
Ringsted den 25. marts 2014

Til 
Folketingets Transportudvalg

Ansøgning om foretræde for udvalget 

Undertegnede borgere, der bor ved jernbanen i Ringsted by, anmoder hermed om 
foretræde for udvalget enten torsdag den 10. april eller torsdag den 24. april.

Sag: Lovforslag nr. L 152 ”Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af 
jernbanestrækning København – Ringsted over Køge (Bemyndigelse til ændringer af 
Ringsted Station med der til hørende strækninger) ”

Begrundelse: Vi har begge rettidigt indgivet høringssvar til Banedanmark vedr. 
ovennævnte projekt vedhæftet underskrifter fra mange berørte beboere.
Vi kan imidlertid ikke se, at Banedanmark har ændret på projektet og afhjulpet 
kommende støjgener fra banen.
Vores bekymring er, at vi i fremtiden kommer til at leve i konstant støj.

Det område der berører os er banelinjen fra Ringsted Station og ca. 3 km vest på. 

Her ønsker vi flg:
1. Den planlagte ”fly-over” flyttes fra de tæt beboede områder vest for stationen 

til et markområde øst for byen. Vi ved, at denne løsning er mulig, og vi tvivler 
på, at den er dyrere.

2. Uanset om pkt. 1 opfyldes eller ej, ønskes støjskærme sat op på begge sider af 
omtalte banelinje. Der er fx slet ikke planlagt skærme på sydsiden.

Flg. Bør bemærkes:
Ringsted bliver i fremtiden et kæmpe jernbaneknudepunkt med  2 dobbelte togspor 
på begge sider af byen.
Der bliver både gennemkørende højhastighedstog og masser af lange godstog  - især 
efter Femernforbindelsen åbner.
Dertil skal lægges den regionale togtrafik.
Alt i alt en fordobling af togmængden gennem byen fra i dag til 2028.
Det svarer til at anlægge en motorvej igennem en by.

Vi beder hermed Jer politikere om hjælp til at sikre en ordentlig støjdæmpning langs 
banen i Ringsted, så der fortsat kan være et godt miljø, hvor vi bor.

Med venlig hilsen

Niels Toftegaard         og      Per Kofoed Andersen
Korsevænget 61                    Avnbøgevej 13
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