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København den 29 . november 2008 
 
Pressemeddelelse – og høringssvar til Trafikstyrelsen 
 
Ja tak til ny baneforbindelse fra København til Ringsted. De 8 ekstra tog i timen i hver 
retning, der påtænkes indsat på den nye banestrækning, kan erstatte en 4-sporet motorvej 
stopfyldt med pendlerbiler. Dertil kommer ekstra tog på den eksisterende strækning 
 
Spørgsmålet om hvordan banetrafikken fra København mod vest/sydvest bedst kan udbygges er af 
Trafikstyrelsen sendt til høring indtil den 1. december 2008. Der skal vælges mellem en ny bane fra Ny 
Ellebjerg Station via Køge til Ringsted eller et 5. spor mellem Hvidovre og Baldersbrønde og et ekstra 
sporanlæg i Roskilde. Rådet for Bæredygtig Trafik er ikke i tvivl om, at en ny baneforbindelse er 
suverænt den bedste løsning. Der er følgende hovedbegrundelser: 
 
1) Nybygningsløsningen giver mulighed for langt flere tog i timen. Der kan køre 8 ekstra 
passagertog og 2 godstog i timen i hver retning mellem København og Ringsted. Der kommer 
tilmed plads til flere tog på den eksisterende strækning København-Roskilde, idet godstogene 
flyttes til den nye bane.  På længere sigt mulighed for endnu flere tog på strækningen 
2) Den nye strækning giver mulighed for at køre langt hurtigere (op til 250 km/t). Det kan gavne 
togtrafikken både regionalt og på landsplan 
3) Den giver i kraft af stor kapacitet og høj hastighed langt større mulighed for at få folk til at 
lade bilen blive hjemme og i stedet tage toget 
4) Nybygningsløsningen vil fremover markant kunne nedsætte risikoen for forsinkelser af enhver 
art, mens ”5-sporløsningen” vil være langt mere ”sårbar”. Også under den årelange byggeproces 
vil  ”5. sporsløsningen”, forstyrre og forsinke togtrafikken mellem København og Roskilde med 
afsmittende virkning for store dele af togtrafikken 
 
Kapaciteten på den nuværende bane er opbrugt. Derfor skal der gøres noget for at skaffe mere. Den 
voldsomme biltrafik mod København udgør en ekstrem miljøbelastning både på vejene mod 
København og i hele Storkøbenhavn. Det er derfor bydende nødvendigt at få folk til at tage den 
kollektive trafik i stedet for bil. Jernbaner er suveræne til at transportere mange mennesker, mens 
motorveje har en meget ringe kapacitet. Det skyldes, at biler fylder meget uden at transportere så 
mange mennesker. 
 
Selv en stopfyldt 4 sporet motorvej flytter ikke flere pendlere i timen i hver retning end i  9 IC3-tog i 
hver retning. Motorveje er derfor umoderne og  ineffektive, når det drejer sig om at fjerne trængsel på 
vejene. For at illustrere sammenhængen mellem transportformernes kapacitet har vi udarbejdet en 
”Omregningstabel” fra motorvej til togtrafik. Den er nedenfor som bilag. 
 
Eftersom det vil tage omkring 7 år at bygge en nye bane er det vigtigt, at komme i gang hurtigst muligt. 
Vi vil derfor opfordre Folketinget til at træffe en hurtig beslutning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kjeld A. Larsen 3860 6619 
Ivan Lund Pedersen 3116 0082 
 
 

http://www.baeredygtigtrafik.dk/


 
Bilag 
”Omregningstabel” fra motorvej til banetrafik 
 
Definition og illustration af forskellige 
serviceniveauer for biltransport på 4-sporede 
motorveje. (Se forklaring på næste side). 

Antal biler og personer pr. time pr. retning 
på en 4-sporet motorvej i myldretiden ved 
forskellige serviceniveauer. Antal IC3 tog 
(med 4 togsæt) til samme antal personer. 

 
Serviceniveau A for en 4-sporet motorvej 
defineres som op til 768 biler -  pr. time i hver 
retning.  
 
Det svarer til 907 personer. Det samme antal 
personer kunne let sidde i 2 IC3-tog. 

Serviceniveau B for en 4-sporet motorvej 
defineres som mellem 769 og  1728 biler pr. time 
i hver retning.  
 
Det svarer til op til 2040 personer. Det samme 
antal personer kunne i 4-IC3 tog. 

Serviceniveau C for en 4-sporet motorvej 
defineres som mellem 1729 og 2688  biler pr. 
time i hver retning.  
 
Det svarer til op til  3172 personer. Det 
samme antal personer kunne sidde  6  IC3 tog 

Serviceniveau D for en 4-sporet motorvej 
defineres som mellem 2689 og 3264 biler pr. 
time i hver retning.  
 
Det svarer til op til 3852 personer. Det samme 
antal personer kunne sidde i  7  IC3 tog 

 
 
 
 
 
Serviceniveau E + F for en 4-sporet motorvej 
defineres som mellem 3265 og 3840 biler pr. 
time i hver retning.  
 
Det svarer til op til  4532 personer. Det 
samme antal personer kunne sidde i  eller 8-9  
IC3 tog 
 

 



 
 
Hvordan læses ”omregningstabellen” 
 
Persontrafik kan foregå på mange måder. Der er meget stor forskel på hvilken kapacitet og arealkrav  
biltrafik og kollektiv transport har. Privatbiler fylder uforholdsmæssigt meget i forhold til hvor få 
personer, de transporterer. De er derfor slet ikke egnet til transport af  mange mennesker på kort tid, 
som i myldretiden.  
 
I vejtrafikken regner man med forskellige serviceniveauer. Vi har brugt tal fra den amerikanske  
”Highway Capacity Manual” til at beregne hvor mange biler der er på en 4-sporet motorvej ved 
forskellige serviceniveauer.  
 
De mest tomme biler finder vi paradoksalt nok på de steder, hvor der er kø om kø på motorvejene. Der 
er f.eks. i gennemsnit kun 1,18 person i de biler der kører mod  København i morgenmyldretiden i 
vintertiden mellem klokken 06 og 09 . 
 
Med udgangspunkt i nævnte belægning på 1,18 person pr. bil har vi beregnet hvor mange personer, der 
i alt er i bilerne pr. time pr. motorvejsretning ved forskellige serviceniveauer. 
 
Dernæst har vi beregnet hvor mange tog der skulle til for at transportere det samme antal mennesker 
med siddeplads. Der er regnet med IC3 tog med 4 togsæt med plads til i ca. 550 siddende  passagerer. 
De 8 ekstra tog i timen i hver retning, der påtænkes indsat på den nye banestrækning kan altså erstatte 
en 4-sporet motorvej stopfyldt med pendlerbiler.  
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