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Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur 
 
Formål 
Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på 
baggrund af et fælles billede af regionens udfordringer og potentialer starter en meget vigtig 
drøftelse af, hvordan vi gerne vil have, vores region på sigt skal udvikle sig. 
 
Oplægget lægger op til at få en drøftelse af, hvordan vi ved at foretage aktive tilvalg vil kunne 
skabe en positiv udvikling for hele regionen. Det handler om at fastholde og tiltrække borgere 
og virksomheder til regionen. I forhold til dette spiller virksomheders adgang til de rette 
kompetencer en væsentlig rolle, ligesom god tilgængelighed og gode pendlingsmuligheder er 
afgørende for, hvor borgere vælger at bosætte sig.  
 
Formålet er at starte en drøftelse af, om det fælles kommunale-regionale trafikudspil ”Sjæl-
land baner vejen frem” fra 2011 skal revideres. Og i givet fald en drøftelse af, hvilke priorite-
ringer indenfor infrastrukturprojekter, der skal vægtes i udspillet.  
 
Oplægget er også lavet med henblik på, at drøftelser og eventuelle fælles bud på en fremtidig 
udvikling af regionen på sigt kan indgå som en fælles vision om fremtidens Region Sjælland i 
den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. De fælles bud kunne fx illustreres 
med billeder og kort i strategien. Dermed kunne drøftelsen blive retningsgivende for en ræk-
ke fremtidige prioriteringer og beslutninger. 
 

Indhold og oplæg til drøftelse 
Dette debatoplæg fokuserer på infrastrukturen i regionen i forhold til tilgængelighed og mo-
bilitet og rummer både projekter indenfor veje og jernbaner i regionen. 
 
For at være en del af en attraktiv metropol med vækst og udvikling, der kan tiltrække viden, 
kompetencer og investeringer, er vi afhængige af en større international geografi. Derfor er 
tilgængelighed og mobilitet vigtige grundforudsætninger for vækst og udvikling. En god fy-
sisk infrastruktur kan sikre, at både kollektiv og privat trafik kan komme frem, og er grund-
læggende for, at både medarbejdere og varer kan komme til og fra regionen.  
 
Pendlerne på Sjælland er dem, der kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samti-
dig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds hvor øst-vestlig trafik møder 
nord-sydgående trafikstrømme. Det har medført, at Sjællands infrastrukturer hører til lan-
dets mest belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international 
trafik konkurrerer om pladsen. 
 
Region Sjælland samt kommunerne i regionen har tidligere haft stor succes med at fremlæg-
ge fælles trafikudspil. Dette samarbejde kombineret med fælles interessevaretagelse vil kun-
ne synliggøre behovene for infrastrukturudbygninger i regionen overfor nationale beslut-
ningstagere.    
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 Oplægget er inddelt i fire afsnit, der alle lægger op til en drøftelse: 
 

 Præsentationen af en lettere opdateret udgave af det nuværende trafikudspil ”Sjælland 
baner vejen frem” fra 2011. 

o Der lægges op til en drøftelse af, hvordan kommuner og region fortsat skal arbejde 
med at påpege udfordringerne i trafikken og i fællesskab anvise løsningerne, når 
nye store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres? 

 
o Det vil sige, er kommuner og region fortsat enige om, at ”Sjælland baner 

vejen frem” indeholder de relevante fremtidige projekter eller skal der 
foretages en ny prioritering? Er der fx nye temaer/projekter der skal med? 

 
Herefter følger tre temaer. Der lægges op til en indholdsmæssig drøftelse af de tre temaer, 
samt en drøftelse af, om temaerne skal tilføjes det reviderede udspil som fremtidige priorite-
ter: 
 

 Togstop i regionen for hurtigtog øst-vest og nord-syd: 
o Der lægges op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region op-

når enighed om placeringen af et eller to stop i regionen for henholdsvis 
hurtigtogene København-Hamborg og Superlyntoget i ”Timemodellen”.  
 

o Skal sådanne placeringer i givet fald optræde som prioriteter i ”Sjælland baner 
vejen frem”. 

 

 Samdrift af regionale og statslige forbindelser 
o Der lægges op til en drøftelse af, om mulighederne for samdrift skal indgå i 

”Sjælland baner vejen frem” som en prioritet. 
 

 Ringforbindelse mellem Køge og Helsingør uden om København 
o Der lægges op til en drøftelse af, om en ringforbindelse rundt om Køben-

havn fortsat skal indgå som en prioritet i en revideret udgave af ”Sjælland baner 
vejen frem”. 
 

o Det drøftes, om fokus i givet fald skal være på den sydligere del af en vejfor- 
bindelse. 
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Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, 
Lolland og Falster 
 
Baggrund 
”Sjælland baner vejen frem” fra november 2011 er det seneste fælles samlede trafikudspil fra 
kommunerne og regionen. Dette trafikudspil har primært fokus på statslige infrastrukturin-
vesteringer. 
 
Der er efterfølgende dette udarbejdet et indstik med fokus på betjeningen med kollektiv tra-
fik og en fælles ”Vision for banetrafikken i Region Sjælland”. Begge fokuserer på det betje-
ningsmæssige og er ikke medtaget i revideringen. 
 
”Sjælland baner vejen frem” er nedenfor opdateret med nyeste viden og beslutninger i for-
hold til det eksisterende indhold. Der er sket meget siden 2011 og ”Sjælland baner vejen 
frem” ville nok være skrevet og fokuseret noget anderledes, hvis det skulle skrives i dag. 
 
I ”Sjælland baner vejen frem” indgår nogle på daværende tidspunkt nye projekter med be-
tydning for regionen, som fx en højhastighedsbane mellem København og Femern bælt. I 
forbindelse med VVM undersøgelse for strækningen fra Ringsted mod Femern blev under-
søgt muligheden for en højhastighedsbane. Denne blev fravalgt i forbindelse med VVM un-
dersøgelse i 2011/12 på grund af investeringens omfang og en lav samfundsøkonomisk for-
retning. Fokus har i høj grad efterfølgende været på de opgraderinger der er besluttet med 
hastigheder på 200-250 km/t og i særlig grad på, om de tyske anlæg bliver opgraderet til 
sammenlignelig standard. 
 
Oplæg til drøftelse 
Region Sjælland samt kommunerne i regionen har tidligere haft stor succes med at fremlæg-
ge fælles trafikudspil. Dette samarbejde kombineret med fælles interessevaretagelse vil kun-
ne synliggøre behovene for infrastrukturudbygninger i regionen overfor nationale beslut-
ningstagere.    
 

 Der lægges op til en drøftelse af hvordan kommuner og region fortsat skal arbejde 
med at påpege udfordringerne i trafikken og i fællesskab anvise løsningerne, når nye 
store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres? 

 

 Det vil sige, er kommuner og region fortsat enige om, at ”Sjælland baner vejen frem” 
samt et kommende ”Copenhagen Trafikcharter” indeholder de relevante fremtidige 
projekter eller skal der foretages en ny prioritering? Er der fx nye temaer/projekter 
der skal med? 
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Revision af oprindeligt trafikudspil. Tabeller og projekter er ajourført. 
Tekst er tilrettet enkelte steder. 

 

”Sjælland baner vejen frem – revideret” 
 
Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjæl-
land udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds hvor øst-vestlig trafik møder nord-
sydgående trafikstrømme. Det har medført at Sjællands infrastrukturer hører til landets mest 
belastede trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik kon-
kurrerer om pladsen. Med »Sjælland baner vejen frem« påpeger region og kommuner i Regi-
on Sjælland udfordringerne i trafikken og anviser løsningerne når nye store vej- og jernbane-
anlæg skal realiseres. 
 

NOVEMBER 2014 

 
Sjælland vil frem 
 
Sjællænderne pendler længst… 
Infrastrukturer med stor fremkommelighed og et velfungerende transportsystem er afgøren-
de for udvikling og vækst i region og kommuner i Region Sjælland. Regionens pendlere pend-
ler længst for at komme på arbejde af alle i Danmark. Størstedelen pendler rundt i regionen, 
men en betydelig del af arbejdsstyrken pendler dagligt mod københavnsområdet. Men også 
mange pendler til regionen, og tusindvis af studerende pendler dagligt til og ud af regionen. 
 
Sjælland er Østdanmarks store trafikkryds 
Trafikstrømmene mellem Øst- og Vestdanmark og mellem Skandinavien og det øvrige Nord-
europa krydser hinanden på Sjælland. Det medfører et stort pres på veje og jernbaner, og tra-
fikmængderne på Sjælland er da også nogle af landets største. Eksempelvis er Køge Bugtmo-
torvejen Danmarks mest befærdede vej med over 100.000 biler i døgnet. Det overordnede 
vejsystem i regionen tjener således både lokale, regionale, nationale og internationale formål.  
 
Vi er en del af Femern Bælt- og Øresundsregionen 
Med den nye tunnel under Femern Bælt og udnyttelsen af Øresundsbroen vil regionens bor-
gere og virksomheder ud over København kunne nå store byer som Hamborg og Malmø in-
den for få timer. Det giver store muligheder for handel, beskæftigelse, uddannelse og oplevel-
ser. Det er vigtigt, at veje og jernbaner er uden flaskehalse, og at det er let at komme frem til 
de helt store trafikknudepunkter som Københavns Lufthavn.  
Med nye store infrastrukturinvesteringer og meget hurtigere togforbindelser i STRING-
korridoren mellem Hamborg og Skåne bliver Danmark knyttet tættere sammen, og adgangen 
til andre storbyer som Oslo og Stockholm bliver anderledes tilgængelig. Det er imidlertid af-
gørende at den overordnede regionale trafikstruktur udvikles i samspil med de nationale og 
internationale forbedringer. Ellers fungerer det ikke. 
 
Grøn transport skal medvirke til at skabe grøn vækst 
Det skal sikres, at infrastrukturerne i regionen og mod København giver de bedst mulige vil-
kår for borgernes anvendelse af den kollektive trafik. Det drejer sig både om vej- og jernbane-
infrastruktur, men også adgangen til stationer mm. Samtidig skal det sikres, at standarden i 
den skinnebårne kollektive trafik er moderne og effektiv. 
Infrastruktur og logistiske knudepunkter (terminaler for gods mm) i regionen skal understøt-
te muligheden for at flytte gods fra lastbil til tog. Grønne transportteknologier og drivmidler 
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samt en effektiv udnyttelse af transportsystemerne skal fremmes og vilkårene for grøn trans-
port skal udvikles – både for person- og godstransport. 
 

 
Tre korridorer og en tværforbindelse 
 

Sjælland baner vejen 
»Sjælland baner vejen« var titlen på det fælles trafikoplæg, som kommunerne og regionen 
offentliggjorde i juni 2008, som indspil til regeringens vedtagelse af den »Grønne Trafikafta-
le« i januar 2009. 
Samtlige 17 kommuner og Region Sjælland pegede her på de 3 vigtigste prioriteringer i beho-
vet for investeringer i infrastruktur på Sjælland: 
 
Mobilitet 
Maksimalt 1 times rejsetid mellem regionen og hovedstaden. 100.000 personer pendler dag-
ligt mod hovedstaden og 25.000 mod Region Sjælland. Trafikale trængselsproblemer betyder 
dagligt et samfundsmæssigt tab som følge af forsinkelser på vej og bane. Derfor skal frem-
kommelighed i de tre sjællandske trafikkorridorer prioriteres højt. Det drejer sig om Nord-
vestkorridoren fra Kalundborg til København, Vestkorridoren fra Korsør til København og 
Sydkorridoren fra Rødby/Gedser til København. 
 
Sjælland mellem broerne 
Det internationale perspektiv for regionen. Sjælland udgør et naturligt internationalt og nati-
onalt knudepunkt. Øresundsforbindelsen har vist sin betydning som grundlag for ny vækst og 
udvikling i Øresundsområdet. Femern Bælt forbindelsen kan få en lignende betydning for 
vækst og udvikling i ØstDanmark. 
 
Den sjællandske tværforbindelse 
Forbindelsen mellem Kalundborg, Slagelse, Næstved til Sydmotorvejen er en fremtidssikring 
af udviklingsmuligheder langs vejen. Forbindelsen udgør et trafikalt hængsel til »det store 
H« og kan forbinde Storebæltsbroen med Femern Bælt-forbindelsen. 
 
De 3 prioriteringer pegede med henvisning til Infrastrukturkommisionens rapport fra januar 
2008 på nødvendigheden af at fremme en række konkrete projekter på Sjælland, der kan 
medvirke til at løse de trafikale problemer og fremtidssikre udviklingsmulighederne. Hoved-
sigtet er at udvikle infrastrukturen i de 3 vigtigste trafikale korridorer på vej og bane, der ud-
gør hovedfærdselsårene mod Hovedstaden.     
 
Hvad mangler? Der er fortsat en række projekter, der mangler en afklaring. Det er vigtigt 
at disse projekter fortsat fremhæves, som projekter af betydning for infrastrukturudviklingen 
på Sjælland.   
 
TABEL : 
Kalundborg – Slagelse motor/motortrafikvej Ingen status 
Næstved – Rønnede motorvej  VVM igangsat, finansiering til 1.etape 
Slagelse – Næstved motor/motortrafikvej Forundersøgelse fra Vejdirektoratet 
2013 
Kalundborg – Holbæk motorvej  Finansiering mangler etape 3 Regstrup 
- Kalundborg 
Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem 
Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel  Ingen status 
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Væsentlige projekter med betydning for regionen 
 

Fremtidens væsentlige projekter 
Samfundsudviklingen har øget betydningen af en række trafikale korridorer og forbindelser 
til Region Sjællands naboregioner i Vestdanmark, Sverige og Tyskland. Dette har øget presset 
på de eksisterende forbindelser og skabt et voksende behov for udvidelser eller nyanlæg. Be-
hovet for større interregional tilgængelighed og hensynet til effektive og miljøtilpassede tra-
fikløsninger ligger til grund  for fremtidens projekter. 
 
EN FAST KATTEGATFORBINDELSE forventes at bestå af en motorvej og en højhastigheds-
jernbane som forbinder København-Århus. I de kommende år etableres Timemodellen for 
jernbaneforbindelsen fra Sjælland via Fyn til Jylland, ligesom motorvejsforbindelserne visse 
steder forbedres. Men selv i forhold til disse forbedringer vil en Kattegatforbindelse nedbrin-
ge rejsetiden mellem Sjælland og Midt- og Nordjylland markant og øge kapaciteten på tra-
fiknettet mellem Øst- og Vestdanmark.  
 
RINGFORBINDELSE UDENOM KØBENHAVN MELLEM HELSINGØR OG KØGE. Formå-
let med korridoren er at forbedre tilgængeligheden mellem det nordlige og sydvestlige Sjæl-
land samt reducere trængslen på de eksisterende radiale trafikforbindelser til og fra Hoved-
stadsregionen. En udbygget trafikforbindelse mellem Helsingør og Køge vil også understøtte 
forbindelsen over Helsingør-Helsingborg gennem en større tilgængelighed mellem Region 
Sjælland og Sverige samt bedre kapacitet for godstrafik i transit mellem Skandinavien og Eu-
ropa via Femern Bælt. I første række er det formentlig mest sandsynligt med en vejforbindel-
se og mindre sandsynligt med en baneforbindelse. Især den sydlige del af en vejforbindelse 
synes at rumme umiddelbare potentialer blandt andet ved at aflaste Køge Bugt motorvejen og 
forbinde syd- og vest motorvejene. 
 
HØJHASTIGHEDSJERNBANE KØBENHAVN-FEMERN BÆLT vil mærkbart reducere rejse-
tiden mellem byer på Sjælland og en række Nordeuropæiske storbyer. Med etableringen af 
den faste Femern Bælt forbindelse i 2020 vil Sjælland og det øvrige Skandinavien være land-
fast med det europæiske kontinent. Dermed vil jernbanen have potentialet for at være et lige-
værdigt alternativ til kort- og mellemdistance flyruter til en række europæiske storbyer. En 
højhastighedsjernbane vil betyde rejsehastigheder over 250 km/t og derfor kræve anlæg af en 
ny banestrækning mellem København og Femern Bælt. En ny højhastighedsbane forventes at 
frigive kapacitet til flere regionale togforbindelser på den eksisterende jernbane mellem Kø-
benhavn og Rødby. De allerede besluttede opgraderinger af banestrækningerne mod Femern 
rummer muligheder for hastigheder på 200 – 250 km/t. Om banestrækningerne på den tyske 
side får tilstrækkelige hastigheder er uafklaret. 
 
Projekternes sammenhæng med regionens korridorer og tværforbindelse 
Det vil være af væsentlig betydning at de nye infrastrukturanlæg kobles hensigtsmæssigt til 
eksisterende vej- og jernbaneforbindelser i Region Sjælland. Dette vil kunne sikres ved at tra-
fikale knudepunkter (stationer, godsterminaler, havne og lufthavne) anlægges, så der opnås 
størst mulig synergi mellem de regionale og de interregionale infrastrukturforbindelser. 
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Det vil vi! 
 
[FREMHÆVET  I RØD BOKS:] 
 
KKU Sjælland vil i realiseringen af »Sjælland baner vejen frem« især have sit fokus på:  
 

• Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse 

• Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Kø-

benhavns Lufthavn 

• Udvikling af Femern Bælt korridoren 

• Etablering af fast forbindelse over Kattegat 

Nedennævnte infrastrukturprojekter skal kobles hensigtsmæssigt til både vej og jernbane i de 
tre sjællandske trafikkorridorer og den Sjællandske Tværforbindelse: 
 

• Etablering af en ringforbindelse udenom København mellem Hel-

singør og Køge 

• Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner 

 
Når en fast Kattegat-forbindelse etableres:  
– Kattegat-forbindelsen skal være en kombineret vej og jernbaneforbindelse 
– Direkte motorvejstilslutning mellem Kattegat-forbindelsen og den sjællandske tværforbin-
delse 
– Direkte tilslutning mellem Kattegat-forbindelsen og Skovvejen (rute 23 som motorvej) 
samt Nordvestbanen, som begge ligger i Nordvestkorridoren. 
– Jernbanen mellem Kattegat-forbindelsen og København skal have standsningssteder ved 
de større byer i Nordvestkorridoren i Region Sjælland. 
 
Såfremt en ny forbindelse mellem Helsingør og Køge etableres med motorvej og jernbane: 
– Jernbanen bør have direkte omstigningsmulighed til Vestbanen (mellem København og 
Roskilde) samt have tilslutning til den nye jernbane København-Ringsted, så både direkte 
adgang til Køge Nord station og Køge Transportcenter muliggøres. 
– Motorvejen skal have direkte tilslutning til Vestmotorvejen og Sydmotorvejen ved Køge. 
 
Højhastighedstog 
– En ny højhastighedsforbindelse mellem Øresund og Hamburg via Femern Bælt skal udvik-
les i sammenhæng med en tilslutning til det øvrige europæiske højhastighedsnetværk. 
– Det er afgørende for den internationale tilgængelighed, at en højhastighedsbane gennem 
Region Sjælland får direkte forbindelse til Københavns Lufthavn. 
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TEMA 1: 
Stop i regionen for hurtige tog mellem Øst- og Vestdanmark og mellem 
København og Hamborg  

 
Ét af de temaer, det kunne være interessant at drøfte som en mulig prioritet i en revideret 
udgave af ”Sjælland baner vejen frem” er togstop i regionen for hurtige togforbindelser – og-
så kaldet ”superlyntog”. Disse hurtige togforbindelser skal ses som et supplement til de eksi-
sterende lokale, regionale og statslige togforbindelser. 
   
Baggrund 
For øjeblikket er der lige nu to på sin vis parallelle problemstillinger for Region Sjælland. 
 
Hurtige tog København - Hamborg 
 
Den ene problemstilling omhandler den fremtidige hurtige forbindelse mellem København og 
Hamborg som bliver mulig med den faste Femern Bælt forbindelse og de tilhørende opgrade-
ringen af jernbanestrækningerne.  
 
Det fremgår af de kendte skitser til den fremtidige togbetjening, at staten ikke som udgangs-
punkt planlægger med et stop i Region Sjælland. Den fremtidige togbetjening er dog ikke 
fastlagt endnu. Det er muligt, at de fremtidige hurtige forbindelser vil blive drevet på kom-
mercielle vilkår. 
 
Der er et politisk ønske om at kunne komme fra København til Hamborg på 2½ time. Opnå-
elsen af dette kræver først og fremmest opgradering af de tyske strækninger til en hastighed, 
der modsvarer hastigheden på de danske strækninger. 
 
Ønsket om et stop i region Sjælland og nedbringelsen af rejsetiden er indeholdt i kommuner-
nes og regionens fælles ”Vision for banetrafikken i Region Sjælland” fra marts 2013. 
 
Superlyntog mellem Øst- og Vestdanmark 
 
Den anden problemstilling omhandler de kommende forbindelser med superlyntog mellem 
København, Odense, Århus, Ålborg (og Esbjerg) og enkelte andre stop, som bliver mulige 
med implementeringen af fremtidens ”Timemodel”, som blandt andet finansieres af Togfon-
den.  
 
Det fremgår også her af de kendte skitser til den fremtidige togbetjening, at staten ikke som 
udgangspunkt planlægger med et stop i Region Sjælland. Det er dog vigtigt at notere, at i den 
endelige aftale om Togfonden indgår, at standsningsmønsteret for timemodelsbetjeningen 
ikke er fastlagt, og at dette skal ske senere. Dette kom efter alt at dømme ind som et svar på 
kritikken i forbindelse med det manglende stop i Region Sjælland. 
 
Denne problemstilling skal samtidig ses i sammenhæng med, at staten i den seneste statslige 
trafikplan skitserede en fremtidig banebetjening, hvor der ikke ville være direkte tog fra Re-
gion Sjælland til Jylland. Sådanne rejser ville kræve skifte i Odense. Region Sjælland anbefa-
lede i sit høringssvar, at der også i fremtiden skulle være direkte forbindelser fra Region Sjæl-
land til Jylland. 
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Fælles 
 
Det skal pointeres, at fokus for denne drøftelse udelukkende drejer sig om togstop for hurtig-
tog. Drøftelsen her vil ikke direkte have indflydelse på planlægningen af regionaltog eller lo-
kaltog. Der vil dog for begge ovenstående baneforbindelser eksistere supplerende togsyste-
mer, som specielt for superlyntogssystemet også vil have en tilbringeropgave til de hurtige 
tog. 
 
Oplæg til drøftelse 
Det vil være af afgørende betydning for Region Sjællands attraktivitet at hurtigtog har stop i 
regionen. Ét stop i timemodellen og ét eller måske to stop i Region Sjælland vil betyde væ-
sentlig øget tilgængelighed og adgang til kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne, og vil 
ud fra et pendlingshensyn gøre det meget mere attraktivt for borgere at slå sig ned i regionen. 
Stop i regionen skal være med til at understøtte mulighederne for at skabe øget vækst og be-
skæftigelse.   
 
Udgangspunktet er derfor, at der hvor toget standser, skal der være - eller være gode potenti-
aler for - attraktive bosætningsforhold, god tilgængelighed til arbejdspladser og adgang til 
kvalificeret arbejdskraft og viden.  
 
Et fælles udspil fra kommuner og region på, hvor stoppet i regionen i ”Timemodellen” samt 
stoppet eller stoppene på København-Hamborg strækningen evt. skulle placeres, ville styrke 
argumentationen overfor staten i forhold til planlægningen af den fremtidige togbetjening.  
 

 Der lægges således op til en drøftelse af muligheden for, at kommuner og region opnår 
enighed om placeringen af et eller to stop i regionen for henholdsvis hurtigtogene Køben-
havn-Hamborg og Superlyntoget i ”Timemodellen”.  

 
Som en mulig prioritering i et revideret ”Sjælland baner vejen frem” vil et udspil på sådanne 
placeringer fremadrettet være udgangspunktet for fælles interessevaretagelse for stop i Regi-
on Sjælland, som alle parter samarbejder om, bliver realiseret i løbet af en årrække.  
 

Baggrundsdata: 
I dette afsnit er vist nogle eksempler på, hvordan infrastrukturen i forhold til tilgængelighed 
og pendling ser ud i dag og kan komme til at se ud ved forskellige infrastrukturprojekters 
gennemførelse. Der lægges vægt på, at der er tale om eksempler. 
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Som udgangspunkt for drøftelsen er nedenfor vist et kort over de mulige placeringer, der 
vurderes at være for henholdsvis et eller to stop mellem København og Hamborg (rød linie) 
og et stop for superlyntoget mellem Øst- og Vestdanmark (blå linie): 

 
Kilde: Region Sjælland 
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I forhold til ”superlyntoget” er nedenfor vist, hvor lang rejsetiden er til en superlyntogssta-
tion med og uden et stop i Region Sjælland. Det fremgår af kortene, at kun en meget be-
grænset del af Region Sjællands befolkning vil få nytte af et superlyntog, hvis ikke der 
kommer et stop i regionen. Med et stop ville langt flere borgere få en reel mulighed for at 
udnytte superlyntoget og dermed få kortere transporttid.      
 
Figur 1: Rejsetid med kollektiv trafik til superlyntogsstationer, når timemodellen er imple-
menteret. 10 stationer. 

 
 
Figur 2: 10 stationer + Ringsted. 

 
Kilde: Danske Regioner 
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En god tilgængelighed til og fra et område øger muligheden for at fx et par begge kan finde et 
passende arbejde inden for en realistisk daglig pendling.  Der findes allerede i dag togstop i 
alle de relevante byer.  
 
Tilgængeligheden vises nedenfor med et kort, der viser hvor mange arbejdspladser, der nås 
inden for en time med bil og tog, på baggrund af infrastrukturen i 2013.   
 
Hvor mange arbejdspladser kan man nå fra forskellige dele af Sjælland med bil og kollektiv 
trafik på 1 time i morgenmyldretiden 
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Kilde: Definitioner og mål for mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed” notat til  
Trængselskommissionen, DTU januar 2013 
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TEMA 2: 
Samdrift mellem statslige og regionale baner  
 
Et andet tema, det kunne være interessant at drøfte som en mulig prioritet i en revideret ud-
gave af ”Sjælland baner vejen frem” er samdriftsmuligheder. De består i denne sammenhæng 
først og fremmest i, at der køres på tværs af statslige og regionale banestrækninger. Det kun-
ne være staten/DSB, der kører ind på regionale strækninger eller regionen/Regionstog, der 
kører ind på statslige strækninger.  
 
Samdriften vil f.eks. kunne udnyttes til at skabe direkte forbindelser til København fra lokal-
banestrækningerne eller højere frekvens på den yderste af del af statslige strækninger. 
 
Baggrund 
Nogle af mulighederne for samdrift i Region Sjælland er beskrevet i samarbejde med kom-
munerne i det fælles trafikudspil ”Vision for banetrafikken i Region Sjælland”. 
 
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Transportministeriet og Region Sjælland har ud-
arbejdet en redegørelse, som er tilgået transportministeren:  
 
Østbanen  
Der er enighed om, at det er en interessant mulighed, at den resterende del af Lille Syd mel-
lem Køge og Roskilde sammenlægges med Østbanen, således at togene fra Rødvig henholds-
vis Faxe Ladeplads videreføres fra Køge til Roskilde. 
 
Odsherredsbanen  
Her er undersøgt mulighederne for at etablere direkte forbindelser mellem Nykøbing Sjæl-
land og København via Odsherredsbanen og Nordvestbanen. Der er enighed om, at der er et 
interessant passagerpotentiale. Der vil skulle arbejdes videre med forslag til en praktisk ud-
formning og de økonomiske konsekvenser. 
 
Lollandsbanen  
Her er dels undersøgt mulighederne for at forlænge Lollandsbanens betjening mod Næstved 
og mulighederne for at etablere direkte forbindelser mellem Nakskov og København.  
 
En situation, hvor Lollandsbanen helt erstatter den statslige betjening af de små stationer 
mellem Nykøbing Falster og Næstved vurderes ikke at være hensigtsmæssig, fordi en del pas-
sagerer vil blive påført et togskifte. En situation, hvor Lollandsbanen en gang i timen kører til 
Næstved kan rumme muligheder. Dette vil skulle undersøges nærmere. 
 
Der vil i dag med eksisterende tog, der har ophold i Nykøbing Falster kunne etableres direkte 
forbindelser til Nakskov. Der er enighed om, at det er interessant at arbejde videre med den-
ne mulighed. 
 
Tølløsebanen  
Der har været undersøgt mulighederne for at etablere direkte forbindelser mod København. 
Dette vurderes at være mindre oplagt primært på grund af et mindre passagerpotentiale. 
 
Resultaterne vil kunne indgå i de igangværende politiske forhandlinger om den kommende 
trafikkontrakt med DSB, som skal gælde fra 2015. Resultaterne har været drøftet i KKU og i 
Regionsrådet. Regionen følger op med en henvendelse til transportministeren. 
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Fælles 
 
Udnyttelsen af samdriftsmuligheder er beslutningsmæssig noget komplicerede. I nogle til-
fælde vil man kunne holde samdriften inden for eksisterende økonomiske rammer, mens det 
i andre muligvis vil kræve ekstra økonomisk tilskud til driften. Transportministeriet har pri-
mært interesse formulighederne omkring Lille Syd og Østbanen, hvor de har en udfordring. 
Interessen har været mindre i forhold til andre muligheder for samdrift.  
 
Oplæg til drøftelse 
Et vigtigt aspekt i samdriftsmulighederne er, at de retter sig mod de yderste dele af regionen. 
I disse områder er det svært at opretholde en attraktiv kollektiv trafik, ligesom der er ganske 
langt til København.  
 
Bedre og mere direkte forbindelser vil kunne være til glæde for pendlerne i disse områder – 
både i forhold til intern pendling i regionen og mod København. Dette kunne bidrage til at 
øge områdernes attraktivitet og dermed understøtte en eventuel styrket bosætning.   
 

 Der lægges op til en drøftelse af, om mulighederne for samdrift skal indgå i ”Sjælland 
baner vejen frem” som en prioritet. 
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TEMA 3: 
Ringforbindelse mellem Køge og Helsingør uden om København 
 
Et tredje tema, det kunne være interessant at drøfte om fortsat skal være en prioritet i den 
reviderede udgave af ”Sjælland baner vejen frem” er den såkaldte ring 5.  
 
Baggrund 
Der er udlagt arealer til en transportkorridor rundt om København fra Køge over Høje Taa-
strup til Helsingør. Denne betegnes ring 5. 
 
I det tidligere IBU-projekt (Infrastruktur og byudvikling i Øresundsregionen) har der været 
set på etableringen af såvel en vejforbindelse som en baneforbindelse i korridoren. Den blev 
her set i sammenhæng med en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH). Tan-
kerne var blandt andet at aflaste den faste Øresundsforbindelse og skabe plads til hurtige tog. 
Dette kunne ske ved at sende godstog over HH. Mere specifikt for Region Sjælland kunne in-
teressen være mulighederne for at etablere et udvidet Øresundstogsystem ud på Sjælland og 
måske i særlig grad aflastningen af Køgebugt-motorvejen samt en afledt mulighed for at bin-
de Vest- og Sydmotorvejene sammen. 
 
Status i dag er, at der har været meget lidt opmærksomhed omkring en baneforbindelse, og at 
en ny vejforbindelse møder en del skepsis blandet andet på grund af miljøproblemer på den 
nordlige del af linjeføringen.  
 
Det, der har vundet mest genklang, er mulighederne for den sydlige del af en vejforbindelse 
til Køge som en fremtidig aflastning for Køgebugt-motorvejen. Der peges blandt andet på 
denne mulighed i statens ”strategiske analyser” fra foråret.  
 
Det skal noteres, at der også løbende overvejes andre linjeføringer end ring 5. De tegnes f.eks. 
som ring 6 eller ring 5½. 
 
Oplæg til drøftelse 
 

 Der lægges op til en drøftelse af, om en ringforbindelse rundt om København  
fortsat skal indgå som en prioritet i en revideret udgave af ”Sjælland baner ve-
jen frem”. 

 

 Det drøftes, om fokus i givet fald skal være på den sydligere del af en vejfor- 
 bindelse. 


