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Til Banedanmark

Høringssvar om kapacitetsudvidelse
Ringsted

Jeg går ind for at en udfletning etableres øst for Ringsted her mellem Adamshøj og Kværkeby / Fjællebro -

-

eller her mellem Adamshøj og Ringsted. Udgangspunktet bør være, at støjpåvirkning og synlighed samlet set ikke
bliver større end i dag.
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Situationen omkring Ringsted station i dag.
Ringsted station er blevet en flaskehals for jernbanetrafikken i hele Danmark, efter at jernbanen
København – Ringsted blev tilsluttet, med alle sporforbindelser i samme niveau, sådan at der er mange
konflikter mellem tog i forskellige relationer.

Overordnet svarer den nuværende udformning af sporene i og omkring Ringsted til, at man lod to store
motorveje mødes i en lysregulering eller en rundkørsel. Status er, at samfundet stort set ikke har nogen
gavn af den nye bane, i det der ikke kører væsentligt flere tog, men togafgangene Ringsted – København er
blevet fordelt på to jernbanestrækninger med større omkostninger til følge.
Der er derfor meget brug for en udfletningsløsning. Jernbaneudfletninger findes i forvejen mange steder,
bl.a. ved Roskilde, Valby, Dybbølsbro, Hellerup, Vigerslev
Den bør etableres på en måde, der fremtidssikrer jernbanen uden for store anlægsomkostninger, er
skånsom over for naturen og generer så få borgere som overhovedet muligt, både i anlægsperioden og
efter ibrugtagningen.

Min anbefaling vedrørende Banedanmarks forslag:
Vestlig udfletning – nej tak
Der bør ikke bruges flere ressourcer på at undersøge den tidligere undersøgte vestlige udfletning, da den er
trafikalt ringere med flere krydsningskonflikter (den binder DSB til et bestemt køreplansmønster i
fremtiden) samt uacceptabelt lav gennemkørselshastighed mod Femern, foruden at den vil påføre mange
borgere meget betydelige ulemper og medføre indgreb i naturen ved ådalen og øget støjbelastning og
visuel belastning i ådalen og byområde. Desuden vil den vestlige udfletning i en meget lang anlægsperiode
belaste togpassagerer, godskunder, beboere i byområde og færdsel langs åen i uacceptabelt høj grad.
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Nordlig eller sydlig omfartsbane – nej tak
Jeg anbefaler Banedanmark, at man heller ikke bruger flere af samfundets ressourcer på at undersøge den
af Banedanmark foreslåede nordlige omfartsbane og sydlige omfartsbane, da de enorme investeringer og
gener for borgere og miljø ikke står mål med den bagatelagtige tidsgevinst – hvis der overhovedet vindes
noget - sammenlignet med en østlig udfletning af god kvalitet. Ifølge Banedanmark er en østlig udfletning
tilstrækkelig til at klare den forventede trafik. Det ville derfor være samfundsøkonomisk uholdbart at
anlægge en ny jernbane med tilhørende nødvendig udfletning i begge ender, når én enkelt østlig udfletning
i et område med landbrugsjord kan klare opgaven ganske udmærket.

Udfletning øst for Ringsted – ja tak. Jeg vil gerne se flere spændende undersøgelser
af muligheder, flere varianter med forskellige kvaliteter og forskellige
omkostninger.
Banedanmark bør fokusere på at undersøge flere alternative muligheder for en niveaufri udfletning øst for
Ringsted langs de ca 4,5 km mellem Østre Ringvej og motorvejen. Man har tidligere fremlagt én model, der
blev vurderet til at blive relativt kostbar, hvilket bl.a. bunder i, at den blev dimensioneret til højere
hastigheder og større fleksibilitet end den vestlige løsningsmodel, der dengang blev sammenlignet med,
således med spor og sporskifter dimensioneret til 250 km/t. Der er brug for flere alternative modeller, fordi
en østlig løsning kan udformes på mange måder med forskellige kvaliteter og omkostninger.
Det er i sidste ende ikke Banedanmark, men de folkevalgte politikere, der skal træffe beslutning om en
fremtidssikker løsning. Det er Banedanmarks opgave at undersøge flere alternativer med forskellige
omkostninger og forskellige samfundsøkonomiske fordele og ulemper, sådan at politikerne er oplyst om
mulighederne, inden de træffer en beslutning, der gerne skal være holdbar mange år ud i fremtiden.
Der bør derfor som minimum undersøges følgende varianter af en østlig løsning:
1. En minimumsløsning, der trafikalt er sammenlignelig med det tidligere fremlagte vestlige
udfletningsforslag, dvs. tilsvarende hastigheder i forskellige relationer og tilsvarende antal af
krydsningskonflikter, også kaldet fjendtlige togveje. Vi har endnu til gode at se en østlig løsning, der
er sammenlignelig med Banedanmarks forslag til en vestlig løsning.
2. En eller flere løsninger med færre krydsningskonflikter end minimumsmodellen og højere
hastigheder end i minimumsmodellen.
3. En idealløsning, som tillader samtidig kørsel af tog i alle mulige relationer gennem Ringsted og
gennemkørselshastighed på mindst 200 km/t i alle mulige relationer. En sådan løsning vil være
fleksibel i forhold til fremtidige køreplaner og sikre den størst mulige robusthed og rettidighed.
4. En belysning af forholdet mellem meromkostninger og den samfundsmæssige nytte af at øge
hastigheden gennem udfletningen til 250 km/t.

For hver af de trafikale løsningsmodeller bør der anvises varianter, der i forskellig grad fører til lavere
støjbelastning af omgivelserne end der er i området i dag og som gør jernbanen så lidt synlig som mulig.
Jeg antager, at dette bedst opnås ved at flere spor i forbindelse med udfletningen sænkes så meget som
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muligt i forhold til omgivelserne, og at det optimale er, at nogle af sporene placeres i en overdækket
tunnel.

Den såkaldte korte sydlige omfartsban e – betinget ja tak, som supplement til en
østlig udfletning
Denne løsning har faktisk væsentlige fordele, hvis den tilsluttes med passende sporudfletning i begge
ender, men samfundsøkonomisk vil den blive meget kostbar, og derfor er det ikke sandsynligt, at der er
politisk interesse for den. Den kan undersøges som en option i forbindelse med en østlig løsning nær
Kværkeby/Fjællebro, således at udfletningsanlægget syd for motorvejen både sorterer trafikken på de fire
spor ind mod Ringsted og udskiller den gennemkørende trafik ad denne nye banestrækning mod Næstved
og Femern uden om Ringsted.
Den korte sydlige omfartsbane er vel at mærke ikke et alternativ til en østlig sporudfletning, men man kan
udforme den østlige løsning (sporudfletning omkring Kværkeby) sådan, at der også indgår udfletning mod
en sydlig omfartsbane. Det vil sige en østlig sporudfletning, der ud over at sortere trafikken i de fire
hovedspor ind mod Ringsted også udfletter den gennemkørende trafik til/fra Femern mod den sydlige
omfartsbane.

Alternativ til den korte sydlige omfartsbane
Jeg foreslår, at man undersøger en alternativ banestrækning, der kan føre den gennemkørende trafik – især
de internationale godstog via Femern – uden om Ringsted uden de vidtgående indgreb i naturområder og
boliger, som Banedanmarks forslag om en jernbane fra Kværkeby til Glumsø uundgåeligt vil føre med sig.
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Jeg foreslår derfor at undersøge en udfletning fra den nye bane ved Ølby/Lellinge med en ny
banestrækning, der krydser Vestmotorvejen og følger Sydmotorvejen indtil lige syd for Herfølgefrakørselen, hvor den nye banestrækning kan flette sammen med Lillesyd-banen umiddelbart nord fra
Tureby. For at sikre fleksibel kørsel i begge retninger og markant udvide kapaciteten syd for Tureby bør
Lillesyd opgraderes til dobbeltspor mellem Tureby og Næstved.
Der er ganske vist allerede anlagt en enkeltsporet forbindelse til Lillesyd i Køge Nord, men at køre mange
store godstog ad en enkeltsporet jernbane ind gennem centrum af Køge by helt til Næstved har ingen gang
på jorden.
En forbindelsesbane langs motorvejen samler støjbelastningen i en motorvejskorridor og forstyrrer ikke
hidtil uberørte naturområder.
Forslaget om en forbindelsesbane er ikke et alternativ til en østlig udfletning ved Ringsted, men et
alternativ til Banedanmarks forslag om en såkaldt kort sydlig forbindelsesbane ved Ringsted.
Der er under alle omstændigheder brug for en udfletning ved Ringsted, og det mindst ringe sted at
etablere den er øst for Ringsted mellem Østre Ringvej og motorvejen.

Venlig hilsen
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