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1. Sammenfatning
Miljøredegørelsen: "Niveaufri udfletning Ringsted Øst", blev sendt i offentlig høring fra den 9. november
2015 til 3. januar 2016. Vi har efter granskning af miljøredegørelsen udarbejdet dette høringssvar som
adresserer fem centrale problemstillinger der bør inddrages i den endelige miljøredegørelse "Niveaufri udfletning Ringsted Øst":
1.) Det kan forventes at de anlæg, som bygges, ikke tager højde for kommende ændringer i trafik
strømmene og køreplansstrukturen. Det skyldes at måling af trafikkapaciteten i de forskellige løsningsforslag alene er baseret på en konkret køreplan f.eks. Timemodellen.
2.) 0 eller 0 + løsningerne kan ikke anbefales dels fordi der er tale om en omfattende ombygning i
hjerte af stationen samtidig med at den normale togtrafik skal opretholdes, dels fordi generne for
borger og togpassagerer vil være store i anlægsfasen. Løsningerne forringer dagen gennemkørselshastighed til og fra Rødby fra 120 km/t til 100 km/t. Levetiden forventes ifølge Banedanmark at
være kort. Afskrivningsperiode på denne ret store investering forventes at være 5 til 10 år. Investeringen i 0 eller 0+ løsningen syntes derfor ikke at være hverken fornuftig eller forsvarlig.
3.) Reducering af omkostningerne til en niveaufri udfletning i øst. F.eks. ved at reducere hastigheden i
hele eller dele af udfletningen fra 250 til 200 km/t. Udfletningen bliver herved både billigere at
bygge og kortere. Det skaber en mulighed for at flytte udfletningen nærmere Ringsted, hvilket vil
reducere behovet for arealer og reducere den visuelle påvirkning ved Adamshøj.
En mindre udvidelse mod syd af broen over Østre Ringvej vil kunne give den samme effekt.
4.) Forslag om en overgangsløsning ved hjælp af en udfletning i niveau øst for Ringsted. Løsningen baserer sig på størst mulig anvendelse af de anlægselementer, bortset fra ramper og broen, som til
sin til tid skal bruges til en østlig niveaufri udfletning. Anlægsomkostningerne kan derfor forrentes
over 35 år, svarende til levetiden for spor og sporskifter.
5.) Fagnotaterne er af høj kvalitet og mere komplette end de fagnotater, som var grundlaget for miljøredegørelsen til den vestlige niveaufri udfletning. F.eks. blev forstærkningen af broen over Ringsted Å ikke behandlet dengang. Dette indikerer et behov for, at miljøredegørelsen for den vestlige
løsning opdateres, før der kan foretages retvisende økonomiske sammenligninger.
Det er meget tilfredsstillende at den østlig udfletning indeholder ændringer, som optimere trafikken til og
fra Rødby. Den vestlige løsning var uden disse optimeringer. Værdiansættelsen af optimeringerne skal derfor ske særskilt og holdes udenfor prisen for udfletningen i øst.
Efterfølgende findes en nærmere uddybning og begrundelse for de fem problemstillinger.
Dette høringssvar tager ikke stilling til, om Timemodellen skal have stop i Ringsted, eller om der i Ringsted
skal være forbindelse imellem højhastighedstog til og fra Berlin og Hamborg, og den nationale trafik til og
fra Fyn og Jylland. Vores høringssvar tager dog højde for at anlægget bliver bygget så ingen af delene senere bliver vanskelige at gennemføre eller på forhånd er udelukkede.

Holstebro den 3. januar 2016

Ole Lund Jensen

Ringsted den 3. januar 2016

Thomas Albøg Olsen
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2. Generelt
Udskydes investeringerne til en niveaufri udfletning øst for Ringsted foreslås i miljøredegørelsen et 0
eller 0+ alternativerne som overgangsløsninger, indtil der er behov for at bygge en udfletning ved
Ringsted. Alle alternativerne i miljøredegørelsen indeholder en investering til et 1000 meter overhalingsspor for godstog.
Der bliver tidligst brug for dette spor efter at Femern-forbindelsen er åbnet. Der bør derfor foretages
en økonomisk vurdering af om investeringen til et 1000 meter langt godsspor bør udskydes, til der er
brug for sporet.
Dimensioneres sideforbindelserne i den niveaufri udfletning til en længde på 1200 meter, som anført
under "5.2.3 Sideforbindelser ved udfletningen", bør investeringen i et 1000 meter godsspor afvente
en nærmere afklaring af det trafikale behov for at ekspedere 1000 meter lange godtog på selve Ringsted Station.

3. Måling af trafikkapaciteten ved de forskellige alternativer
De niveaufri udfletninger som er anlagt rundt om i Danmark har vist sig at have en levetid på mere
end 75 år. I så lang en periode vil der med sikkerhed ske mange grundlæggende ændringer i trafikstrømmene og køreplanerne. I nyere tid har indvielsen af Øresundsbroen, Storebæltsbroen, elektrificeringen og indførelse af fast timedrift mellem landsdelen - K74 m.v. medført mange og markante
ændringer som stiller nye krav til infrastrukturens udformning.
Ved undersøgelsen af trafikkapaciteten ved den niveaufri udfletning i vest, contra den niveaufri udfletning i øst er Banedanmark kommet frem til at de to løsninger trafikalt set er lige gode.

Figur 3.1 Niveaufri udfletning VEST

Figur 3.2 Niveaufri udfletning ØST
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En analyse af de trafikale konflikter og hastigheder, se fig. 3.1 og 3.2, viser imidlertid at der i den niveaufri udfletning i vest er to situationer (de røde firkanter) 1.hhv.2., hvor 2 tog ikke samtidig kan passere Ringsted station.
1. Tog i retning Køge - Rødby kan ikke passerer samtidig med tog i retning Rødby - Roskilde.
2. Tog i retning Køge - Odense kan ikke passerer samtidig med tog i tog i retning Odense - Roskilde.
Endvidere vil der ved kørsel i køreretningen Køge - Rødby samtidig med køreretningen Odense - Roskilde være en reduktion i hastigheden fra Køge - 120 km/t til 100 km/t. I fire tilfælde er de hastigheder for gennemkørsel som kan opnås med en udfletning i vest, noget lavere end ved en udfletning i
øst.
Når Banedanmark alligevel kommer frem til at de to alternative en vestlig og østlig udfletning trafikalt
set er lige gode, skyldes det formentlig at Banedanmark alene måler trafikkapaciteten igennem Ringsted i relation til en bestemt køreplan. I dette tilfælde formentlig eksisterende trafik + Timemodellen.
Denne fremgangsmåde undertrykker med andre de væsentlige trafikale fordele der er ved den østlige
løsning frem for den vestlige. Fordele som måske ikke efterspørges nu, men som senere kan vise sig at
være nødvendige ved kommende ændringer i trafikstrømme og køreplaner.
Resultatet vil til den tid være yderligere udgifter til ændringer eller nybygninger af infrastrukturen. Et
"worst case" eksempel kunne være at Banedanmark nogle år efter opførelsen af en niveaufri udfletning i vest, kan blive tvunget til at supplere den med en niveaufri udfletning i øst, for at efterkomme
nye ønsker til trafikkapaciteten gennem Ringsted.
VI vil derfor anbefale at der som en indledning til måling af trafikkapaciteten altid udføres analyse af
mulige krydsningskonflikter og vurdering af mulige hastigheder for gennemkørsel. Naturligvis suppeleret med en simulering af om den køreplan som forudsættes netop nu, kan afvikles som forudsat.

4. 0 og 0+ - alternativet til Ringsted øst niveaufri udfletning
Alternativerne forudsætter at ca. 85 % af sporanlægget på Ringsted Station skal ombygges, og at der
skal eksproprieres arealer ved Dagmarskolen til en nyt sidespor nord for spor 1. I 0+ alternativet skal
også bredden på perronen mellem spor 4 og 5 forøges og elevatoren på perron 3 skal flyttes.
Begge alternativer forudsætter endvidere at sikringsanlægget på Ringsted Station skal ombygges. Det
antages at en sådan ombygning koster mindst ca. 75 mio.kr. En investering som skal forrentes på 3 år,
frem til 2021, hvor hele sikringsanlægget på Ringsted Station fjernes for at blive erstattet af det fælleseuropæiske signalsystem - ERTMS.
Ombygningen skal gennemføres samtidig med at der er normal togdrift på stationen. De samlede omkostningerne og generne for borgere og togpassagerer kan derfor forventes at være store ved denne
ombygning af Ringsted Station. Levetiden vil derimod at være kort, idet Banedanmark forudser at der
indenfor en årrække vil blive behov for en niveaufri udfletning ved Ringsted.
Ved opgørelsen af samfundsomkostningerne, bør operatørernes ekstraudgifter til erstatnings befordring, og passagerernes forlængede rejsetid som følge af ombygningen indgå i beregningerne.
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De trafikale egenskaber ved 0+ alternativet er
analyseret ved hjælp af skemaet til venstre fig. 4.1.
Skemaet viser at der ved ombygning til 0 + alternativet ske en generel reduktion af hastigheden for gennemkørsel fra Roskilde til/fra
Rødby og Odense. I en enkelt situation til 60
km/t.
0+ alternativet har de samme muligheder for
samtidige gennemkørsel med 2 tog som det
alternative forslag til en udfletning i niveau
øst for Ringsted.
Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted
af den ny bane til 180 km/t medfører med
andre ord generelt at den nuværende hastighed for gennemkørsel fra/til Roskilde reduceres fra 120km/t til 100 km/t.
Figur 4.1 0+ alternativet - ombygning af Ringsted station

0+ alternativet er derfor trafikalt dårligere
end udfletningen i niveau øst for Ringsted - se
pkt. 6.

En hastighedsopgradering af spor 1 og 2 kræver kun ganske få ændringer på Ringsted station og er
derfor betydeligt enklere og billigere end 0 og 0+ løsningerne. Ifølge høringsnotatet fra Idefasehøringen fra februar 2015 opfyldes de trafikale krav af en hastighedsopgradering af spor 1 og 2, sammen
med en udfletning øst for Ringsted.
Gennemførelse af 0 eller 0+ alternativet syntes hverken at være fornuftigt eller en forsvarlig investering og kan derfor ikke anbefales. Er det af på grund af usikkerhed eller sparehensyn nødvendigt at
byggeriet af en niveaufri udfletning øst for Ringsted udskydes indtil videre, bør der i stedet som foreslået under pkt. 6. satses på en udfletning i niveau øst for Ringsted,
Banedanmark oplyser at de to 0 løsninger ikke forventes at have en tilstrækkelige kapacitet på længere sigt. I miljøredegørelsen savnes der konkrete oplysninger om. hvordan Banedanmark vil løse fremtidige kapacitetsproblemer ved Ringsted, efter at en 0 eller 0+ løsning er bygget og sat i drift.

5. Ringsted øst niveaufri udfletning.
5.1 Generelt
Bemærkningerne tager udgangspunkt i de skematiske sporplaner, som findes i fagnotaterne anlægsbeskrivelserne "Niveaufri udfletning Ringsted Øst", siderne 28, 58 og "Ringsted Station, 0+ alternativet" siderne 14, 18, og 22. Det anbefales at bygge den sydlige variant af den østlige udfletning, idet
den indeholder de fleste fordele herunder at den:
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−
−
−
−
−

Ifølge Banedanmarks tegninger er kortere og dermed formentlig også er billigere end den nord
lige variant.
I overvejende grad kan etableres på arealer, som allerede ejes af Banedanmark.
Ikke forudsætter ekspropriation og nedrivning af boliger.
Ligger i større afstand fra Køgevej end den nordlige variant, så støjbelastningen mod bydelene
langs med Køgevej reduceres mest muligt.
Ligger i en afstand fra den eksisterende bane, så den kan bygges uden at forstyrre trafikken på
den eksisterende bane fra Roskilde til Ringsted.

Samfundsomkostningerne til operatørernes ekstraudgifter til erstatnings befordring, og passagerernes forlængede rejsetid vil være betydeligt mindre end i de to alternativer 0 og 0+.
Alle bygge aktiviteter på Ringsted Station kan udføres fra baneterrænet på stationen. Det er derfor ikke nødvendigt at lukke broer som benyttes til vejtrafik. Behovet for arbejdspladser ved Ringsted Station er også begrænset.
Samlet set er det en tilfredsstillende og gennemtænkt sporgeometri med en fornuftig hensigtsmæssig
optimering af jordarbejderne. Der kan imidlertid identificeres nogle potentielle muligheder for yderligere at optimere udfletningen så længden og hermed prisen formentlig kan reduceres.
En afkortning af anlægget vil således gøre det muligt at flytte den samlede udfletning nærmere Ringsted, så behovet for ekspropriation og påvirkningen af landskabet ved Adamshøj reduceres.

5.2 Mulige optimeringer af niveaufri udfletning øst - model syd.
5.2.1 Koordinering mellem infrastruktur og togene bremseegenskaber, se figur 5.1
Miljøredegørelsen forudsætter et hastighedsskift fra 250 km/t til 200 km/t umiddelbart øst for broen
over Østre Ringvej. Rent fysisk vil et tog ikke kunne ændre sin hastighed fra 250 km/t til 200 Km/t eller
fra 200 til 250 km/t i et punkt. Den tid der medgår afhænger af togets bremse- og accelerations egenskaber.
Både når der accelereres, eller når der bremses, stiger eller falder hastigheden over et tidsrum. I det
tidsrum. Ved acceleration far 200 til 250 km/t og nedbremsning fra 250 til 200 km/t, når toget typisk
at tilbagelægge en kørestrækning på ca. 1500 meter.
Skæringspunktet i den niveaufri udfletning ligger i Km 52.975 (Ringstedbanens kilometrering). Et tog
som skal bremse ned til en hastighed på 200 km/t ved Østre Ringvej skal derfor starte sin nedbremsning i km 52.600, ca. 375m, før det har nået til det højeste punkt i den niveaufri udfletning.
Det er derfor relevant at undersøge om hastigheden i hele eller dele af udfletningen kan sænkes til
f.eks. 200 km/t, uden at rejsetiden forøges nævneværdigt.
Der betragtes efterfølgende to senarier - se fig. 5.1:
1. Hastigheden reduceres til 200 km/t fra toppen af den niveaufri udfletning - fra km 52.975
2. Hastigheden reduceres til 200 km/t gennem hele den niveaufri udfletning - fra km 52.058
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Figur 5.1 Koordinering mellem dimensioneringen af infrastruktur og det rullende materiels bremseegenskaber

Ved beregningen er der anvendt følgende forudsætninger:
−
−
−
−

Normal driftsbremse retardation 0,6 m/sek2. Hastighedsskift i km 54.100 fra 250 til 200 km/t.
Nødvendig afstand til nedbremsning fra 250 km/t til 200 km/t er ca. 1500 meter.
Det antages forenklet at hældningskoefficienterne 12,5 og 10‰ går ud med hinanden.
Ved en hastighed på 250 km/t i hele udfletningen, scenarie 1. og scenarie 2 nedenfor. indgår
der i alle tre tilfælde 23 sek. til nedbremsning fra 250 til 200 km/t. Der kan derfor ses bort fra
de 23 sek. ved sammenligning af rejsetiden i scenarie 1 og 2.

Med en bremsevej på 1500 meter, skal nedbremsningen mod Østre Ringvej senest indledes i km
52.600 ved Adamshøjvej og hvilket er ca. 400 meter før skæringspunktet i udfletningen.
Scenarie 1
- hastigheden igennem hele udfletningen reduceres fra 250 til 200 km/t.
Køretid fra km 52.058 til km 54.100 ved 250 km/t = 29,5 sek. ved 200 km/t = 36.7 sek.
Kurveradierne kan muligvis gøres mindre og udfletningen kortere, hvilket åbner mulighed for flytning
mod vest. Hastigheden i 8 sporskifter reduceres fra 250 til 200 km/t. og prisen for sporskifterne kan
måske reduceres. Rejsetiden forøges med 7,2 sek.
Scenarie 2
- hastigheden fra skæringspunktet til Østre Ringvej reduceres fra 250 til 200 km/t.
Køretid fra km 52.975 til km 54.100 ved 250 km/t = 16,2 sek. ved 200 km/t = 20.3 sek.
Kurveradierne kan muligvis gøres mindre og udfletningen kortere, hvilket åbner mulighed for flytning
af udfletningsbroen mod vest. Hastigheden i 4 sporskifter reduceres fra 250 til 200 km/t. og prisen for
sporskifterne kan måske reduceres. Rejsetiden forøges med kun 4,1 sek.
Det er nødvendigt at der vælges en samfundsmæssig optimal løsning. Forøgelsen af rejsetiden er så
beskeden at prisen ved at opretholde kravet om 250 km/t i hele anlægget bør sættes i relation for prisen for scenarie 1 og 2.
Denne økonomisk vurdering vil sikre at der vælges en udformning som afvejer den meget begrænsede
forøgelse af rejsetiden med omkostningerne til at opretholde et krav om en hastighed på 250 km/t
gennem hele udfletningen.
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5.2.2 Muligheder for reduktion af hastigheden i sporforbindelserne
Frem for et generelt valg af sporskifter til 200 km/t i den afvigende gren, bør der foretages en særskilt
overvejelse af den hastighed som er nødvendig i de enkelt sporforbindelser i og ved den niveaufri udfletning.
Med henblik på at minimere omkostningerne bør hastigheden i den afvigende gren af sporforbindelserne tilpasses, i relation til den hyppigst forekommende trafik i den pågældende sporforbindelse person- eller godstog.

5.2.3 Sideforbindelser ved udfletningen
Sideforbindelserne i den niveaufri udfletning er til projekteret en samlet længde på 1200 meter, og de
kan derfor benyttes til overhaling af 1000 meter lange godstog. I den forbindelse bør det vurderes om
det 1000 meter lange godsspor på Ringsted Station kan undværes, når der i udfletningen allerede er
indbygget en overhalingsmulighed for to 1000 meter lange godstog.
Ved en sammenligning ad priserne for vestlig henholdsvis østlig løsning, bør der derfor tages hensyn
til at den østlige niveaufri udfletning i sig selv allerede indeholder to overhalingsspor for 1000 meter
godstog.

5.2.4 Stigningsgradienter
Ved en forøgelse af stigningsgradienterne op til selve udfletningsbroen kan længden af den niveaufri
udfletning muligvis afkortes og udfletningen kan flyttes nærmere Ringsted.
En forøgelse af stigningsgradienterne i øst til 15,6‰, som i vest, vil ikke medføre den samme risiko for
driftsstop som det vil være tilfældet i vest. Det skyldes at tog som skal passerer udfletningsbroen vil
være i høj fart og derfor ikke, som ved den vestlige udfletning vil få igangsætningsproblemer efter et
stop for foden af stigningen.
Hertil kommer at der kun er en mindre stigning henholdsvis fald (3 ‰) på de eksisterende spor fra
Roskilde til Ringsted som føres under udfletningsbroen. Bortset fra godstog fra Køge til Odense og
omvendt vil alle godstog køre under udfletningsbroen eller via sideforbindelserne og de vil derfor ikke
blive udsat for igangsætningsproblemer på fedtede skinner på grund af finregn eller løvfald.
En forøgelse at stigningsgradienten op til udfletningsbroen påvirker således primært persontog i høj
fart, og det bør derfor vurderes nærmere om stigningsgradienten med fordel kan øges.
Den trafikale nytteværdi af de to 1000 meter overhalingsspor som side forbindelserne udgør i den niveaufri udfletning er så væsentlig, at en forøgelse af stigningsgradienten ikke bør ske på bekostning af
de to 1000 meter overhalingsspor.

5.2.5 Udvidelse af mod syd af broen over Østre Ringvej
Ved en mindre udvidelse mod syd af den nye bro over Østre Ringvej kan længden af kurven fra Ringsted mod den niveaufri udfletning reduceres noget. Udfletningen kan gøres kortere, hvilket åbner mulighed for flytning mod vest.
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De samlede omkostninger til den igangværende udvidelse af broen over Østre Ringvej er omkring 20
mio. kr. En mindre udvidelse mod syd bør derfor kunne fortages for et acceptabelt beløb, set i relation
til de besparelser der kan opnås ved Adamshøj, hvis udfletnings anlægget kan gøres kortere.
Beslutningen om en udvidelse af broen bør tage udgangspunkt i en økonomisk vurdering, uden fastlåste og begrænsende betragtninger om at den nye bro over Østre Ringvej allerede er ombygget.

5.3 Ringsted station
5.3.1 Sporskifte forbindelse 20a og 20b mellem spor 2 og 1
Sporskifte forbindelse 20a og 20b på tegning "Ringsted skematisk Østlig udfletning (NURØ) vender
forkert. Med den viste placering leder dette sporskifte til to krydsningskonflikter:
1.)
2.)

Køge - Rødby og Rødby - Roskilde
Køge - Rødby og Odense - Roskilde

Forbindelsen skal vendes 180 gader så man i køreretningen fra Odense til Roskilde/Køge, kan køre fra
spor 2 over i spor 1.

5.3.2 Sporforbindelse fra spor 2 til 3 vil gavne regulariteten og forøge komforten
Når tog fra Rødby skal udveksle passagerer med tog til Fyn og Jylland skal passagererne gå fra perron 1
til perron 3. Fjernrejsende medbringer ofte så meget tung bagage at det er nødvendigt at benytte elevatorerne på perronerne,
Hvis det er muligt at skifte mellem tog fra Rødby til tog mod Fyn og Jylland ved samme perron, vil det
gavne regulariteten især ved forsinkelser, og ikke mindst vil det forøge passagerernes oplevelse af
komfort.
Det er derfor tilfredsstillende at der nu er indlagt en sporforbindelse (208a og 208b) tæt på udfletningsbroen, idet denne sporforbindelse åbner mulighed for at skift mellem tog fra/til Rødby i spor 3
og tog fra den ny bane til Odense i spor 2.

5.3.3 Optimeringer af trafikken mod Femern-forbindelsen.
Det er meget tilfredsstillende at Banedanmark, som foreslået i vores høringssvaret på idefasehøringen, har medtaget en række ændringer som optimerer trafikken til og fra Femern-forbindelsen herunder:
−
−
−
−

Hastighedsopgradering til 160 km/t af spor 3 og 4 mellem broerne.
Opløsningen af en "englænder" sporforbindelsen i to enkelte sporforbindelser 14b og 16a.
Etablering af ekstra transversal 39a og 39b fra Rødby mod Ringsted
Hastighedsopgradering til 130/140 hhv. 160 km/t i kurven mod Rødby vest for Ringsted

Banedanmark har i sit svar på idefasehøringen fra februar 2015, lagt vægt på at disse elementer ikke
er en del af hastighedsopgraderingen gennem Ringsted. Ovenstående forbedringer skal derfor pris-
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fastsættes særskilt, og holdes ude af sammenligningen mellem priserne for den vestlige og østlige niveaufri udfletning samt en udfletning i niveau øst for Ringsted.

5.4 Forrentning af de investerede anlægsmidler og økonomi
Kan der ikke i foråret 2016 træffes beslutning om at opføre en niveaufri udfletning foreslås det at
etablere en overgangsløsning med en udfletning i niveau som beskrevet under pkt. 6.
Træffes der beslutning om at bygge en niveaufri udfletning øst for Ringsted, men henblik på ibrugtagning et eller to efter åbning af Ringstedbanen foreslås fra 2018 overgangsløsningen i form af en tilslutning ved Bedsted, bestående af en dobbelt og to enkelte sporforbindelser.
Oprindeligt var det en forudsætning at der blev bygget to niveaufri udfletninger umiddelbart øst for
Ringsted, på hver sin side af Adamshøj Gods.. Udfletningerne blev sparet væk i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven til den Ringstedbanen i maj 2010.
De faktiske byggeudgifter på Ringstedbanen har vist sig at være ca. 25 % lavere end budgetteret. Der
er derfor en reel mulighed for at hente anlægsmidlerne til en niveaufri udfletning ved Ringsted, blandt
de overskydende midler fra Ringsted banen.

6. Ringsted øst udfletning i niveau - se Bilag 1 - figur 6.2.
Tidsplanerne for både Timemodellen og Femern-forbindelsen, herunder usikkerheden om hvornår
DSB har anskaffet mere materiel, kan berettige til at byggeriet af en niveaufri udfletning udskydes til
der er behov for mere trafikkapacitet ved Ringsted.
Det samlede Byråd og alle de politiske partier i Ringsted stiller ved denne høring af miljøredegørelsen
et ultimativt krav om at der ikke må bygges en niveaufri udfletning vest for Ringsted. Det er derfor ikke, som 0 og 0+ løsningerne ellers lægger op til, en reel mulighed at opføre en vestlig udfletning i forlængelse af en 0 eller 0+ løsning.
En tilslutning af den ny bane ved Ringsted er nødvendig fra 2018 hvor Ringstedbanen ibrugtages. Udskydes byggeriet af en niveaufri udfletning indtil videre, bør der derfor satses på en overgangsløsning
som dels kan opfylde kravene til trafikkapacitet de næste 5 til 10 år, dels er placeret øst for Ringsted.
Der gælder derfor følgende grundlæggende krav til en udfletning i niveau øst for Ringsted:
−
−
−
−

Løsningen skal basere sig på anlægselementer (sporforbindelser, sporskifter, m.v.) som kan genbruges i en kommende niveaufri udfletning i øst.
Udfletningen skal have størst mulig, og mindste den samme kapacitet som 0+ alternativet, ved
gennemkørende tog på Ringsted Station.
Mulighed for optimering ved valg af indkørsels- henholdsvis udkørsels muligheder til/fra Ringsted station - den såkaldte "sluseeffekt".
Alle sporomlægninger udføres hastighedsmæssigt som ved en østlig niveaufri udfletning og en
hastighedsopgradering til 200 km/t gennem Ringsted Station.

Vedhæftet findes som fig. 6.2 en skematisk sporplan som viser hvordan en udfletning i niveau øst for
Ringsted kan udformes. Løsningen indeholder, for at gøre overgangsløsningen så billig som mulig, i
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størst mulig grad netop de anlægselementer som senere vil kunne indgår i en niveaufri udfletning øst
for Ringsted.
Sporenes egenskaber og relation til en niveaufri udfletning - model syd fremgår af farverne på sporplanen, hvor:
= er spor som hastighedsopgraderes til 200 km/t, eller 180 km/t hvis det som i 0+ løsningen
anses for tilstrækkeligt.
= er bestående spor hvis egenskaber ikke ændres.
= er en forbindelse som indgår både i en niveaufri udfletning og en udfletning i niveau.
= er forbindelse der først etableres samtidig med en niveaufri udfletning.
= er en forbindelse som anlægges midlertidigt til en udfletning i niveau, og som består af
sporforbindelser som kan genanvendes i en niveaufri udfletning. Numrene referer til den
fremtidige placering af sporskiftet jvf. Banedanmarks skematiske sporplan NURØ
= er en midlertidig sporforbindelse som udelukkende anlægges til brug for en udfletning i
niveau, og som evt. kan fjernes ved etablering af en niveaufri udfletning øst for Ringsted.
= et spor som er en del af forlænget godsspor til 1000 meter lange godstog.

Løsningen indeholder alle de funktioner som findes i 0 og 0+ løsningerne, herunder det som Banedanmark på Borgermødet den 1. december 2015 i Ringsted, betegnede som "sluseeffekten". Tilmed
har forslaget til en udfletning i niveau en langt højere gennemkørselshastigheder. Løsningen har derfor en større trafikkapacitet end 0 og 0+ løsningerne.
Ved et senere anlæg af en niveaufri udfletning øst for Ringsted kan alle anlægselementer genbruges
som der er, bortset fra en midlertidig 100 km/t sporforbindelse (nr. 32 vest for perron 1).
Sporforbindelserne, som er en del udfletningen i niveau placeres så vidt muligt på det fysiske sted som
det er forudsat ved en niveaufri udfletning øst for Ringsted. Derfor skal kun sporforbindelserne 205,
207, 206 og 37 optages og flyttes til en anden placering i forbindelse med et senere anlæg af en niveaufri udfletning øst for Ringsted.
Ved beregningen af forrentningen af dette forslag til en udfletning i niveau øst for Ringsted kan der
anvendes en tilbagebetalingstid på 35 år, svarende til levetiden for sporskifter og skinner For 0+ alternativet vil tilbagebetalingstiden ifølge Banedanmark bliver betydelig kortere, formentlig 5 til 10 år.
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De trafikale egenskaber ved en udfletning i
niveau er analyseret ved hjælp af skemaet til
venstre - fig. 6.1.
Efter ombygning med sporskifter beregnet til
200 km/t i afvigende gren, opgraderes hastigheden gennem Ringsted til 200 km/t fra både
Køge og Roskilde. Det er en forbedring i forhold til 0+ alternativet, hvor hastigheden blev
opgraderet til 180 km/t og kun fra Køge.
Udfletningen i niveau har helt de samme muligheder for samtidige gennemkørsel med 2
tog som 0+ alternativet - se pkt. 4.
I modsætning til 0+ alternativet er der
kun i to tilfælde en reduktion fra 120 km/t til
100 km/t Roskilde - Rødby - Roskilde.

Figur 6.1 udfletning i niveau øst for Ringsted station

Trafikalt er denne løsning derfor langt bedre
og får derfor formentlig en længer levetid end
0+ alternativet.

Udskydes en niveaufri udfletning øst for Ringsted indtil videre, anbefaler vi derfor, at det her beskrevne forslag til en udfletning i niveau bygges som en overgangsløsning, fordi det opfylder de trafikale
krav indenfor en længere årrække. Den er endvidere den økonomisk bedste løsning når/hvis det på et
senere tidspunkt besluttes at opføre en niveaufri udfletning øst for Ringsted.
Dimensioneres sporskifterne til 180 km/t i stedet for 250 km/t kan der kun foretages en hastighedsopgradering til 180 km/t gennem Ringsted, svarende til 0+ alternativet. En reduktion af hastigheden
åbner mulighed for en betragtelig reduktion af omkostningerne til udfletningen i niveau.
Denne mulighed bør derfor overvejes frem for at vælge 0+ alternativet. Det er formentlig til at leve
med at l en niveaufri udfletning efter en korte årrække skal ombygges, i lighed med 0+ alternativet,
hvis omkostningerne til en skæring i niveau ved Bedsted er mindre end omkostningerne til 0+ alternativet.

7. Fagnotaterne til de to niveaufri udfletninger ved Ringsted.
Fagnotaterne for den vestlige løsning er af en lavere detaljeringsgrad end fagnotaterne for den
østlige. Der er endvidere beskrevet anlægselementer under de østlige varianter, som også er en
del af den vestlige udfletning, men som ikke er omtalt i miljøredegørelsen vedrørende, "Hastighedsopgradering gennem Ringsted" fra 0ktober 2013,
Til eksempel omfatter fagnotatet "Anlægsbeskrivelse" for den østlige udfletning 62 + 36 sider. Den
tilsvarende vestlige er beskrevet på 35 sider.
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Et andet eksempler er, at forstrækningen af broen over Ringsted Å, som indgår i alle de østlige alternativer, men som ikke er omtalt i fagnotaterne fra 2013, og derfor ikke kan være indeholdt i
den pris som Banedanmark har oplyst for den vestlige udfletning.
For at de to løsninger kan siges at være undersøgt og ikke mindst dokumenteret til samme niveau,
er det nødvendigt at miljøredegørelsen og fagnotaterne til den vestlige løsning oparbejdes til
samme detaljeringsniveau som for de løsninger der findes i miljøredegørelsen for øst..
-------
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Bilag 1- Fig. 6.3

