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Kære Poul Kattler, Gunnar Olesen og Niels Wellendorf
Tak for jeres henvendelse af 16. marts 2021. Først skal jeg beklage
det sene svar.
Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået
en aftale om infrastrukturplan 2035 den 28. juni 2021. I aftalen
indgår bl.a. midler til et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.
I foreslår i jeres henvendelse en hastighedsopgradering af jernbanen mellem Vordingborg og Nykøbing Falster samt på Lolland til
hhv. 230 og 250 km/t for persontog i stedet for den besluttede dimensionering til 200 km/t.
Banedanmark har oplyst, at den nuværende strækning over Lolland er anlagt over en periode fra 1941-1963, hvor en række af de
eksisterende anlæg indgår i det blivende anlæg. Det er her usikkert,
om disse anlæg kan holde til en hastighedsopgradering, hvilket vil
kræve en nærmere undersøgelse.
Banedanmark har foretaget en stikprøvescreening, og på baggrund
af denne vurderer Banedanmark, at en hastighedsopgradering vil
kræve, at banens underbygning forstærkes på ca. 8 km. af togstrækningen, mens enkelte sporbærende broer skal udskiftes.
Banedanmark vurderer løbende ved projektering af nye anlæg, om
de kan fremtidssikres, så det er muligt på et senere tidspunkt at
hæve hastigheden, uden at det bliver dyrere at anlægge projektet.
Specifikt angående direkte forbindelser mellem Oslo og København
er der i princippet intet til hinder for at køre tog på kommercielle
vilkår – det kan ske helt uden politisk indblanding. Jeg vil derfor
opfordre til, at I kontakter relevante operatører.
Det er ikke desto mindre absolut relevante betragtninger, som jeg
vil have in mente i mit videre arbejde. Her og nu er fokus dog fortsat på samarbejdet med Trafikverket om nattog.
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