
Kommentar til BaneDanmarks debatoplæg om ønsket om 
’Kapacitetsudvidelse ved Ringsted’.

Det er helt i Danmarks Naturfredningsforening i Sorøs (DN Sorø) ånd, at styrke den kollektive trafik, herunder 
at styrke muligheden for godstransport via banen.

DN Sorø vil derfor godt støtte op om en kapacitetsudvidelse ved Ringsted.

Debatoplægget arbejder med følgende muligheder:

Nordlig omfartsbane
En etablering af en nordlig omfartsbane vil kun have betydning for en  mindre del af den 
gennemkørende øst/vestlige trafik og selv om den kan lægges rimelig tæt på motorvejen skal den 
alligevel krydse over denne på et sted, så gevinsten ved denne mulighed synes decideret begrænset.

Østlig udfletning
En østlig niveaufri udfletning vil give mulighed for at bevare Ringsted station som et fornuftigt 
knudepunkt for jernbanetrafikken på Sjælland og vil påvirke den omliggende natur mindst muligt.

Sydlig omfartsbane (kort)
En sydlig omfartsbane som alene forbinder til Femern Bælt forbindelsen vil kunne sikre en meget smidig 
godstransport nord-syd gående i Europa, men vil skære igennem store områder, som i dag er friholdt for 
trafikale gener.

Sydlig omfartsbane (lang)
En sydlig omfartsbane helt til Sorø vil reelt ikke løse ret mange trafikale problemer, vil skære dybt ind i 
værdifulde landskaber og fragmentere med væsentlige negative konsekvenser for dyrelivets mobilitet og 
spredningsmuligheder.



Vestlig udfletning
En vestlig udfletning vil være meget, meget omfattende og vil gøre ubodelig skade på naturværdierne 
umiddelbart vest for Ringsted by, med Torpet Mose og Ringsted å, og kan derfor absolut ikke anbefales.

Anbefaling
DN Sorø anbefaler at der alene arbejdes udfra en konkretisering af den østlige udfletning, da den 
etableres på det allerede eksisterende jernbanenet, ikke bidrager til yderligere fragmentering af 
landskabet og da dens konsekvenser for naturen både i Ringsted og Sorø Kommuner er mindst mulig, 
og samtidig vil sikre Ringsted som smidigt trafikalt knudepunkt på Sjælland.

Niels Hilker
Formand for DN Sorø 
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