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1. Sammenfatning
1.) Kapacitetsudvidelsen på jernbanen ved Ringsted skal ske ved et byggeri længst muligt øst
for Ringsted
2.) Der skal alene arbejdes ud fra en konkretisering af den undersøgte niveufri udfletning mellem Adamshøj og Ringsted og den skal optimeres så:
-

Den visuelle påvirkning og støjen ikke forøges væsentligt i forhold til nuværende forhold

-

Trafikkapaciteten er tilstrækkelig til fremtidige trafik, herunder også Kattegatforbindelsen

3.) En niveaufri udfletning på Ringsted Station ved Korsevænget skal ikke nærmere undersøges fordi den har ikke tilstrækkelig kapacitet til fremtidens behov, og den kan ikke optimeres i forhold til visuel påvirkning og støj.
4.) Undersøgelserne af omfartsbanerne rundt om Ringsted skal stoppes hurtigst muligt. Det er
spild ad penge.
5.) Fortsættelse af yderlige undersøgelser, indebærer en risiko for at kapacitetsudvidelsen ved
Ringsted ikke kan stå færdig til Femern Forbindelsen åbner i 2028.

2. Tilrettelæggelse af høringsprocessen og høringsnotatet
2.1 Høringsprocessen

Høringsprocessen har løbet over perioden 1. juli til 23. august 2020. En periode hvor familien
Danmark og politikerne traditionelt holder helt fri - også fra medierne. Det har fremgået af
dagspressen at Banedanmark ikke havde til hensigt at afholde et borgermøde før efter høringsperioden.
Et borgermøde kom først i stand, fordi der var opstået stemning af utryghed og magtesløshed
blandt borgerne i Ringsted, og især fordi Debatoplægget [2] indeholdt meget sparsomme oplysninger. For de fleste borgere rejste Debatoplægget [2] flere spørgsmål end svar. I brev fra
transportministeren til transportudvalget [1] hedder det: ”Undersøgelsen skal tilvejebringe det
bedst mulige beslutningsgrundlag”.
Det bedst mulige beslutningsgrundlag forudsætter efter min opfattelse inddragelse og lydhørhed overfor borgernes ønsker. Borgerne i Sorø vil jo i den grad blive berørt af en evt. sydlig
omfartsbane og har ikke modtaget information fra Banedanmark, men er blevet opmærksom
på situation gennem private bekendtskaber fra Ringsted og Fjenneslev.
Mange borgere har studeret Banedanmark linjeføringskort i Debatoplægget [2] indgående. De
linjeføringer som Banedanmark viser for omfartsbanerne, virker ikke særligt velovervejede,
men har nærmest karakter af nogle tilfælde streger på et papir. Når en styrelse som Banedanmark sender kortmateriale i høring, som det forventes at borgerne forholder sig til, må man
som borger kunne forvente at der er foretaget nærmere analyser og at der ligger faglige overvejelser bag
Under borgemødet i Ringsted den 13. august 2020 oplyste Banedanmark at der ikke lå nogen
faglig begrundelse bag stregerne til omfartsbanerne, men at de nærmest var en slags principskitse. Den oplysning burde klart have fremgået af Debatoplægget [2].
Borgere i Kværkeby, Benløse, Fjenneslev, Sorø og Høm har med god grund været meget bekymrede og bange for hvad fremtiden bringer. Det er ikke hensigtsmæssigt.
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2.2 Høringsnotatet

Høringsnotatet indeholder en lang række antagelser og relateringer som ikke ses fagligt begrundet eller med kildeangivelse. I det efterfølgende har jeg oplistet nogle generelle forhold,
hvor der savnes faglig argumentation eller referencer. Mine kommentarer i dette afsnit er
skrevet med blå farve. Detaljered forhold af tilsvarende karakter som relaterer sig specifikt til
en bestem type løsning er omtalt i det efterfølgende under de enkelte løsninger.

2.2.1 Prissætninger

Af notat til Forligskredsen [4] fremgår at: ”Der vil som nævnt skulle gennemføres en rebudgettering af hhv. niveaufri udfletning Øst og Vest i forhold til det estimat, der fremgår af sammenligningsnotatet [5] fra 2016. Den underbudgettering (på 118% forf.bem.), der er konstateret i
det oprindelige estimat for anlægslovens løsning, vil også̊ gøre sig gældende i forhold til disse
to løsninger,…” (niveaufri øst eller vest).
Af kommissoriet [2] fremgår at: ”..anlægsoverslag for de tidligere undersøgte løsninger ikke
længere er retvisende”.
I 2015 blev den østlige udfletning i brev fra transportministeren til Villum Christensen [7] prissat til 1,296 mio.kr ved åbning i 2021, og den vestlige til 890 mio.kr. Antager man som transportministeriet at den vestlige er underbudgetteret med 118% ville den reelle pris være 1,940
mio.kr. Når man tager sværhedsgraden af byggeriet i betragtning virker en prisen for den
vestlige løsning realistisk. Jeg anser med pristalsregulering, prisen for den østlige løsning for
valid, fordi den blev kalkuleret af COWI i 2015, i forbindelse med udarbejdelse af byggetegningerne, og fordi den er væsentlig lettere at bygge end den vestlige.
Derfor er det ikke retvisende når der i Debatoplægget [3] konkluderes: ”Baseret på tidligere
undersøgelser er det forventningen, at vestlig udfletning vil være den billigste af de fem omtalte løsninger.”
Et yderlige argument for at den vestlige løsning var prissat alt for lavt i forhold til den østlige
løsning, fremgår af den kvalitetssikring som blev foretaget af Rambøll [8], hvoraf det om den
vestlige løsning bl.a. fremgår: ”Dog kunne ønskes mere præcise beskrivelser, da det ikke altid
er klart hvilke konkrete risikoforhold vurderingen af sandsynlighed og konsekvens dækker
over.
For risikoregistrene for 0+ løsningen og den niveaufri udfletning i vest, fremgår det ikke, om
risici har været vurderet i forhold til anlægsbudgettet. Det er derfor ej heller tydeligt, om nogle
risikoposter er lukket eller reduceret som følge af budgetsatte poster.
Specielt for den niveaufri udfletning i vest fremgår det ikke tydeligt hvad grundlaget er for vurdering af risici vedr. sikringsanlægget.”
Om løsningen i øst heder det: ”Risikobeskrivelser såvel som uddybende beskrivelser af årsager
og risikoreducerende tiltag vurderes at være relevante og dækkende.”

2.2.2 Den bedst løsning - nye forslag

Formålet med høringen er ifølge Debatoplægget [3] ”..at indhente forslag til løsninger” og ”i
slutningen af 2019 igangsatte forligskredsen ”Bag bedre og billigere kollektiv trafik” en ny undersøgelse af en brugbar løsning ved Ringsted. Det blev pointeret at Banedanmark er bemyndiget til at finde ”den bedste løsning ved Ringsted” og ”at nye forslag ville blive overvejet.”
Den østlige løsning blev allerede i 2015 fundet brugbar og er miljømæssigt og trafikalt den
bedste løsning ved Ringsted. Et forslag om omfartsbaner blev også foreslået under høringen af
den østlige løsning. De igangværende undersøgelser er ifølge Kommissoriet [2] prissat til 4-5
mio. kr. Undersøgelserne har indtil nu ikke kastet nogle nyskabels af sig. Den vestlige løsning
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er VVM undersøgt i 2013 og den østlige i 2015 til en samlet pris på ca. 25 mio.kr. Det er en
overvejelse værd om der er grund til at betale ca. 15 mio. kr. for yderlige undersøgelser.

2.2.3 Udfletningsproblematikken

Af Debatoplægget [3 side 6] fremgår: ”Udfletningsproblematikken kan også løses ved at lede
nogle af sporene udenom Ringsted og dermed undgå, at de gennemkørende tog skal køre
igennem Ringsted. Dette skaber langt mindre kapacitetsbehov på Ringsted Station og dermed
vil udfletningsproblematikken ligeledes være mindre.”
Den nordlige omfartsbane forudsætter en tresporet bro ved Kværkeby og en enkeltsporet bro i
Fjenneslev, 4 sporskifter til 250 km/t i den lige gren og 200 km/t i den afvigende gren med tilhørende sikringsanlæg.
Den sydlige omfartsbane forudsætter to enkeltsporede broer ved Kværkeby, og en dobbeltsporet bro over Sydbanen og en enkeltsporet bro ved tilslutningen på Sorø Station, samt 11 sporskifter med tilhørende sikringsanlæg.
Etableres der også en sydvestlig forbindelse mod Femern Forbindelsen skal der anlægges
yderlige to enkeltsporede broer, og yderlige 4 sporskifter med tilhørende sikringsanlæg.
Det er med andre ord ikke korrekt, som det anføres i Debatoplægget [3], at udfletningsproblematikken bliver mindre ved at etablere omfartsbaner. Tværtimod flytter udfletningsproblematikken blot ud af Ringsted og til de to steder på strækningen øst og vest for Ringsted, hvor
gammel og ny bane mødes.
Efterfølgende sammenligning mellem de væsentligste anlægselementer - broer med jernbane
over jernbane og sporskifter, viser at ved omfartsbanerne skal der skal føres 2 til 3 spor mere
på broer (rød), og at antallet af sporskifter er ca. 28 % større (rød) ved den sydlige omfartsbane end de niveaufri alternativer.
BEMÆRK: opgørelsen omfatter kun sporbærende broer, det vil sige broer som fører jernbanespor over andre jernbanespor, men ikke vejbroer til biler, underføringer og vildtpassager.
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3. Forhold vedrørende placeringen
3.1 Ringsted Station

Af debatoplægget [2-side9] fremgår: ”Da der med denne løsning ikke etableres nye jernbaner,
vil naturpåvirkningen og stigningen af støj i det åbne land til gengæld være minimal.”
Et blik på det nedenstående foto viser at dette udsagn ikke er korrekt. Der er tale om et meget
omfattede indgreb i dæmningen vest for Ringsted Station tæt på byen, med en udfletningsbro
hvis højeste punkt er placeret 28 meter over vandspejlet i åen.

Den vestlige udfletning forudsætter endvidere at der anlægges yderligere to spor, et på hver
side af dæmningen. Dette rykker jernbanen tætter på boligerne i Korsevænget og øger markant den visuelle påvirkning.

Simuleringen er foretaget af Ringsted Kommune. I årets mørke måneder vil udfletningen medføre forøget skyggevirkning i forhold til boligerne i Korsevænget.
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I øvrigt henviser jeg til høringssvar fra Dansk Naturfredningsforening [9], hvoraf det fremgår
at der vil gå værdifulde naturværdier tabt, hvis en niveaufri udfletning bygges på den eksisterende dæmning ved Ringsted Å.

3.2 Det åbne land mellem Adamshøj og Ringsted

I miljøredegørelsen [10-side 15] for den niveaufri udfletning Ringsted Øst november 2015, foreslog Banedanmark to forskellige placeringer af en østlig udfletning på en åben mark mellem
Adamshøj Gods og Ringsted. En nordlig og en sydlig løsning med samme afstand til Ringsted.
Den nordlige udfletning forudsætter nedrivning af ejendomme heraf en bevaringsværdig. Den
sydlige vil inddrage 50 meter af Godsets have. Det er derfor forståeligt og forudsigeligt at
denne placering blev mødt med modstand. Andre mulige placeringer, med færre naboer og
færre gener for naboerne til jernbanen bør derfor undersøges.
Af Debatoplægget [2-side 9] fremgår: ”På grund af udfletningsanlæggets placering forventes
naturpåvirkningen at være mindre end omfartsbanerne. Der vil dog være en påvirkning af rekreative interesser i området øst for Ringsted.”
Der vil slet ikke være naturpåvirkninger fordi der ingen naturværdier er på stedet. Området
henligger som agerjord og har været opdyrket i århundreder. Mig bekendt findes der ingen rekreative interesser i området. Udsagnet må derfor bero på manglende lokalkendskab.

3.3 Det åbne land mellem Adamshøj og Fjællebro

Under idefasehøringen til niveaufri udfletning Ringsted Øst, stillede Ole Lund Jensen (OLJ) og
undertegnede (TAO) forslag [11-side 19] om en placering mellem Adamshøj Gods of Kværkeby.

Placering af niveufri udfletning øst for Ringsted.

Orange = Banedanmarks placering af den sydlige udfletning.
Grøn = Forslag fra Ole Lund Jensen og Thomas Albøg Olsen i 2015

Den grønne placering er mere hensigtsmæssigt fordi udfletningspunktet ligger på et sted med
kun en enkelt nærliggende nabo, som i forvejen bor i et støjfyldt miljø fordi Vestmotorvejen
forløber tæt på Køgevejen netop på dette sted.
Forslaget blev imidlertid i Høringsnotatet [11 side 56] afvist af Banedanmark med følgende begrundelse: ”Sporforbindelserne, der skal etableres i forbindelse med selve krydsningen kræver
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et lige spor på eksisterende bane... 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.”

Den nye bro over jernbanen ved Bedstedvej

Den nyopførte Bedstedvejbro er opført i elemeter og vil kunne flyttes og genanvendes på en
ny placering. Forslaget i dette høringssvar, om at optimere den østlige udfletning (Ø2020) så
den opdeles i to enkeltsporede broer bevirker, at der kun er brug for et enkelt afvigende sporskifte til 200 km/t, i højre spor på gammel bane mellem Kværkeby og udfletningen.
Den oprindelige niveaufri udfletning (Ø2015) forudsatte 7 højhastighedssporskifter øst for udfletningen. Det nye forslag (Ø2020) bevirker med andre ord en væsentlig reduktion af behovet
for lige spor øst for udfletningen, og gør det muligt at opfylde ønsket om at udfletningen skal
placeres længst mulig øst for Ringsted. Løsningen imødekommer også ønsket om byudvikling
mellem Østre Ringvej og Adamshøj Gods.
Forslaget til den nye udførelse (Ø2020) og den eksakte placering bør derfor konkretiseres. Der
er en god bredde på stedet, så der vil også være mulighed for optimering af den visuelle påvirkning og reduktion af støj, så der ikke sker en væsentlig forøgelse af de nuværende gener.

4. Trafikkapacitet

Af debatoplægget [3-side 7] fremgår: ”Den faktiske trafikering efter 2030 kendes dog ikke på
nu- værende tidspunkt, så ovenstående er et eksempel til illustration af muligheder”. Under
borgermødet den 13. august 2020 oplyste Banedanmark at opdraget var begrænset til undersøgelser af om de enkelte løsninger har den trafikkapacitet som forventes i 2030.
Det er ikke en ambitiøs målsætning når man tager investeringernes størrelse i betragtning og
når det af Debatoplægget [3 side 4] fremgår: ”Det blev pointeret i kommissoriet for undersøgelsen, at Banedanmark bemyndiges til at finde den bedste løsning ved Ringsted.”
I Danmark har vi en lang en tradition for at bygge udfletningsanlæg såvel i det åbne land som
på stationer. Eksempler på dette er udfletningen mod Kalundborg vest for Roskilde, udfletningen mod Esbjerg syd for Lunderskov, udfletningen af banen til Svendborg på Odense station.
Disse anlæg har henligget uden ændringer siden de blev etableret for mere end 60 år siden.
De fremtidige vilkår kan ændre sig fra den ene dag til den anden, f.eks. nye køreplaner, nye
tog typer, anlæggelse af nye baner og stigninger i trafikken, ændret fordeling af gods og persontransport. Det må derfor være et ufravigeligt krav at den løsning som vælges ved Ringsted,
skal være fleksibel i forhold til behovet for ændringer i fremtiden.
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Borgere og politikere har en berettiget forventning om, at der bygges en udfletning som lever
op til fremtidens udfordringer. En udfletning som opfylder de objektive krav som borgere og
politikere var enige om, da de besluttede sig for at investere i anlægget.
Skal investeringen skabe langvarig samfundsmæssigværdi, skal den løsning som vælges ved
Ringsted derfor have en trafikkapacitet som større end det forventede niveau i 2030.
En afgræsning til den trafik som forekommer i 2030 tjener efter min opfattelse kun et formål,
at kvalificer den vestlige løsning. Den vil være en meget kortsigtet løsning, som det er helt
umuligt at ombygge eller udvide ved fremtidige ændringer

4.1 Den østlige udfletning vest for Adamshøj (Ø2015)

Af Debatoplægget [3 side 9] fremgår: ”Løsningen forventes at kunne forøge kapaciteten på
samme niveau som den vestlige udfletning.” Udsagnet er noget af en underdrivelse.
Sagen er jo den at den østlige udfletning på grund af de højere hastigheder og færre krydsningskonflikter har en langt højre flettekapacitet end den vestlige løsning og den begrænser
ikke hastigheden til Femern Forbindelsen.
Løsningen indeholder endvidere mulighed for at lange godstog kan overhales i hovedsporene
mellem Ringsted og udfletningen i øst. I tilfælde af uregelmæssigheder hvor godtog skal skaffes af vejen for den øvrige trafik kan de parkeres i de lange spor som løber parallelt med udfletningsbroen.
Ved krydsningskonflikt forstås i dette høringssvar at to tog skal holde tilbage for hinanden.

Krydsningskonflikt
Krydsningskonflikt
Der henvises til den kvalitative sammenligning af de fire løsninger i afsnit 4.4.
I debatten i 2013 for og imod den vestlige eller østlige løsning var prisen afgørende. Derfor
blev høringssvaret [11] fra Ole Lund Jensen og undertegnede koncentreret om en løsning som
i sin grundkonstruktion, var identisk med den vestlige løsning. Det vil sige en ca. 10 graders
bro med to jernbanespor over, og to jernbanespor under. Som det fremgår under afsnit 3.2.2
afviste Banedanmark en placering i det åbne land mellem Adamshøj Gods og Fjællebro hvor
færrest mulige bliver generet.
Vores forslag havde flere fordele i forhold til ombygningen af Ringsted Station. Der skulle kun
foretages tre mindre ændringer. Ændring af få meter perron forkant i vest, sideforskydning af
tre spor og en begrænset ændring på det nordlige landfæstet ved broen som fører jernbanen
under Næstvedvej.
Yderlige blev der taget højde for en hastighedsopgradering mod den kommende Femern Forbindelse, så der kunne køres 200 km/t fra gammel og ny bane frem til broen over Ringsted Å.

23. august 2020 - Thomas Albøg Olsen

Side 9 af 18

Det var endvidere muligt for at passager fra/til Femern Forbindelse til/fra Jylland at skifte tog
ved samme perron. Udover den forbedrede komfort for passagerene vil det også gavne regulariteten ikke mindst ved forsinkelser fordi hurtigt togskifte er muligt.
I Høringsnotatet fra Banedanmark [12] side fik vores forslag om at vælge en løsning som tog
højde for Femern Forbindelsen følgende modtagelse: ”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.”.
Banedanmark anså det med andre ord alene som sin opgave at Timemodellen skulle køre
igennem Ringsted med højhastighed. Med fremkomsten af det nye kommissorium er denne
dagorden ikke længer gældende.

4.2 Optimeret forslag til østlig udfletning øst for Adamshøj (Ø2020)

Den foreliggende løsning (Ø2015) er altså et produkt af en proces som var overskygget at den
billigste løsning skulle vælges. Af Debatoplægget [3 side 4] fremgår: ”Det blev pointeret i
kommissoriet for undersøgelsen, at Banedanmark bemyndiges til at finde den bedste løsning
ved Ringsted.”
Derfor er tiden nu inde vil til at se på en mere optimeret løs ing. Tankener bag løsningen er at
der opføres to enkeltsporede broer, i stedet for en dobbeltsporet bro. De to broer opføres med
en indbyrdes afstand, som tillader at 6 sporskifter kan placeres mellem de to broer.

Nyt forslag til Niveaufri udfletning (Ø2020), mellem Adamhøj og Kværkeby

Med denne løsning kan hastigheden i sporskifterne begrænses til 200 km/t i afvigende gren.
Det samlede antal sporskifter inkl. Ringsted Station kan reduceres fra 32 i niveaufri udfletning
(Ø2015) til 15 i det nye forslag (Ø2020). Der er altså tale om en mindre fordyrelse fordi der
skal opføres to broer, men der er en meget væsentlig besparelse i forhold til sporskifter med
tilhørende dyre sikringsanlæg. Så der vil være tale om en samlet besparelse.
Med henblik på at imødekommet ønsket om begrænsning af støjen ved hel eller delvis nedgravning er den gamle bane ført under den nye, fordi godstog som fortrinsvis kører ad den
gamle bane, vil støje mere og længere ved passage, end de hurtige persontog på den nye
bane.
Denne løsning løser alle trafikale problemer og vil være fremtidssikker mange år frem i tiden,
helt på linje med de øvrige udfletningsanlæg som har bestået i mere end 60 år.

4.3 Den vestlige udfletning på Ringsted Station (V2013)

Under bygningen af den nye bane opstod tanken om en y køreplan, Timemodellen, som skulle
køre nonstop mellem de store byer. Ifølge lovforslag [14 side 5] blev den vestlige niveaufri udfletning introduceret i et forsøg på at opnå en rejsetidsgevinst gennem Ringsted på ca. 1 min
ved 200 km/t evt. 230 km/t

23. august 2020 - Thomas Albøg Olsen

Side 10 af 18

Byggeriet af den nye bane var ret fremskredent på det tidspunkt i foråret 2013, hvor ideen til
en vestlig udfletning blev introduceret. Undersøgelserne blev derfor hastet igennem i efteråret
2013, med henblik på vedtagelse af Lovforlaget til anlægsloven i det tidlige forår 2014. Jeg
medgiver at det var en smart ide til at klare en her og nu situation, så Timemodellen isoleret
set kan køre hurtigt gennem Ringsted. Men løsningen var ikke gennemtænkt, og de budgettet
for byggeriet virkede alt for lavt.
Den niveaufri udfletning i vest var imidlertid en dårlig trafikal løsning. Den introducerede to
krydsningskonflikter mellem de hurtige tog på den nye bane og den langsomt kørende regionaltrafik fra Slagelse mod København. På rund af de trange pladsforhold på dæmningen vest
for Ringsted Station, ville op- og nedkørselsramperne over og under broen blive meget korte.
De snævre kurveradier under den niveaufri udflet ville for altid begrænse hastigheden mod Femern Forbindelsen til 120 km/t. Endelig blev den gamle bane igennem Ringsted Station populært sagt enkeltsporet. Det blev derfor nødvendigt at etabler et 300 m vendespor til regionaltog, der afgrenede fra spor 1 vest for stationen og ind mod Dagmarskolen.
Den vestlige udfletning blev altså udformet til en bestemt køreplan i Timemodellem. Senere
blev den, efter beslutningen om også at undersøge en østlig løsning, sammen lignet med en
niveaufri udfletning mellem Adamshøj Gods og Ringsted. Banedanmark kom frem til at de to
løsninger var lige gode trafikalt set. Det skyldes at sammenligningen skete med udgangspunkt
i den en bestemt køreplan som den vestlige kunne klare. De yderligere kvaliteter ved østlige
lige løsning, som også tog højde for Femern Forbindelsen, langt højere hastigheder og bedre
kapacitet end den vestlige løsning blev ikke værdisat ved Banedanmarks sammenligningen.

4.4 Kvalitativ sammenligning af de tre niveaufri udfletninger

For at belyse trafikkapacitet og trafikkvalitet er der nedenfor foretaget sammenligning af kvalitative egenskaber ved de to løsninger til niveaufri udfletninger (V2013) og (Ø2015), samt til
det nye forslag (Ø2020) med to enkeltsporede broer placeret på strækningen mellem Adamshøj og Kværkeby.
Efterfølgende egenskaber er vurdere og egenskaberne tillægges følgende betydning:
1. Hastighed
Hastigheden er afgørende for strækningens kapacitet - antal tog pr. time. En høj hastighed
ind og ud af Ringsted Station sparer køretid, og øger sandsynligheden for at der kan indlægges et stop i Ringsted. Hastigheden er også afgørende for hvor mange tog et udfletningsanlæg kan håndtere pr. time. Ved høje hastigheder befinder det enkelt tog sig kun
kortvarigt i udfletningsanlægget. Det skaber plads til at næste tog hurtigt kan følge efter.
2. Trafikale konflikter med 2 tog samtidig
Er antallet af trafikale situationer, hvor to tog der samtidigt kører ind på eller ud af Ringsted Station, skal holde tilbage for hinanden. Udtrykke er en målestok for i hvor høj grad
det må forventes at der opstår forsinkelser, når et tog er forsinket i forhold til den køreplan
som er forudsat ved anlæggelsen af sporene ind- på og ud af Ringsted station. Den optimale udformning af station er når der ikke forekommer krydsningskonflikter.
3. Trafikale konflikter med 4 tog samtidig
Er antallet af trafikale situationer, hvor fire tog der samtidigt kører ind på eller ud af Ringsted Station, skal holde tilbage for hinanden. Det vil sige et tog for hvert af de tilstødende
strækninger. Udtrykke er en målestok for i hvor høj grad det må forventes at der opstår
forsinkelser, når et tog er forsinket i forhold til den køreplan som er forudsat ved anlæggelsen af sporene ind- på og ud af Ringsted station. Den optimale udformning af station er når
der ikke forekommer krydsningskonflikter.
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6. Ændring af køreplaner, togtyper og forøgelse af trafikken
Køreplanerne ændres med jævne mellemrum. Inden for de sidste fem årtier er det indført væsentlige ændringer i de trafikale krav. (”sorte lyntog i 60’eren”, IC-trafik K74, og senere IC3 multipel kørsel med afkobling under drift, ibrugtagning af den faste forbindelse på Storebælt og Øresund). Omstilling til nye og ændrede krav kræver at anlæggene udformes så de er fleksible,
med høj kapacitet og uden krydsningskonflikter.
7. Flettekapacitet
Flette kapaciteten er et udtryk for hvor mange tog/pr. time et givent udfletningsanlæg kan
klare. En høj flettekapacitet forøger strækningens kapacitet og reducerer sandsynligheden for
at der opstår forsinkelser.
8. Fremmer rettidighed (flerspors effekt)
Ved anlæggelse af en udfletning længst mulig øst for Ringsted opnås der automatisk det man
kunne kalde en flersporeffekt.
At fire spor løber parallelt med hinanden kendes fra strækningen Høje Taastrup - Roskilde.
Denne løsning blev netop indført for at øge kapaciteten og reducere antallet af forsinkelser ved
at reducere afhængigheden mellem forskellige togsystemer.
På tilsvarende måde vil en lange indkørsel til Ringsted Station reducere risikoen for uregelmæssigheder på en bane breder sig til en anden bane. De to togsystemer deler jo kun sporene i den
meget korte tid de befinder sig i udfletningsanlægget. F.eks. vil et totalt driftsstop mod Jylland
ikke umiddelbart få indflydelse på trafikken til Femern Forbindelsen. De lange spor fra udfletningen i øst til Ringsted Station kan optage mange tog der er stoppet på strækningen før Ringsted
Station når der uregelmæssigheder på den foranliggende strækning.
9. Antal sporskifter i alt
Sporskifter er jernbanens akilleshæl. sporskifterne er dyre i anskaffelse, ofte anledning til driftsuregelmæssigheder og dyre at vedligeholde. Det er derfor et mål i sig selv at antallet af sporskifter
skal være så lavt som det overhovedet er muligt når man anlægger nye baner og stationer.
10. Stigningsforhold
Stigningsforholdene har betydning på især stationer, hvor f.eks. lange godstog efter et stop skal
sætte i gang op af en stigning. Stigningen i tunnelen under Storebælt er på 15,6 ‰.
I tunnelen er de klimatiske forhold nogenlunde ens over hele året og friktionen mellem hjul og
skinne er derfor nærved konstant. Alligevel viser erfaringerne fra driftsforstyrrelse med ikke planlagte stop, eller f.eks. ved fejl, hvor et lokomotiv har nedsat trækkraft, at det kan være meget
vanskeligt eller umuligt for et godstog at sætte i grund på stigningen i tunnelen.
Stigningspromillen for den vestlige udfletning er 16 ‰, som i Storebælt, men de klimatiske forhold på Ringsted Station er ikke konstante og har stor indflydelse på friktionen - lokomotivets evnet til at stå fast. Regn, is og især blade nedsætter friktionen voldsomt.
Stigningen. ved en niveaufri udfletning øst bliver mellem Adamshøj og Kværkeby bliver ca. 11
‰. Men på dette sted har stigningspromillen ikke den samme betydning fordi godstog ikke skal
sætte i gang der, men passerer udfletningen med 100 km/t.
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Type af niveaufri udfletning
ØST eller VEST
- hvad er bedst?

VEST
en bro - dobbeltspor
(V2013)

ØST
en bro - dobbeltspor
(Ø2015)

ØST
to broer - enkeltspor
(Ø2020)

Lovforslag i 2013

VVM-undersøgelse
2015

Nyt forslag fra TAO

1. Hastighed på gammel bane

120

200

200

2. Hastighed på ny bane

200

250

250

3. Trafikale konflikter 2 tog
samtidig

2

0

0

4. Trafikale konflikter 4 tog
samtidig

11

8

0

Ingen fleksibilitet.

Større fleksibilitet

100% fleksibel

Dårlig

Bedre

Bedst

Nej

Delvis

Fuld

26

32

15

Dårlige

Ideelle

Ideelle

Løsningen oprindelse

5. Ændrede køreplaner

Bygget til Timemodellen

6. Flettekapacitet
7. Fremmer rettidighed
(flerspors effekt)
8. Antal sporskifter i alt
9. Stigningsforhold

10. Forberedt for
Femern Forbindelsen

Nej -

Fremtidssikker

Fremtidssikker

Begrænser hastighed til
120 km/t

Hastighed 200 km/t fra
Ringsted Å 160km/t

Hastighed 200 km/t fra
Ringsted Å 160km/t

Fremtidssikker

Fremtidssikker

Fremtidssikker

11. Forberedt for Kattegat Forbindelse via Fjenneslev

Det fremgår af vurderingen at den oprindelige niveaufri løsning i Øst (Ø2015) har betydelige
bedre trafikale egenskaber end den vestlige niveaufri udfletning (V2013).
Flere væsentlige egenskaber ved (Ø2025) kan forbedres og det er opfyldt med det nye forslag
(Ø2020) hvor det ses at en løsning med to enkeltsporede broer har samlet set den bedste trafikale kapacitetet og trafikkvalitet.
Denne løsning (Ø2020) er den bedste løsning ved Ringsted, og lever helt op til kravet fra Debatoplægget [3 Side 4]: ”Det blev pointeret i kommissoriet for undersøgelsen, at Banedanmark bemyndiges til at finde den bedste løsning ved Ringsted.”

5. Omfartsbaner rundt om Ringsted
I Høringsnotat fra VVM-undersøgelsen af den østlige udfletning i 2015 [12 side 53] fremsatte

en borger forslag om en omfartsbane uden om Ringsted parallelt med, og lige syd for Vestmotorvejen.
Banedanmark afviste forslaget med følgende begrundelse: ”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
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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.”

Linjeføring Nordlige omfartsbane foreslået i 2015 af Otto Anker Nielsen, Danmark Tekniske Universitet.

Forslaget fra 2015 er helt identisk med det forslag som Banedanmark nu foreslår i Debatoplægget [3 side 9].

5.1 Den nordlige omfartsbane

Det fremgår af Debatoplægget [3 side 7] at: ”Til gengæld vil den nordlige omfartsbane med en
placering langs den eksisterende motorvej påvirke mindre end de øvrige løsninger, når det
kommer til både natur, rekreative interesser og støj”.
Motorvejen skærer igennem Ringsted i et tæt befolket område ned nogle af Ringsteds mest attraktive boliger på Kasserne grunden. Yderlige byggeri i dette område har måttet opgives på
grund af skærpede støjkrav. Dette forhold vil blive yderligere forværret, hvis der anlægges en
nordlige omfartsbane. I vest skal den nordlige omfartsbane føres over et fredet naturrigt område i Åmosen hvor oplevelsestien er anlagt, og den benyttes af mange borgere i Ringsted.
Udsagnet i Debatoplægget skal altså tages med gran salt.
Syd for motorvejen løber en hovedledning til distribution af naturgas til Øst Danmark. Syd for
motorvejen findes også en 400 kV højspændingsledning. På grund af respektafstandene til naturgasledningen kan Banedanmark ikke vælge en sydlig linjeføring uden at naturgasledningen
flyttes. En realistisk linjeføring er nord for motorvejen som vist på dette kort:
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Det fremgår af Debatoplægget [3 side 6] at udfletningsproblematikken bliver mindre ved en
nordlig omfartsbane. Det er ikke korrekt for udfletningerne flyttes blot fra Ringsted Station til
de Kværkeby i øst og Fjenneslev i vest.
Omfartsbane nord forudsætter at der bygges en udfletning ved Kværkeby som leder den nye
bane over den gamle Vestbane, samt at der etableres 2 sporskifter med tilhørende sikringsanlæg. Ved Fjenneslev skal der anlægges en enkeltsporet jernbanebro som leder den gamle bane
fra Ringsted over i den nye banes højre spor mod Fyn og Jylland. Også i Fjenneslev skal der
etableres to sporskifter med tilhørende sikringsanlæg.
Til antallet af jernbanebroer skal lægges mindst tre tosporede jernbanebroer over Vestmotorvejen og Østre Ringvej samt en tosporet underføring ved frakørsel 36.
En beregning af køretiderne viser at der ikke opnås forbedringer i rejsetiden ved hastigheder
mindre eller lighed med 200 km/t.

DSB har i dag kun materiel til 180 km/t. Det nye materiel, som er under indkøb, kan køre 200
km/t. Ved en hastighed på 200 km/t vil rejsetiden via omfartsbanen være 18 sek. længere end
den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted til Fjenneslev som tager 4 min 29 sek.
De Svenske Statsbaner (SJ) og Deutsche Bahn (DB) har materiel som kan køre 250 km/t. Gennemkøres strækningen med 250 km/t er rejsetiden via omfartsbanen 1 min 22 sek. kortere en
den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted til Fjenneslev.
Vælger man at anlægge en omfartsbane i nord vil den kun kunne udnyttes fuldt ud af udenlandske operatører. Hvad værre er, den nordlige omfartsbane vil udelukke mulighederne for korrespondancen på Ringsted Station, mellem tog fra Tyskland, Sverige og hurtige tog til Fyn og
Jylland, herunder en ny Kattegat forbindelse tilslutte ved Fjenneslev. Den er med andre ord ikke
remtidssikker.
Antages det at en motorvejsbro koster 400 mio.kr. vil omfartsbane nord i 2015 priser løbe op i
min ca. 3-4 mia.kr. + et beløb i hundrede mio.kr klassen, til ombygning af Ringsted Station.
Sammenlignet med den trafikale nytteværdi er en nordlige omfartsbane ikke i overensstemmelse med kravet om at Banedanmark skal finde den bedste løsning ved Ringsted. Der er ikke
længe til at kapacitetsudvidelsen ved Ringsted skal være klar i 2028.
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Der er derfor ingen grund til at spilde tiden med yderlige undersøgelser af løsninger som alligevel aldrig bliver til noget. Yderlige undersøgelser af den nordlige omfartsbane bør derfor
stoppes.

5.2 Den sydlige omfartsbane

Alene på grund af længden på den sydlige omfartsbanerne (23 km) vil naturpåvirkningen der
værre væsentlig større end ved den østlige udfletning som har en samlet længde på ca. 4 km.
Linjeføringen for den sydlige omfartsbane er vist med blå farve på dette kort:

Den sydlige omfartsbane forudsætter at der ved Kværkeby og før banen drejer syd om Ringsted etableres to enkeltsporede broer, og en dobbeltsporet bro over Sydbanen ved Høm, en
enkeltsporet bro ved tilslutningen på Sorø Station, samt 11 sporskifter med tilhørende sikringsanlæg.
Af Debatoplægget [3 side 7] fremgår:” Den sydlige omfartsbane leder gennemkørende tog
uden om Ringsted. Dette giver en trafikal gevinst i form af kortere rejsetid mod saåvel Fyn
som Næstved og sydpaå, og det er den løsning, der øger kapaciteten mest, hvilket leder til
færre forsinkelser og muligheden for at køre flere tog.” Det er ikke korrekt for trafik mod Fyn.

En beregning af køretiderne viser at der ikke opnås forbedringer i rejsetiden ved hastigheder
mindre eller lighed med 200 km/t.
DSB har i dag kun materiel til 180 km/t. Det nye materiel, som er under indkøb, kan køre 200
km/t. Ved en hastighed på 200 km/t vil rejsetiden via omfartsbanen være den samme som
den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted Station til Sorø Station, som tager 6
min 54 sek.
De Svenske Statsbaner (SJ) og Deutsche Bahn (DB) har materiel som kan køre 250 km/t. Gennemkøres strækningen med 250 km/t er rejsetiden via omfartsbanen 1 min 22 sek. kortere en
den direkte rute (rød) fra Kværkeby gennem Ringsted til Fjenneslev.
Vælger man at anlægge en omfartsbane i syd vil den kun kunne udnyttes fuldt ud af udenlandske
operatører. Hvad værre er en nordlige omfartsbane vil udelukke mulighederne for korrespondancen på Ringsted Station, mellem tog fra Tyskland, Sverige og hurtige tog til Fyn og Jylland,
herunder en ny Kattegat forbindelse tilslutte ved Fjenneslev.
Det er meget vanskeligt at lokalisere et omtrentlig behov for broer på sydlige omfartsbane.
Men da strækningen er 7 km længere end den nordlige omfartsbane må det formodes at den
sydlige omfartsbane er i samme prisklasse som det norlige omfartsbane. Det vil sige min ca.
3-4 mia.kr. + et beløb i hundrede mio.kr klassen, til ombygning af Ringsted Station, af hensyn
til den fremtidige betjening af strækningen fra Femern Forbindelsen.
Sammenlignet med den trafikale nytteværdi er en den sydlige omfartsbane uden for kravet om
at Banedanmark skal finde den bedste løsning ved Ringsted. Der er ikke længe til kapacitetsudvidelsen ved Ringsted skal være klar i 2028.
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Der er ingen grund til at spilde tiden med yderlige undersøgelser af løsninger som alligevel aldrig bliver til noget. Yderlige undersøgelser af den sydlige omfartsbane bør derfor stoppes.

5.3 Den korte sydvestlige omfartsbane

Etableres der også en sydvestlig forbindelse ved Høm mod Femern Forbindelsen skal der anlægges yderlige to enkeltsporet broer, og yderlige 4 sporskifter. Det vil fordyre den sydlige
omfartsbane yderligere.
Man kan dog godt tænke sig at en kort isoleret sydlig omfartsbane kunne blive interessant et
sted ude i fremtiden.
Tænker man sig at det lykkes at flytte flere lastbiltransporter over på tog, f.eks. på grund af
forbud mod kørsel med lastbiler i visse tidsrum grundet trængsels problemer på motorvejene i
Europa. Miljøhensyn kan i fremtiden også tænkes at tilføre jernbanerne en væsentlig andel af
de godstransporter som i dag kører på motorvejene. Disse transporter vil hovedsageligt være
mellem de øvrige Skandinaviske lande i form af transiterende tog.
Med etableringen af en niveaufri udfletning øst for Ringsted skal alle disse transporter passere
Ringsted Station og bidrage til en forværring af støjmiljøet i de bynære omgivelser. Da et
godstog kører ca. halvt så stærkt som almindelige persontog, vil rigtig mange godstog gennem
Ringsted Station kunne få en negativ indflydelse på trafikkapaciteten og dermed regulariteten.
En kort sydlig omfartsbane ville kunne reducere antallet af transiterende godstog som er gennemkørende på Ringsted Station.
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