nye løsningsforslag
Banedanmark har modtaget en række løsningsforslag i forhold til en
udfletning ved Ringsted, der samtidig kan opfylde kravet om at reducere
rejsetiden.
Da et par af disse forslag er meget omfangsrige henviser Banedanmark til de
samlede høringssvar (vedlagt dette høringsnotat) for at læse dem i deres
fulde udstrækning. I dette kapitel refereres og besvares de korteste, mens de
længste besvares ud fra en forudsætning om at høringssvaret allerede er læst
af læseren.

2B – Jernbanetunnel igennem Ringsted
2B foreslår en tunnel under Ringsted by hvori den nye højhastighedsbane
kunne ligge. 2B påpeger at ingen huse ville skulle ryddes og ingen
støjskærme ville skulle opføres.
Hvis der alligevel skulle være stop på Ringsted Station, kunne man lave en
elevator ned til sporene påpeger 2B.
Banedanmarks kommentarer
En tunnel gennem Ringsted vil ikke overflødiggøre et udfletningsanlæg, der
derfor alligevel skal bygges. Hvis man kombinerer en tunnelanlæg med et
udfletningsanlæg vil det være en meget kostbar løsning. På baggrund af
erfaringer fra lignende projekter kan det forventes at selve
udfletningsanlægget vil være mindst 3 gange dyrere, hertil skal lægges
udgifter til tunnellægning af banen gennem Ringsted.
Denne løsning vil desuden medføre meget omfattende gener i anlægsfasen,
da det forudsættes at linjeføringen gennem Ringsted fortsat vil følge den
nuværende linjeføring. Dette vil medføre omfattende anlægsarbejder igennem
hele Ringsted by samtidig med at banens trafik skal opretholdes. En tunnel
skulle enten anlægges som en udgravning (med spuns, støbning og
jorddækning efterfølgende) eller som en boret tunnel. Begge løsninger vil
kræve store jordarbejder og støbearbejder og derfor meget arbejdskørsel med
lastbiler. Dette vil samtidig betyde en lang byggeperiode hvor det må
forventes mere støj (spuns og lastbiler) og trafikale forstyrrelser for
togtrafikken eller spærringer.
Et alternativ til at lukke banen i lange perioder kunne være at ekspropriere
mere areal rundt om banen for at kunne gennemføre forslaget.
Alt i alt vurderer Banedanmark at generne og omkostningerne er for store ved
forslaget. Banedanmark har derfor valgt ikke at arbejde videre med forslaget.
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6K – Udfletning vest for Skellerødvej
Ringsted Kommune (6K) ønsker et tidligere stillet forslag om en løsning
umiddelbart vest for Skellerødvej undersøgt. Forslaget er skitseret herunder
og omhandler en udfletning vest for Ringsted Å. Forslaget medfører stadig
ombygninger pga. hastighedsopgraderingen gennem Ringsted, men vil
placere jernbanebroen vest for Ringsted.

Kort som viser den mulige linjeføring for en udfletning vest for Skellerødvej.

Banedanmarks kommentarer
En gennemførelse af forslaget vil stadig betyde at der skulle
hastighedsopgraderes gennem Ringsted by.
Ovenstående kort viser den mulige linjeføring, der er valgt ud fra et ønske om
at minimere anlægsomkostningerne. En placering mellem Skellerødvej og
Sorøvej vil indebære at Sorøvej skal forlægges over en længere strækning og
vil betyde at den niveaufri udfletning fortsat vil være nær boligkvarteret. Der
er det optimalt at placere anlægget umiddelbart vest for Sorøvej. Anlægget
kan flyttes yderligere mod vest, men en ny bane vil så passere tæt på
Sigersted.
Forslaget vil forlænge Ringsted-Rødby banen med ca. 2,5 km og det vil
betyde en køretidsforlængelse.
Udover selve jernbanebroen anlægget kræver forslaget opførelse af 6 nye
broer.
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I anlægsfasen vil vejtrafikken over de 6 broer skulle omdirigeres.
Banetrafikken vil blive forstyrret i forbindelse med tilslutningen af det nye
stykke bane til den eksisterende bane.

Kort som viser de 6 broer som skal krydses i løsningen.

Overordnet set kan anlægget ikke undgå at berøre kulturhistoriske interesser
omkring Sigersted. Anlægget vil samtidig skulle krydse Ringsted Å og det §3
beskyttede natur, som omgiver åen.
Gener i anlægsfasen i forhold til jernbanen forventes at være på mindst
samme niveau som et østligt eller vestligt udfletningsanlæg. Derudover vil de
nye broanlæg også medføre yderligere gener i forhold til vejtrafikken.
Forslaget vil kræve at der skal gennemføres en VVM-undersøgelse af
løsningen eller at den nuværende VVM undersøgelse udvides.
Det økonomiske overslag på forslaget lyder på ca. 1,2 mia. kr. og er derfor
dyrere end de forslag der allerede er i spil til politisk beslutning. Beløbets
størrelse kan sammenholdes med de 361 mio. kr., som oprindelig var afsat til
etablering af den vestlige løsning. Hertil skal lægges et beløb i samme
størrelsesorden til ombygninger på Ringsted og ekstra godsspor.
Årsagen til det højere anlægsoverslag skyldes at der bl.a. skal bygges 2,5 km.
nye spor, en jernbanebro som i de andre løsninger og at der samtidig skal
bygges broer eller tunneler ved 6 veje. Hvis forslaget gennemføres kan
opførelsen af en bro i Ringsted-Femern projektet bygges i dette projekt i
stedet. Det betyder en besparelse i Femern projektet på et mindre tocifret
millionbeløb.
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Banedanmark har valgt ikke at arbejde videre med denne løsning.

15B – Udfletning uden krydsningskonflikter
15B påpeger at hverken den vestlige eller den østlige løsning løser alle
konflikter for togene. 15B mener at man med en ombygning skal
fremtidssikre anlægget ved at fjerne alle ulemper en gang for alle.
15B har leveret 16 forskellige forslag til hvordan alle tog kan passere
hinanden samtidigt og uafhængigt. 4 forslag er ’roteret’, så i alt er 20
forskellige løsninger leveret af 15B. De forskellige løsningsforslag placerer
udfletningsanlæggene på forskellige sider af stationen. 15B påpeger selv at
det vil være et politisk spørgsmål hvor man vælger at lægge udfletningerne.
Fælles for forslagene er at de som oftest beskæftiger sig med at bygge to
eller tre jernbanebroer i modsætning til de hidtidige løsninger der kun har haft
en.
For yderligere information om 15B’s løsninger henviser Banedanmark læseren
til selv at gennemlæse høringssvar nr. 15B.
Banedanmarks kommentarer
Trafikale muligheder
De 20 forslag, som skitseres af 15B, muliggør samtidig afvikling af op til fire
tog gennem Ringsted Station i alle relationer til/fra de tilstødende baner.
Hermed opnås der i samtlige forslag en trafikal ønskesituation når det gælder
afvikling af rettidige tog gennem stationen.
For at forslagene skal kunne fungere i en driftssituation er der dog yderligere
forhold der skal opfyldes. Trafikken skal, i tilfælde af driftsforstyrrelser, kunne
afvikles ad alternative ruter gennem stationen og udfletningen. Samtidig skal
der være plads til tog der vender i Ringsted samt til overhaling og
ekspedering af gods.
I et eventuelt videre arbejde med forslagene fra 15B skulle der derfor tages
højde for godstog, vendende tog samt afvikling af tog ad alternative ruter ved
driftforstyrrelser.
I forslagene er der kun afsat fire perronspor mod fem spor i dag. Der er
således behov for ét yderligere perronspor for at forslagene kan afvikle
trafikken fuldt tilfredsstillende. For at opnå en gennemkørselshastighed på
200 km/t gennem Ringsted vil det være nødvendigt at foretage en
hastighedsopgradering gennem stationen. Det vil blandt andet omfatte
ombygning af perroner på stationen og sænkning af spor under Rønnedevej
og Næstvedvej.
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Forslagene kræver således at der, ud over anlæg af et antal jernbanebroer
skal suppleres med sporarbejder gennem Ringsted i samme størrelsesorden
som for de østlige og vestlige løsninger som Banedanmark undersøger.
Banedanmark søger altid at bygge den nødvendige og tilstrækkelige løsning.
Dette betyder sjældent at den trafikale ønskesituation gennemføres hvis den
indeholder muligheder som ikke efterspørges eller vurderes som nødvendige.
Banedanmarks forslag med et udfletningsanlæg enten øst eller vest for
Ringsted vurderes som værende trafikalt mindre ambitiøse, men simuleringer
af den vestlige løsning har påvist, at der kan opnås en tilfredsstillende
afvikling af trafikken med dette forslag. Det forventes at dette også vil være
resultatet når der gennemføres simuleringer af den østlige løsning.
Anlægsøkonomi
Fælles for alle 15B’s løsningsforslag er, at de omfatter enten to eller tre
jernbanebroer. Både den østlige og den vestlige løsning anvender én
dobbelsporet bro der føres over to spor.
I forslag 1-4 samt 13-20 foreslås to enkeltsporede broer over to spor. I disse
forslag vil det samlede broareal være ca. 5% større og jordarbejderne for
broanlægget ca. 70% større end ved en østlig eller vestlig løsning. Dette
medfører at anlægsudgiften for selve broanlæggene er i størrelsesordenen
20% større end ved enten en østlig eller en vestlig løsning (opgjort som
barmarksprojekter).
I forslag 5-12 foreslås to enkeltsporede broer over ét spor kombineret med én
enkeltsporet bro over to spor. I disse forslag vil det samlede broareal være
ca. 35% større og jordarbejderne for broanlægget ca. 130% større end ved
en østlig eller vestlig løsning. Dette medfører at anlægsudgiften for selve
broanlægget er i størrelsesordenen 65% større end ved en østlig eller en
vestlig løsning (opgjort som barmarksprojekter)
Ud fra en anlægsøkonomisk betragtning er alle 15B’s forslag til broanlæg
dermed dyrere end en løsning med enten et vestligt eller østligt
udfletningsanlæg
Forslag

Antal broer
placeret i øst
(Ø) og vest (V)

1
2
3
4
5
6
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1 (V) og 1 (Ø)
1 (V) og 1 (Ø)
1 (V) og 1 (Ø)
1 (V) og 1 (Ø)
1 (V) og 2 (Ø)
1 (V) og 2 (Ø)

Merareal af
brodæk i
forhold til
Niveaufri
udfletning
Ringsted Ø/V

5%
5%
5%
5%
34%
34%

Skønnet
mermængde i
forhold til
afgravning +
påfyldning af
jord

73%
73%
73%
73%
129%
129%
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NURV
NURØ

2 (V) og 1 (Ø)
2 (V) og 1 (Ø)
0 (V) og 3 (Ø)
0 (V) og 3 (Ø)
3 (V) og 0 (Ø)
3 (V) og 0 (Ø)
0 (V) og 2 (Ø)
0 (V) og 2 (Ø)
0 (V) og 2 (Ø)
0 (V) og 2 (Ø)
2 (V) og 0 (Ø)
2 (V) og 0 (Ø)
2 (V) og 0 (Ø)
2 (V) og 0 (Ø)
1 (V) og 0 (Ø)
0 (V) og 1 (Ø)

34%
34%
34%
34%
34%
34%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
0%

129%
129%
129%
129%
129%
129%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
73%
0%
0%

Alle forslagene er sammenlignet med Niveaufri udfletning Ringsted Øst og Ringsted Vest.

Påvirkning af omgivelserne
Otte af forslagene (forslag 7-8, 11-12 og 17-20) forudsætter placering af to
eller tre jernbanebroer vest for Ringsted Station. VVM-undersøgelsen af den
vestlige løsning har vist at placeringen af perronerne på Ringsted Station
samt passage af Skellerødvej kun akkurat vil give plads til et
udfletningsanlæg i form af én jernbanebro. Hvis der skal placeres to eller tre
jernbanebroer vil anlægget få en større udstrækning, hvilket kan påvirke
tilslutningen til banen mod Femern, vejbroen ved Skellerød og tunnelen ved
Sorøvej.
Den visuelle påvirkning vil med flere jernbanebroer vest for stationen blive
større end Banedanmarks forslag til en vestlig løsning. Det vil ligeledes i
anlægsfasen medføre betydelig påvirkning af trafikken ved ombygning af
broer og omlægning af veje og baner samt et større arealbehov. Dette vil alt i
alt betyde at forslagene er dyrere end de mere kompakte løsninger (øst og
vest) som Banedanmark arbejder med.
Otte af forslagene (5-6, 9-10 samt 13-16) forudsætter placering af to eller tre
jernbanebroer øst for Ringsted. Forslagene må alt andet lige forventes at
være længere end den østlige løsning som kun omfatter ét broanlæg. Den
østlige løsning som Banedanmark undersøger er placeret mellem Bedstedvej
og Østre Ringvej og anlægget inklusive sporskiftezoner udfylder hele
strækningen bortset fra nogle hundrede meter. To eller tre jernbanebroer må
således forventes at have en større udstrækning. Dette medfører at
anlægsarbejderne får et større omfang eksempelvis med ombygninger af
broerne ved Bedstedvej og Østre Ringvej samt de anlæg til den nye bane
København-Ringsted som er ved at blive udført. Den større udstrækning på
udfletningsanlægget vil også medføre større trafikale gener i anlægsfasen
(reduceret togdrift samt lastbilkørsel). Dette vil alt i alt betyde at forslagene
er dyrere end de mere kompakte løsninger som Banedanmark arbejder med
(øst og vest). Da forslagene alle sammen er længere end den østlige løsning
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der VVM undersøges nu, vil det også medføre et større behov for
ekspropriationer samt give en større visuel påvirkning.
Otte af forslagene (1-8) omfatter anlæg af jernbanebroer både øst og vest for
Ringsted. Disse forslag vil således i al væsentlighed give de samme
påvirkninger i driftsfasen, som både en østlig og en vestlig løsning vil medføre
tilsammen. Ydermere skal der i anlægsfasen bygges broanlæg henholdsvis øst
og vest for Ringsted, hvilket også alt andet lige må forventes at give større
gener og større anlægsudgifter end hvis der kun etableres ét anlæg på den
ene side af stationen.
I forslagene hvor jernbanebroerne er placeret på hver side af Ringsted, må
det endvidere antages at udgifter til arbejdsplads(er) også vil være større.
Alle 15B’s forslag medfører dermed større gener og større anlægsudgifter end
den løsning med enten et vestligt eller østligt udfletningsanlæg.
Samlet vurdering
Banedanmark har valgt ikke at arbejde videre med forslagene. Dette skyldes
at både en østlig og en vestlig løsning opfylder de trafikale behov, vil være
billigere samt give færre gener end de stillede forslag.

20F – Placering af udfletningen ved Kongsted
eller Kværkeby Stationsby
Danmarks Naturfredningsforening, DN-Ringsted (20F) mener at det vil være
mere naturligt at bygge den østlige udfletning endnu længere mod øst. 20F
ønsker udfletningen placeret hvor de to baner mødes enten ved Kongsted
eller syd for Kværkeby Stationsby. 20F efterlyser derfor at disse alternativer
ligeledes undersøges.

Kort som viser hvor de to byer som omtales i høringssvaret er placeret.
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Banedanmarks kommentarer
Der er indledende set på om udfletningen kan placeres ved
Kværkeby/Kongsted.

Principskitse for en mulig placering af fly-over broen ved Kværkeby/Kongsted.

Denne placering vil betyde følgende ulemper:
Jernbanebroen som skal føre sporene over de eksisterende spor vil få en mere
spids skæringsvinkel. Dette betyder at selve broen bliver længere og dyrere
end hvis den placeres på en strækning, som eksempelvis mellem Bedstedvej
og Østre Ringvej. Merprisen som ren fysikpris er ca. 40 mio. kr. det vil sige
eksklusiv bygherreomkostninger og reserver. Dette beløb kan muligvis
nedbringes, men dette øger arealbehovet i blandt andet den nærliggende
skov nord for den eksisterende bane. Det giver samtidig en større sporlængde
hvilket modvirker besparelsen på broen. Hertil skal lægges et ukendt beløb
som følge af dårlige funderingsforhold. Dette kan sammenholdes med de 361
mio. kr. som oprindelig var afsat til etablering af den vestlige løsning.
Sporene ligger i kurve i området mellem Vestmotorvejen og Køgevej, hvilket
gør at der ikke kan etableres sporskifter til 200 km/t. Al udfletning imellem
banerne skal derfor ske i området ved Adamshøj eller på Ringsted Station.
En placering af sporskiftezonen her vil medføre en del krydsningkonflikter som
vil påvirke regulariteten. Eksempelvis vil alle godstog fra Køge mod Femern
skulle krydse modsatrettet trafik, det vil sige lyntog i retning mod Køge.
Yderligere vil man ikke kunne køre fra Køge mod eksisterende bane uden at
skulle krydse et spor med højresporskørsel.
Udfletningsanlægget vil skulle placeres tæt ved Fjellebroløbet hvor der er et
større blødbundsområde, hvilket vil fordyre funderingen af broen. Desuden er
det en teknisk dårlig løsning at placere et dybdepunkt på banen midt i et
vandløb.
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Begge banerne krydser motorvejen i en underføring og skal herefter så krydse
hinanden på en jernbanebro med ca. 9 meters forskel på sporhøjderne.
Hævningen af banen til den højde skal ske over ca. 600 meter, hvilket giver
uacceptable gradienter når der tages hensyn til vertikalkurver.
Forslaget vil forsinke åbningen af Den nye bane København – Ringsted,
medmindre der investeres et betydeligt beløb i at bygge en midlertidig bane
for Den nye bane København– Ringsted banen uden om området, hvor
jernbanebroen skal bygges.
En udfletning i dette område vil desuden kræve en ny VVM-undersøgelse eller
en udvidelse af den nuværende VVM-undersøgelse.
Da forslaget både kræver et udfletningsanlæg der er dyrere, bygning i blød
bund samt bygning af en midlertidig tilslutning af Den nye bane KøbenhavnRingsted vurderes det at løsningen alt i alt vil være markant dyrere end den
undersøgte.
Når dette sammenlignes med at løsningen ikke er trafikalt på niveau med den
østlige eller vestlige løsning vurderer Banedanmark at der ikke skal arbejdes
videre med forslaget.

24B – Omfartsbane uden om Ringsted

24B påpeger, at man både med en vestlig og en østlig løsning kan risikere at
vælge en løsning der ikke er langsigtet nok. I den forbindelse foreslår 24B en
tredje løsning hvor tog uden stop i Ringsted mod Fyn og Jylland – godstog
såvel som lyntog, føres på en bane uden om Ringsted.

Principskitse af 24B’s forslag

24B påpeger, at Den nye bane fra København-Ringsted i stedet kan
videreføres langs motorvejen uden om Ringsted (ca. 14 km) til Fjenneslev.
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Fra Fjenneslev mod Sorø er der et ca. 5 km ret bane, som burde kunne
opgraderes i hvert fald til 200 km/t, hvis ikke 250 km/t.
Samtidig påpeger 24B, at man skal beholde forbindelsen til Ringsted for
standsende tog og tog mod Femern.
24B påpeger, at der kan opnås hurtigere rejsetid for lyntog mellem
København og Fyn/Jylland. 24B påpeger, at den større kapacitet forbi
Ringsted giver større robusthed i Timemodellen (togfonden).
Desuden forbedres kapaciteten med de to parallelle baner (ny omfartsbane og
eksisterende bane ind til Ringsted), hvilket blandt andet giver mere
fleksibilitet til overhaling af godstog.
24B påpeger, at støjgener i Ringsted reduceres, når en del af togtrafikken
flyttes fra nuværende bane til en linjeføring ved motorvejen.
24B påpeger, at der er tale om en merpris i forhold til hhv. en vestlig og en
østlig udfletning. 24B påpeger, at det må vejes i en samfundsøkonomisk
evaluering imod fordelene. Disse fordele er rejsetidsbesparelser, større
robusthed i Timemodellen, større kapacitet i forhold til de to andre løsninger,
og generel større robusthed også mod Femern forbindelsen.
Banedanmarks kommentarer
Banedanmark medgiver, at en bane nord om Ringsted kan give de ønskede
trafikale forbedringer i form af mulighed for reduktion af rejsetiden for
gennemkørende højhastighedstog, bedre kapacitet og øget fleksibilitet i
køreplanlægningen. Forslaget vil medføre to udfletningsanlæg hvor
omfartsbanen hhv. ville skulle grene fra og tilsluttes banen igen.
Forslaget løser ikke alle de togvejskonflikter ved Ringsted Station som både
den østlige og den vestlige udfletning løser. Dette betyder at der også skal
medtages udgifter til ombygning af Ringsted Station i forslaget. Forslaget kan
derfor ikke betragtes som et ligeværdigt alternativ.
Anlægsudgifterne til et sådant anlæg ville være ca. 2,5 mia. kr. eksklusiv
udgifter til ombygning af Ringsted Station og er derfor væsentligt højere end
for en udfletning ved Ringsted og en hastighedsopgradering gennem Ringsted.
Beløbets størrelse kan sammenholdes med de 361 mio. kr. som oprindelig var
afsat til etablering af den vestlige løsning.
På denne baggrund vælger Banedanmark ikke at medtage forslaget i de
videre undersøgelser.

28B – Optimeret østlig løsning
28B har indsendt et opdateret forslag i forhold til det oprindelige forslag
vedrørende en østlig udfletning. Den primære ændring er, at den optimerede
løsning bibeholder nuværende spor 1, således at spor 1 og 2 anvendes til tog
til og fra Jylland og ikke som i det oprindelige forslag hvor spor 2 og 3
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anvendes og spor 1 fjernes. Dette medfører ændringer af hvilke arbejder, der
skal laves ved Ringsted Station. De større arbejder ved Ringsted Station skal
gennemføres uanset, om det er den ene eller den anden østløsning, der
arbejdes videre med.
28B har desuden delt forslaget op i en grundløsning med 5 optioner.
Da høringssvaret er meget omfattende henviser Banedanmark læseren til selv
at gennemlæse høringssvar 28B i bilaget med de samlede høringssvar.
Banedanmark besvarer nedenfor høringssvaret og gennemgår hvilke forslag
der tages med videre i den forsatte projektering og hvilke forslag der ikke vil
blive arbejdet videre med.
Banedanmarks kommentarer
Banedanmark har valgt at besvare dette høringssvar så det tekniske niveau
afspejler det indkomne høringssvar.
Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted
Den østlige løsning som Banedanmark arbejder med tager udgangspunkt i et
forslag, der tidligere er sendt ind af 28B. I denne høring har 28B, som nævnt,
indsendt høringssvar med et nyt optimeret forslag.
Den optimerede løsning indbefatter bl.a. en sidetrækning af hovedspor 1 og 2
mod nord umiddelbart øst for perronsporene i Ringsted. Perronspor 1 bevares
og benyttes af vestgående Superlyn-tog (tog der forudsættes at køre på én
time mellem storbyerne), hvorimod østgående Superlyn-tog kører igennem
perronspor 2.
Udnyttelse af perronspor 1 og 2 medfører den fordel, at der vil være mulighed
for skift over perron fra tog fra Odense mod tog mod Næstved. Ved Option 2 i
den optimerede løsning opnås samme fordel i modsat retning, dvs. tog fra
Næstved udnytter samme perron som tog mod Odense.
Ændringen i stationslayoutet medfører ændringer i de anlægsarbejder der skal
udføres på stationen i det oprindelige forslag og hermed ændrede
anlægsomkostninger. Banedanmark vil i det videre arbejde undersøge de
tekniske muligheder, og om anlægsomkostningerne kan nedbringes ved
udformningen. Banedanmark arbejder videre med det indsendte høringssvar
fra 28B, hvor Spor 1 er bevaret, da løsningen omfatter færre ombygninger
end det oprindelige forslag og dermed antages at være billigere.
Der vil i det videre arbejde foregå en yderligere optimering af anlægget.
Placering af udfletningsanlægget
Jernbanebroen er centrum i udfletningsanlægget. Der er i 28B’s høringsvar
angivet to placeringer af jernbanebroen øst for Adamshøj.
Banedanmark har valgt at arbejde videre med en placering af jernbanebroen
som ligger vest for Adamshøj, mellem Adamshøj og Østre Ringvej.
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Grunden til at der ikke arbejdes videre med 28B’s foreslåede placeringer er
beskrevet herunder.
Der skal etableres sporforbindelser mellem ny og eksisterende bane før og
efter jernbanebroen i form af transversaler. Sporforbindelserne, der skal
etableres i forbindelse med selve krydsningen kræver et lige spor på
eksisterende bane for at kunne lægge 200 km/t sporforbindelser mellem ny
bane og eksisterende bane.
Udfletningsanlægget afsluttes før jernbanen passerer over Østre Ringvej for at
undgå omkostningskrævende ombygninger af overføringen.
Der er ret spor et stykke mindre stykke før Bedstedvejbroen, men en
placering af udfletningsanlægget så østligt ville betyde at man skulle ombygge
den nyopførte Bedstedvejbro. Dette ville fordyre projektet og derfor er denne
placering fravalgt.

Kortudsnit af område for østlig udfletning og hastighedsopgradering. Det mørkeblå område er det område
hvor der skal bygges i forbindelse med hastighedsopgraderingen gennem Ringsted. De to røde streger
markerer indenfor hvilket område udfletningsanlægget skal placeres.

Der er ret spor på eksisterende bane fra km 57,5 til km 61,4. Inden for denne
3,9 km lange strækning skal det samlede udfletningsanlæg inkl. shunts og
sporforbindelser placeres. Da udstrækningen af det samlede udfletningsanlæg
er ca. 3,4 km medfører det at der i princippet er 3 mulige placeringer af
jernbanebroen nord for banen og 3 mulige placeringer syd for banen.
Banedanmark vil arbejde videre med en placering af jernbanebroen vest for
Adamshøjvej. Denne placering vurderes umiddelbart at være mest skånsom
for området omkring Adamshøj. Endvidere forudsætter visse køreveje i
anlægget, venstresporkørsel imellem udfletningsanlægget og Ringsted
Station. En placering vest for Adamshøjvej er dermed at foretrække for at
minimere længden af venstresporskørsel, der nedsætter kapaciteten af
stationen.
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Det må bero på en yderligere vurdering om jernbanebroen ligger bedst nord
eller syd for eksisterende bane, da begge placeringer vil kræve
ekspropriationer af areal.
En placering syd for eksisterende bane vil dog kræve færre sporspærringer på
eksisterende bane for udførelse af sportilslutninger og transversaler.
Etableringen af en østlig udfletning
I første anlægsfase vil jernbanebroen (bro og støttemure) blive opført på bar
mark enten nord eller syd for eksisterende bane. Når konstruktionen står
færdig, bygges dæmningen for overført bane og gennemskæringen for
underført bane. Herefter omlægges trafikken i flere tempi med sporspærringer
på eksisterende bane til anlægget står endeligt færdigt.
28B’s driftssituation
Køretidsforudsætningen for reduceret rejsetid mellem stobyerne er opfyldt i
forslaget idet hovedsporene gennem stationen hastighedsopgraderes til 200
km/t. Køretiderne for de øvrige kørselsrelationer kan først fastlægges når den
detaljerede infrastruktur er blevet modelleret i et køreplanlægnings-værktøj.
Hernæst vil løsningens robusthed og fleksibilitet blive undersøgt i en
driftsafviklingssituation ved simuleringer med påtrykte forsinkelser.
Konklusion
Banedanmark arbejder videre med dele af 28B’s løsningsforslag, herunder
den overordnede sporbenyttelse på Ringsted station.
Banedanmark arbejder videre med 28B’s forslag i forbindelse med
hastighedsopgradering ved Ringsted Station i stedet for den oprindelige
østløsning. I forbindelse med trafikale analyser og den videre projektering
forventes der at ske en optimering af løsningen ud fra tekniske, trafikale og
økonomiske forhold. Eksempelvis med placering og antal af transversaler.
Banedanmark arbejder ikke videre med de foreslåede placeringer af
jernbanebroen, da sporgeometrien ikke tillader at anlægget kan placeres
mere østligt uden at skulle nedrive den nyopførte Bedstedvejbro.
En indledende vurdering viser, at de trafikale krav som stilles til udfletningen
og stationslayoutet kan opfyldes.
Option 1:
• Niveaufri udfletning i øst færdig ved åbning af Den nye bane
København-Ringsted i december 2018:
Som tidligere beskrevet i dette høringsnotat er det ikke muligt at bygge
hverken den vestlige eller den østlige udfletning før Den ny bane KøbenhavnRingsted er færdig. Anlægsarbejdet for Den ny bane København-Ringsted er
stærkt fremskredet. Først ved årsskiftet 2015/2016 kan der foreligge et
beslutningsgrundlag omkring en udfletning ved Ringsted. Tidsrummet fra en
politisk beslutning og tilhørende finansiering er tilvejebragt og et
udfletningsanlæg kan ibrugtages er ca. 5 ½ år.
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Anlæggelsen af 0+ alternativet kan gennemføres så det står klar samtidig
med åbningen af Den Ny Bane København-Ringsted i 2018.
Option 2:
• 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.
Der vil foregå en videre vurdering om hvorvidt der arbejdes videre med
option 2 i forbindelse med optimering af løsningen
Option 3:
• Udbygning af overhalingssporerne for godstog til fremtidens
længder på 1000 m
Godsspor på 1000 m er indarbejdet i den vestlige løsning, og forventes
indarbejdet i den østlige løsning.
Option 4:
• Forøgelse af gennemkørselshastigheden til 160 km/t til og fra
Femern.
Banedanmark arbejder ikke videre med denne option, da det ikke er en del af
Banedanmarks aktuelle opgave at sikre, at Femernforbindelsen på et senere
tidspunkt kan hastighedsopgraderes gennem stationen.
Langt de fleste tog mod Næstved og Femern vil også i fremtiden standse på
Ringsted station. Ydermere er banens maksimale hastighed umiddelbart vest
for Ringsted Station (fra km 64,5 til 64,9) begrænset til 140 km/t som følge
af, at banen er placeret i en kurve. Syd for km 64,9 køres der 160 km/t. Disse
forhold bliver ikke ændret som følge af de to udfletningsanlæg.
En hastighedsopgradering gennem stationen vil dermed kun begrænset kunne
udnyttes grundet banens hastighedsprofil på udfletningen mod Næstved.
Selve Ringsted-Femernbanen vil de kommende år hastighedsopgraderes til op
mod 200 km/t i et særskilt projekt som er under udførelse.

Option 5:
• Forøgelse af gennemkørselshastigheden til 200 km/t til og fra
Femern
Banedanmark arbejder ikke videre med denne option, af de samme grunde
som nævnt under option 4.
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Afsendere af høringssvar
Nr.
1
2

Kat:
V
B

3
4
5
6
7
8
9
10
11

V
B
B
K
B
B
V
B
V

12
13
14
15
16

B/V
B
B
B
B

17
18
19

F
B
B

20

F

21
22
23
24
25
26
27

F
F
B
B
B
B
B

28
29
30
31

B
B
B
B

Navn
Dansk Byggeri
Helle Andersen
CFL Cargo Danmark ApS ved Lars la
Cour Sørensen
Jesper Pedersen
Bo Abrahamsen
Ringsted Kommune
Leif Mortensen
Margit Raun
Dansk Erhverv
Lise Bjerglund
Museum Vestsjælland
Carl Boisen Thøgersen, Adamshøj
Gods
Jørgen Wenzel
Kaj Thorborg
Henning Michaelsen, Roskilde
Birgit Rasmussen
parkrådet v/ Henrik Pedersen og
Jens Sørensen
Betina Nielsen
Niels H. skovgaard
DN Ringsted v/ Bjarne Nielsen,
næstformand
Manne Suadicani formand for S i
Ringsted
Per Flor, Byrådsmedlem for A
Karina Bøjstrup,
Otto Anker Nielsen, DTU
Ole og Sussie Holm
Michael Greve
Leif Marstrand
Ole Lund Jensen og Thomas Albøg
Olsen
Carsten Elveng
Daniel Majgren
Mogens Hasle Møller

Behandling af høringssvar starter
på side
11
45
30
26, 34
11, 12, 34
12, 28, 37, 38, 40, 46
12, 14, 27, 41
14
26
16
37
13, 25, 36, 38, 39, 40, 41, 43
26
13, 14, 39, 41, 42, 44
48
16, 17
16, 17, 21, 38
13, 34, 41
11, 34, 36
14, 18, 19, 20, 35, 38, 40, 51
17, 21, 28, 32, 42, 43
17, 21, 28, 32, 42
22, 35, 38, 40, 42, 43
29, 33, 53
13, 35, 36, 41
13, 15, 22, 23, 30, 32, 42, 44
13, 17, 24,32
15, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 54
16, 39, 40
17
13, 14, 20, 28, 29, 30, 32

B= Borger
F= Forening/Interesseorganisation
K= Kommune
M= Myndighed
V= Virksomhed
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