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Forord
Region Syddanmark har anmodet Atkins Danmark om at gennemføre en analyse af baneforholdene for nord-sydkorridoren mellem Aarhus-Hamburg samt for den udvidede timemodel. Rapporten er udarbejdet af Atkins Danmark og skal ses som et første bidrag til en
vestdansk-nordtysk banestrategi.
I Danmark er der udarbejdet flere regionale rapporter, der fokuserer på opgradering og
udbygning af jernbanenettet med ønske om hurtigere mere miljøvenlige tog. Med denne
rapport fokuseres der på en fælles vestdansk-nordtysk banestrategi, som skal fremme
såvel passager- som godstrafik samt give bedre sammenhæng indbyrdes mellem transportsystemer.
Rapporten indeholder to analyser der omhandler 1. højhastighedsforbindelse på nordsydkorridoren mellem Aarhus-Hamburg og 2. den udvidede Timemodel herunder et stop i
Trekantområdet. Formålet med de to analyser er bl.a. at belyse flaskehalse og mulige
udbygnings- og opgraderingsmuligheder, som på langt sigt skal til for at opnå en højhastighedsforbindelse mellem Aarhus-Hamburg samt opfyldelse af Timemodellen mellem
Odense-Aarhus, Odense-Esbjerg og Odense-Flensburg.
Atkins Danmark har ved Helge Bay, Kasper Nielsen og Michael Hansen udarbejdet rapporten, mens Morten Mühlendorph har udarbejdet køretidsberegninger og Anders Kaas
har forestået kvalitetssikring.

Atkins Danmark, Viby J, september 2012
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Sammenfatning
Et af hovedformålene med denne rapport er at vurdere mulighederne for forbedringer af
baneforholdene på den østjyske længdebane hele vejen fra Aarhus til Hamburg. Konkret
skal vurderes mulighederne for at opnå rejsetider mellem Aarhus og Hamburg på 2½
time i 2030 og 1½ time i 2050.
Et andet hovedformål med rapporten er at få koblet især Flensburg og Esbjerg på Timemodellen med udgangspunkt i Odense. For både længdebanen og Timemodellen - som
ikke skal ses som uafhængige størrelser - vurderes konsekvenserne af etablering af en
ny station i Trekantområdet, nærmere bestemt ved Erritsø.
Det geografiske område, der er analyseret, er i snæver forstand Region Syddanmark,
Schleswig-Holsten og Hamburg. I lidt videre forstand ses det i sammenhæng med hele
Jylland samt Fyn og til dels Sjælland, ligesom der også ses på aspekter i relation til Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin.
I kapitel 2 beskrives området i den snævre forstand, det vil sige Region Syddanmark,
Schleswig-Holstein og Hamburg samt udvalgte byer i disse områder.
Kapitel 3 er centreret om en detaljeret beskrivelse af banenettet fra Aarhus til Hamburg.
Hovedlinjen er fra Aarhus til Padborg og videre over Rendsburg ned til Hamburg. I rapporten ses der - for fuldstændighedens skyld - også på den vestlige bane over Tønder Husum – Heide m.v. til Hamburg.
Der er imidlertid en tredje linjeføring, som set sammen med længdebanen, er meget interessant. Det drejer sig om en østlig bane i Schleswig-Holstein. Denne bane går fra
Flensburg over Kiel og mødes med Rendsburg-banen i Neumünster. Af gennemgangen
ses, at banen er meget uhomogen i forløb og hastighed, men den betjener Kiel, som har
mere end ¼ million indbyggere og en vigtig havn.
Vejnettet fra Aarhus til Hamburg er i modsætning til banen af god kvalitet hele vejen, det
vil sige, der er motorvej fra start til slut.
Den nuværende transportsituation beskrives i kapitel 4,
Rejsetid med tog og bil mellem Aarhus og Hamburg er forskellig, idet hurtigste togtransport er 4 timer og 30 minutter, mens strækningen i bil kan klares væsentlig hurtigere,
dvs. på knap 3½ time. På banestrækningen er der mange flaskehalse på begge sider af
grænsen i form af bl.a. enkeltsporede strækninger, hastighedsnedsættelser på grund af
banens forløb eller tilstand, overkørsler, sækbanegårde og ikke mindst i Rendsburg, hvor
der er en sløjfe og en bro, der fører banen højt over Kielerkanalen.
For så vidt angår kapacitetsproblemer er de danske strækninger generelt lidt mere belastede end de tyske strækninger.
Til brug for intermodal transport er der kombiterminaler på begge sider af grænsen.
Tyskland er Danmarks største samhandelspartner, hvilket giver sig udslag i stor eksport
og import, meget via lastbiler - 8.000/dag – over E45 ved den dansk-tyske grænse. På
banen er det meste godstrafik i Danmark transitgods. Det er banegods, der køres mellem
Sverige og Tyskland, gennem Danmark, og som kan have fjernere start- eller slutdestinationer, som f.eks. Norge og Italien
I kapitel 5 analyseres hvilke elementer, der er med til at skabe en højkvalitetsforbindelse
og der drages paralleller til højhastighedskonceptet. Kapitlet er i vid udstrækning funderet på data fra UIC. Det er jernbanernes tekniske verdensorganisation, der også udsteder
tekniske regler.
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Højhastighedskonceptet er attraktivt, fordi det kan løse både ønsket om hurtige transporter og ønsket om høj kvalitet. Mange af de faktorer, passagerer erfaringsmæssigt beskriver som væsentlige for høj kvalitet, indgår i højhastighedskonceptet.
Højhastighed vinder gevaldigt frem i Europa og på verdensplan. I 2025 vil der i Europa
være et egentligt højhastighedsnet skabt af forbundne enkelthøjhastighedsstrækninger.
Her er det i øvrigt slående, at der ikke forudses nogen forbindelse fra Skandinavien (via
Danmark) til Europa. Man vil således have højhastighedsbaner nord for Danmark og syd
for Danmark - men netværket vil ikke hænge sammen på grund af manglende led gennem Danmark.
Af analysen fremgår videre, at højhastighed både er mere miljø- og klimavenlig end andre transportformer. Det har særlig betydning for Aarhus-Hamburg, hvor bilen er den
store konkurrent. Hertil kommer, at et nyligt studie af byer knyttet til højhastighedsforbindelser viser, at disse oplever kraftigere vækst i BNP end byer uden denne tilknytning.
Videre fremgår af kapitlet, at højhastighedstog ved sammenligning med konventionel bane og fly i dag er hurtigste rejseform ved rejseafstande, der ligger i intervallet fra cirka
150 km og til et stykke over 800 km.
Det konkluderes, at en hurtig forbindelse vil være attraktiv og knytte Jylland, SchleswigHolstein og Hamburg tættere sammen. Det betyder samtidig, at Berlin vil rykke meget
tættere på byerne langs den østjyske længdebane. Det aspekt giver bl.a. store forretnings- og samhandelsperspektiver.
Timemodellen i kapitel 6 udrulles via 3 etaper, det vil sige strækningerne København –
Odense, Aarhus – Aalborg og Odense – Aarhus. Esbjerg inddrages på længere sigt.
Med et standsningssted i Trekantområdet ses der på Erritsø, som har en række indlysende fordele. En station i Erritsø vil have et solidt opland, den vil give store tidsbesparelser
og samtidig synes det at være en økonomisk sund løsning. Der ses ligeledes på et alternativ, det vil sige en stationsplacering ved Snoghøj. En station der vurderes umiddelbart
at have en god overgang mellem bil og tog, ligesom denne placering vil være tæt på motorvejsnettet.
På Odense-Esbjerg strækningen er der forslag til opgraderinger. Gennemføres disse kan
der opnås en køretid på 59 minutter mellem de to stationer – med 1 minuts holdetid i
Erritsø.
Analysen af strækningen Odense – Flensburg viser derimod, at selv med opgradering af
banen til 200 km/t er det med en rejsetid på 1 time og 18 minutter ikke muligt at nå målet på en times transporttid.
En videre analyse viser, at der på længere sigt med fordel kunne etableres en ny station i
Flensburg West, hvorved der estimeres 15-20 minutter besparelse på strækningen nordfra og videre ned til Hamburg.
Der opstilles en række transportscenarier i kapitel 7.
Først gennemgås et kort sigts scenarie, hvor tidsperspektivet er 2020. På det korte sigt
gennemgås de løsninger, der vil blive ført ud i livet i nær fremtid, det vil sige en Femern
Bælt forbindelse (2021), elektrificering af 3 strækninger og udvidelse og modernisering
af eksisterende strækninger. Disse baneforbedringer fører til kortere rejsetider.
For så vidt angår analysens mellem sigts scenarie, hvor tidsperspektivet er 2030, og et
langt sigts scenarie, hvor tidsperspektivet er 2050 relateres disse direkte til ønske om
rejsetider fra Aarhus til Hamburg på 2½ time i 2030 og 1½ time i 2050. Disse tidsperspektiver er sat, så de passer ind i den overordnede nationale planlægning og med f.eks.
Dansk Industri’s Vision 2050 for mobilitet og transport.
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Analysen viser, at det ikke er muligt at opnå en rejsetid på 2½ time alene gennem opgradering af eksisterende bane til 200 km/t. Målet om 2½ times rejsetid i 2030 kan kun
nås, hvis dele af strækningen er opgraderet til højhastighed.
Samtidig viser analysen, at det er hensigtsmæssigt at etablere en station i Trekantområdet, som kan betjene et stort opland og i øvrigt være knudepunkt. Tilsvarende vil det
være nødvendigt på tysk side at etablere en ny station, her kaldet: Flensburg West, som
vil give store køretidsbesparelser i forhold til at skulle operere på den nuværende station
i Flensburg.
Konkret foreslås derfor stop på 3 stationer på strækningen mellem Aarhus og Hamburg.
Det drejer sig om: Erritsø, Flensburg West og Kiel Suchsdorf.
På det lange sigt, dvs. i 2050, vil der med en fuldt udbygget højhastighedsbane hele vejen mellem Aarhus og Hamburg være mulighed for at stoppe på ovennævnte 3 stationer
og alligevel nå fra Aarhus til Hamburg på 1 time og 26 minutter.
For eksemplets skyld er der tillige blevet foretaget køretidsberegninger med stop ved kun
én station, dvs. Flensburg West. Beregningerne viser, at med den løsning kan rejsetiden
sænkes yderligere 10 minutter, dvs. til 1 time og 16 minutter.
Der drages i øvrigt paralleller til relevante eksisterende højhastighedsbaner.
Til sidst konkluderes/anbefales det i kapitel 8, at hvis der skal flyttes passagerer fra bil til
bane, er det nødvendigt med højere hastigheder på jernbanestrækningen mellem Aarhus
og Hamburg.
Det kan på kort sigt ske ved at eliminere flaskehalse, etablere station i Erritsø, implementere den udvidede Timemodel, opgradere, udbedre og elektrificere banestrækninger,
nedlægge overkørsler, implementere det ny signalanlæg ERTMS 2 og etablere Femern
Bælt (der navnlig flytter transitgods mellem Sverige og Tyskland gennem Danmark).
På mellemlangt sigt og langt sigt anbefales det – for at nå målene om en rejsetid på
henholdsvis 2½ og 1½ time mellem Aarhus og Hamburg – først at etablere højhastighedsbane på dele af den samlede strækning og dernæst at etablere resten af højhastighedsbanen senest i 2050, så der er en ubrudt højhastighedsbane hele vejen fra Aarhus til
Hamburg.
Set med danske øjne er en hurtig forbindelse fra Jylland til Hamburg meget attraktiv,
fordi den vil knytte Jylland, Schleswig-Holstein og Hamburg tæt sammen. Den vil desuden gøre adgangen til Berlin meget hurtig. Det giver meget store forretnings- og samhandelsperspektiver.
Set i et EU-perspektiv er mellem sigts og langt sigts løsningsmuligheden med etablering
af en højhastighedsbane mellem Aarhus og Hamburg interessant. EU´s TEN-T-program
er et støtteprogram, der sigter mod etablering infrastrukturprojekter og færdiggørelse af
et ægte sammenhængende net af infrastruktur på alle transportområder.
Gennem TEN-T-programmet er der mulighed for at opnå støtte til større infrastrukturprojekter, navnlig miljøvenlige grænseoverskridende projekter. Øresundsbron og Femern
Bælt er eksempler på projekter, der har opnået støtte gennem TEN-T-programmet. En
klar hovedprioritet i TEN-T-programmet er at fjerne flaskehalse og etablere manglende
forbindelsesled både i transportinfrastrukturerne og ved forbindelsespunkter mellem disse og ved grænseovergange mellem EU-medlemslandene.
Støtten reguleres via en forordning om retningslinjer for TEN-T. Denne er for tiden ved at
blive justeret af Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EU´s Ministerråd.
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1.

INDLEDNING

Passager- og godstransport med tog har de seneste år været præget af vækst, og det
samme forventes i fremtiden. Med et jernbanenet i Schleswig-Holstein og Vestdanmark
der flere steder lider under fuldt udnyttet kapacitet og flaskehalse, er det derfor relevant
at se på, hvilke udfordringer og muligheder jernbanenettet står overfor. Dette med henblik på at opnå et mere effektivt jernbanenet med kortere rejsetider end i dag, bedre
samspil med andre transportformer og mere gods på banen i en dansk-tysk sammenhæng.
Et centralt element i rapporten er, om det kan lade sig gøre at opgradere den eksisterende bane tilstrækkeligt til, at den kan leve op til ønsker om hurtige transporttider mellem
Aarhus og Hamburg.
Det er derfor også væsentligt i denne rapport at se på en ny højhastighedsforbindelse fra
Aarhus til Hamburg, og hvordan en etapevis udbygning af denne, kan foregå på mellemlangt og langt sigt. Der arbejdes mod at fremme passager- og godstrafik på jernbanen,
og styrke den grænseoverskridende transport mellem Tyskland og Danmark samt udviklingen i disse områder. Desuden vil en sammenligning med allerede etablerede højhastighedsbaner i Europa blive beskrevet.
En udvidelse af Timemodellen er også et vigtigt skridt mod at fremme jernbanetrafikken,
specielt i Syddanmark. Der vil blive analyseret hvorvidt strækningen Odense-Aarhus kan
indgå i Timemodellen samt udvidelsesstrækningerne Odense-Esbjerg og OdenseFlensburg under forudsætningen om, at et stop i Trekantområdet skal etableres. I analysen vil en faseinddeling blive opstillet, samt hvilke opgraderinger og hastigheder der skal
køres med, for at opnå en rejsetid på højest en time.
Rapportens afslutning er en konklusion med anbefalinger til, hvilke tiltag der er nødvendige, for at en højhastighedsforbindelse mellem Aarhus og Hamburg kan etableres.
Ydermere vil anbefalinger vedrørende udvidelsen af Timemodellen med et stop i Trekantområdet blive beskrevet, og om dette er realistisk for de undersøgte strækninger.
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Eksisterende undersøgelser
Herunder listes og beskrives kort de eksisterende udgivelser og undersøgelser der kan
have relevans for jernbanen i Syddanmark og Nordtyskland:
Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark, Trafikstyrelsen, marts 2009
Den allerførste screening af tre principielt forskellige alternative linjeføringer for timemodellen. Screeningen omhandler mulighederne for en hyppigere og bedre togbetjening i
den østjyske korridor.
Det landspolitiske forlig ’En Grøn Transportpolitik’, 2009
Fastlægger timeplanen som en landspolitisk ambition, dog uden inddragelse af
Midt-/Vestjylland.
Strategiske perspektiver for udviklingen af baneinfrastrukturen, trafikstyrelsen 2007
Notatet giver et overordnet indblik i baggrunden, betydning og forventninger til baneinfrastrukturen, som grundlag for mulige scenarier i dens udvikling.
6-by samarbejdet – Timemodellen, 2006
Modellen er udarbejdet af 6 storbykommuner og DTU Transport med henblik på at opstille et mål for fremtidens jernbane konkretiseret i timemodellen: 1 time imellem fem store
byer (København, Odense, Århus, Aalborg og Esbjerg).
Stationsstrukturen i Danmark – en screening af det statslige jernbanenet udenfor Hovedstadsområdet, Trafikstyrelsen, 2008
Trafikstyrelsen har undersøgt muligheden for at åbne nye stationer og lukke mindre benyttede eksisterende stationer i hele Danmark.
Mere gods på banen, Transportministeriet, oktober 2009
Rapporten beskriver godstransporten på det danske jernbanenet og samt muligheder og
begrænsninger for godstransport se internationalt og i Danmark.
Kombiterminaler, Transportministeriet, marts 2008
Beskriver godsterminalerne i Danmark samt en strategi for fremtidig organisering og investering af disse med henblik på den fremtidige godstrafik i Danmark.
Strategisk analyse af elektrificeringen af banenettet, Banedanmark, 2011
En analyse af elektrificeringen af jernbanenettet i Danmark med samfundsøkonomiske
beregninger.
Fortsat elektrificering af banenettet, Transportministeriet, 2009
Screeningsundersøgelse af en fortsættelse af elektrificeringsprojektet.
Fremtidens trafik, Transportministeriet, april 2010
Beskriver trafik for både bil- og togtrafik i dag og i fremtiden.
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2.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

I dette afsnit fokuseres på området fra Region Syddanmark videre mod syd til delstaterne Schleswig-Holstein og Hamburg. Området, der omfatter Region Syddanmark til
Schleswig-Holstein, har alene over 4 millioner indbyggere på et samlet areal på ca.
28.000 km2. Arealmæssigt er Schleswig-Holstein størst. Medtages delstaten Hamburg,
opnås et opland på 5-6 millioner indbyggere. Mod nord ligger Trekantområdet, Vejle,
Fredericia, Kolding efterfulgt af Aarhus som Danmarks andenstørste by. Umiddelbart syd
for den dansk-tyske grænse ligger store bysamfund såsom Flensburg, Schleswig, Kiel,
Rendsburg, Neumünster og ikke mindst Hamburg.
Samtlige områder er kendetegnede ved, at jernbanen og vejnettet knytter byerne sammen. Men hvor vejnettet generelt er af god standard og up-to-date – herunder ikke
mindst med motorvej fra Aarhus til Hamburg – kan baneforbindelsen bestemt ikke siges
at leve op til tidens standard.
I det følgende beskrives befolkningsudviklingen, aldersstrukturen, beskæftigede og erhverv samt samhandel og logistik.
Befolkningsudvikling
Figur 2.1 viser indbyggertallet i Region Syddanmark, Schleswig-Holstein, Hamburg og
udvalgte byer i 2010 samt den forventede befolkningsudvikling frem til 2025.
2010

2015

2025

3.000.000

Indbyggertal

2.500.000
2.000.000
1.500.000
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500.000
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Figur 2.1: Befolkningsudviklingen i udvalgte regioner og delstater i Danmark og Tyskland
Kilde: Danmarks Statistik og Statistisches Bundesamt
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I Region Syddanmark var befolkningstallet ca. 1,20 millioner i 2010, og der forventes en
svag befolkningsvækst til ca. 1,23 millioner frem til 2025. Tendensen i Hamburg er også
en stigning i befolkningen. I 2010 boede der 1,79 millioner indbyggere i Hamburg, og
dette tal forventes at stige til små 2 millioner frem til 2025. For delstaten SchleswigHolstein forudses, at udviklingen går den modsatte vej, idet befolkningstallet i 2010 var
omkring 2,83 millioner, men dette forventes at falde svagt til 2,79 millioner frem til
2025. I de tre områder tilsammen forudses der således en befolkningstilvækst på ca.
200.000 indbyggere fra 2010 frem til 2025.
Området i Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein er kendetegnet ved, at
unge erhvervsaktive flytter til større byer uden for Regionerne. Det må derfor forventes,
at de erhvervsaktive i begge regioner bliver ældre og færre. Til trods for det faldende antal af erhvervsaktive i regionerne, er det kun i Schleswig-Holstein, hvor der forudses en
lille tilbagegang i befolkningstallet frem til 20251.
Aldersstruktur
Figur 2.2 viser befolkningens alderssammensætning for udvalgte Regioner. Antallet af
unge mellem 0-19 år er størst for de danske regioner, hvilket forklarer den positive befolkningsprognose. Hamburg har en stor andel af unge mellem 20-39 år, hvilket kan forklares med, at unge studerende og erhvervsaktive vælger at flytte til delstaten i Hamburg og studiebyerne i Kiel og Flensburg. Hamburg og Schleswig-Holstein har en større
andel af personer mellem 40-49 år og fra 70 år og opefter end i Regionerne i Danmark.
Hamburg

Schleswig-Holstein

Nordlig Schleswig-Holstein
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50-59
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Figur 2.2: Aldersstrukturen i udvalgte regioner og delstater i Tyskland og Danmark
Kilde: Danmarks Statistik og Statistisches Bundesamt

For at fastholde en sund erhvervssammensætning er det vigtigt at skabe attraktive erhvervsforhold i de tre regioner. Gode transportforbindelser spiller en meget vigtig rolle i
den sammenhæng. Man ser eksempelvis ofte i det moderne industrisamfund, at virksomheder placerer sig tæt på en velfungerende infrastruktur for at kunne tiltrække med1

Styrkepositioner for den dansk-tyske region, Vækstcentret 2011
Styrkepositionen for den dansk-tyske region, Vækstcentret 2011
3
Styrkepositionen for den dansk-tyske region, Vækstcentret 2011
2
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arbejdere. Det gælder såvel vej som bane. Udtrykt i meget generelle vendinger, er vejtransport attraktivt ved dør-til-dør transport over kortere afstande, mens banen hurtigt
bliver mere attraktiv over lidt længere afstande med dens komfort og hurtighed.
Beskæftigelse og erhverv
Ved betragtning af udviklingen i beskæftigelse i perioden 2006-2011 er det vigtigt at
bemærke, at observationsperioden omfatter den globale finanskrise. Forandringen i antallet af beskæftigede fra 2006-2011 viser en markant fremgang i de tyske delstater,
mens det modsatte er gældende i Danmark, hvor der har været en ligeså markant tilbagegang.
I Hamburg har der således været en fremgang på knap 8%, hvor den i Region Syddanmark er faldet med over 6%. Denne forskel mellem Danmark og Tyskland kan skyldes
nedgang indenfor fremstillings-, handels- og byggesektoren i Danmark, hvor der i Tyskland har været en stabil beskæftigelse i produktionssektoren, der har bidraget til den positive fremgang i beskæftigelsen2.
Den store forskel i udviklingen er bundet til den pågældende periode idet Danmark i 2006
havde udpræget højkonjunktur og f.eks. trak mange tyske arbejdstagere til landet, mens
der relativt set var lavkonjunktur i Tyskland.
Forandring i antallet af beskæftigede fra 2006-2011
10,0%
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6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
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-8,0%
Figur 2.3: Udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte regioner og delstater i Danmark og Tyskland
Kilde: Danmarks Statistik og Statistikamt Nord
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Nedenstående figur indeholder beskæftigelsestallene pr. branche og procentdelen af den
samlede beskæftigelse i Hamburg, Schleswig-Holstein og Nordlige Schleswig-Holstein.
Gennemgående for delstaterne er den relative store andel indenfor det forarbejdende erhverv, handel, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer samt økonomiske tjenesteydelser.
I Schleswig-Holstein er handel, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og det
forarbejdende erhverv som typisk er industri og produktion, højest repræsenteret med
andele på henholdsvis 17,7% og 16,3%. I Hamburg er den højest repræsenterede sektor
økonomiske tjenesteydelser på 19,9%.

Figur 2.4: Beskæftigede i Nordtyskland fordelt på erhverv
Kilde: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Figur 2.5 indeholder beskæftigelsestallene pr. branche og procentdelen af den samlede
beskæftigelse i landsdel Sydjylland, landsdel Fyn og Region Syddanmark. Den klart højest repræsenterede sektor for de tre landsdele er tjenesteydelser på mellem 74,4% 78,0%, og herunder handel med en nogenlunde ligelig fordelt andel på ca. 16,3%. Herefter kommer de forarbejdende erhverv som er størst i Landsdel Sydjylland med 15,8%.

Figur 2.5: Beskæftigede i Syddanmark fordelt på erhverv
Kilde: Danmarks Statistik

I figur 2.6 fremhæves beskæftigelsesandele for udvalgte brancher i en tværregional
sammenligning. Det ses, at beskæftigelsen indenfor undervisning er væsentlig større repræsenteret i Syddanmark sammenlignet med Nordtyskland. I Hamburg er information
og kommunikation beskæftigelsen størst, hvor den i de andre regioner og delstater er
nogenlunde den samme. Forarbejdende erhverv har en relativ stor andel i SchleswigHolstein og Landsdel Sydjylland, hvor andelen af de beskæftigede indenfor denne sektor
er lavere i Hamburg og på Landsdel Fyn.
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Figur 2.6: Beskæftigelsesandel efter udvalgte brancher i tværregional sammenligning.
Kilde: Danmarks Statistik og Bundesagentur für Arbeit

Det generelle billede af regionerne i Tyskland og Danmark viser, at de største beskæftigelsesandele er indenfor handel og det forarbejdende erhverv. I disse erhverv må der
være fælles styrkepositioner, som kan fremmes ved vidensdeling og fælles international
markedsføring, hvilket bl.a. kan opnås via bedre infrastruktur.
Beskæftigede indenfor undervisning er generelt højere i Region Syddanmark end i
Schleswig-Holstein og Hamburg. Landbruget er også mere udpræget i Region Syddanmark end Nordtyskland.
Turisme
I Schleswig-Holstein registreredes i 2009 omtrent 21,2 millioner turistovernatninger, og
omsætningen blev samme år opgjort til 7,5 mia. euro (dvs. over 56 mia. DKK), hvilket er
6% af delstatens nettoindkomst. Særligt i Vesterhavsområdet er turismen en væsentlig
økonomisk faktor med en omsætning på 2,1 mia. euro. Her kan nævnes området Nordfriesland, der har sine primære indtægtskilder på øerne indenfor turisme.
I områderne omkring Schleswig-Flensburg og Rendsburg-Eckernförde var turismen for få
år siden i udpræget grad centreret omkring kystområdet. Man har dog siden fået øjnene
op for "baglandet", der i højere grad bruges og udvikles. I Kiel og Flensburg har storbyturismen fået en fremtrædende rolle de seneste par år, og nye tiltag er gjort. I Neumünster
findes det nyopførte Factory Outlet Center, hvor det muligvis vil lykkes at få flere turister, f.eks. via gennemkørende kunder fra de Skandinaviske lande.
I Region Syddanmark var der i 2009 ca. 13,5 millioner turistovernatninger hvoraf næsten
40% var tyske gæster. Ser man alene på området i Sønderjylland, udgør andelen af tyske turister imidlertid lidt over 80%.
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Ifølge Region Syddanmark er der især i Østersøområdet et stort turist potentiale hvor
tilbud i form af naturoplevelser, sundhed-, vandre- og cykelturisme skal fremhæves3.
Turisme bidrager positivt til økonomien og stiller samtidig krav til en velfungerende infrastruktur på alle niveauer. Hvis infrastrukturen er velfungerende, effektiv og af høj kvalitet giver det turisterne lyst til at vende tilbage.
Fødevarer
Fødevareindustrien omfatter alle områder indenfor primærproduktion såsom landbrug og
fiskeri til forarbejdning og afsætning af fødevarer i engros- og detailhandlen. Industrien
er afgørende for Nordtyskland, og omfatter omkring 250 virksomheder og 20.000 socialforsikringsforpligtigede arbejdstagere. 11,5% af den tyske eksport til Danmark kan tilskrives fødevarer og dyrefoder, hvilket er det næststørste eksportområde kun overgået
af maskinindustrien med en andel på 13%. Særlig kød og kødkonserves eksporteres til
Danmark.
Region Syddanmark beskæftiger omkring 25.000 i fødevareindustrien. Andelen i eksporten af mejeri- og forarbejdede produkter er stor, og i 2009 var det den største industri
med eksportvarer fra Danmark til Tyskland4, idet denne industrigren bidrager til den
samlede eksport med 15,3%.
Samhandel og logistik
Tidligere var Storbritannien Danmarks største handelspartner, men i dag er det Tyskland,
der er det største marked. Af Danmarks samlede handel med udlandet udgør eksporten
til Tyskland ca. 17% og importen ca. 20%. Andre store samhandelspartnere er Sverige,
Storbritannien og Frankrig. Landene lige omkring os, er dem vi handler mest med..
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Figur 2.7: Danmarks import fra Tyskland
Kilde: Danmarks Statistik
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Som nævnt er Tyskland det land, hvorfra Danmarks import er størst. Der blev importeret
og solgt varer fra Tyskland for 99 mia. kroner, hvilket svarer til 20% af den samlede
danske vareimport5.
Figur 2.7 viser udviklingen i Danmarks import af varer fra Tyskland. Den generelle tendens viser, at efter finanskrisen i 2008 falder importen, hvorefter den ligger på nogenlunde samme niveau indtil 2011, hvorefter den begynder at stige igen.
Fordelt på sektorer sker den største import fra Tyskland indenfor maskinindustrien. Importen i denne sektor var i 2012 på 27%. Herefter kommer forarbejdede varer, som ligger med en andel på 19%. Disse to grupper tegner sig således for næsten halvdelen af
importen fra Tyskland.
Nedenstående figur viser udviklingen i eksporten, der varierer afhængig af hovedgrupperne. Den største hovedgruppe i eksporten til Tyskland er næringsmidler, såsom fødevarer, drikkevarer, tobak mv., der har en andel på 24%. Den næststørste hovedgruppe
er maskiner sammen med færdigvarer og andre varer, som ligger med en andel på omkring 17%.
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Figur 2.8: Danmarks eksport til Tyskland
Kilde: Danmarks Statistik

Såvel eksporten som importen fra Danmark til Tyskland sker med tog, lastbiler, færge og
containere. For Danmark er den vigtigste transportrute Jyllandsruten A7/E45, som dækker omkring 48% af den samlede godstransport med ca. 8000 lastbiler i døgnet. Hovedaksen går fra fra Vejle på den danske side til Neumünster på den tyske side. Langs vestkysten er godstransporten meget mere beskeden med ca. 180 lastbiler i døgnet. Denne
transport foregår på B5/rute 11.
Hertil kommer, at der er mange havne i Region Syddanmark, hvor havnen i Fredericia er
den største målt på godsmængde. Godstransport mellem Femern og Rødby havn er også
relativ stor. Desuden kan nævnes godstransport med tog, som aflaster motorvejene og
har tiltagende betydning for regionens transporter. Som eksempel er der terminalen i
Taulov og Padborg, som styrer den internationale godstransport og øger mulighederne

5

Landeanalyser, Dansk erhverv 2011
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for omlastning af gods mellem tog og lastbiler. På figur 2.9 ses godstransporten i mio.
tons til og fra Danmark i 20066.

Figur 2.9: Godstransport i millioner tons til og fra Danmark i 2006

Foruden vej- og banenettet er havnene og søvejene også vigtige handelsruter og afgørende for væksten og infrastrukturen i regionerne i Danmark og Tyskland. De fleste havne har overvejende en lokal eller regional forsyningsfunktion. Dette gælder for eksempel
havnene med færgeruter der forbinder regionens øer med fastlandet. Af de største industrihavne med beliggenhed i Nordtyskland og Region Syddanmark kan nævnes Esbjerg
havn, Aabenraa havn, Fredericia havn, Hamburg havn, Kiel havn og havnen i Lübeck.

6
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3.

OVERORDNET BESKRIVELSE AF BANENETTET

I dette afsnit beskrives på overordnet vis banenettet i Region Syddanmark, delstaterne
Schleswig-Holstein og Hamburg. Beskrivelsen fokuserer på udvalgte banestrækninger,
med relevans for netop denne opgave. Desuden beskrives kort de mest betydende veje i
Nordtyskland og Syddanmark.
Danmark
Det overordnede banenet i Danmark syd for Aarhus ses på figur 3.1. Groft set kan det
inddeles i følgende baneklasser:


Hovedbanen

Det vil sige det overordnede banenet, der binder landsdelene sammen og har en stor del
af trafikken. Hovedbanen på nedenstående kort går fra København H – Odense – Fredericia – Aarhus. Desuden er strækningerne Esbjerg-Lunderskov og Fredericia-Padborg hovedstrækninger. Hovedbanen går desuden til den dansk-tyske landegrænse og fortsætter
på tysk side.


Regionalbaner

Disse har til formål at binde de større byer sammen. I Jylland syd for Aarhus og på Fyn
er det strækningerne Skanderborg-Silkeborg-Herning, Vejle-Herning-Holstebro og Tinglev-Sønderborg.


Lokalbaner

Lokalbaner har til formål at binde de mindre byer sammen. I Jylland syd for Aarhus og på
Fyn er strækningerne Ringkøbing-Skjern-Esbjerg, Bramming-Ribe-Tønder og OdenseSvendborg lokalbaner.
Foruden de nævnte jernbaner er der tillige privat- og godsbaner.
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Figur 3.1: Udsnit af banenettet på Sjælland, Fyn og syd/midt Jylland. Hovedbaner markeret med
fed sort, regionalbaner med fed blå, og lokalbaner med grøn.
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Nordtyskland
Det overordnede banenet nord for Hamburg ses på figur 3.2. Mod vest forløber jernbanen fra grænsen i Tønder til Niebüll og forløber videre mod syd gennem Husum, Heide,
Altstadt, Elmshorn for at slutte i Hamburg. Denne del af det tyske banenet udgør ikke en
del af længdebanen fra Aarhus i nord til Hamburg i syd.
Denne vestliggende strækning er den ene af de to jernbanestrækninger i nord-syd gående retning, der binder Tyskland og Danmark sammen over landegrænsen på jernbaneområdet.
Den anden hovedstrækning i Nordtyskland ligger mod øst og er en del af længdebanen
fra Aarhus til Hamburg. Det tyske baneafsnit starter ved grænsen syd for Padborg og forløber mod syd gennem Flensburg og Rendsburg til Neumünster.
Der er en alternativ bane – og dermed en 3. banestrækning - længere mod øst, som forløber fra Padborg gennem Flensburg og Kiel til Neumünster. I Neumünster mødes de to
østlige baner. Efter Neumünster forgrenes banerne igen. Banen forløber således ud af
Neumünster sydpå via enten Elmshorn eller via Bad Bramstedt indtil de samles umiddelbart nord for Hamburg. De nord-sydgående strækninger er markeret med fed på figur
3.2.
Det interessante ved den sidste strækning er, at den betjener to store byer, som den også binder sammen – dvs. Flensburg og Kiel. De to byer har tilsammen omkring 400.000
indbyggere, og Kiel har desuden en stor havn. Det er således ikke uden interesse at få
koblet disse byer på længdebanen fra Aarhus til Hamburg. Videre er der et stort potentiale i at have to nogenlunde lige lange strækninger løbende mellem Flensburg og Neumünster, idet det sammenholdt med en opkobling af Flensburg-Kiel på længdebanen giver en god mulighed for over en ca. 100 km lang strækning at separere godstransport og
passagertransport.
Af større strækninger der forløber fra øst mod vest er der Heide-Neumünster og HusumJübek samt Rendsburg-Kiel.
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Figur 3.2: Udsnit af banenettet i Nordtyskland
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Beskrivelse af udvalgte strækninger
I det følgende fokuseres der på 3 strækninger, som beskrives mere detaljeret. Det drejer
sig om følgende:


Den Østjyske nord-syd korridor fra Aarhus til Padborg via Rendsburg og Kiel til
Neumünster mod Hamburg



Den Vestjyske nord-syd korridor fra Bramming via Tønder og Brunsbüttel til
Hamburg



Øst-vest korridoren fra Odense til Esbjerg

3.1.1 Den Østjyske nord-syd korridor
Strækningen deles op i to delstrækninger, det vil sige en dansk delstrækning og en tysk
delstrækning. Den danske delstrækning går langs den jyske østkyst fra Aarhus til Padborg. Den tyske delstrækning går fra Flensburg7 via Kiel og Rendsburg til Neumünster og
videre til Hamburg. Det vil sige, at fokus på den tyske delstrækning er den østlige bane.
Den danske delstrækning deles op i 3 korridorer, der ses på figur 3.3:
1. Den danske delstrækning
Den danske delstrækning forløber fra Aarhus – Fredericia – Vamdrup - Padborg og er ca.
218 km lang. Denne strækning udgør en væsentlig del af hele den Østjyske nord-syd
korridor. Banen blev åbnet mellem 1866-1868. Strækningen betjenes primært af DSB,
dog gjorde Arriva sit indtog på strækningen Aarhus-Skanderborg i 2003 og har været der
lige siden. Der er også godstrafik på strækningen, især fra Fredericia og sydpå, hvor der
er transittrafik til/fra Sverige.
Aarhus-Fredericia (108 km) blev indviet i 1868. Strækningen betjenes i dag på hverdage
og i weekender med ca. 4 tog i timen i faste minuttal. Disse tog omfatter 1 lyntog, 2 ICtog og 1 regionaltog. Den maksimale hastighed på strækningen varierer fra 160 km/t
mellem Aarhus-Horsens og Vejle-Fredericia og 180 km/t mellem Horsens-Vejle. Strækningen er dobbeltsporet og ikke elektrificeret. Der er ingen overkørsler på strækningen.
I Skanderborg og Vejle er der forbindelse mod henholdsvis Silkeborg og Herning. I Fredericia er der forbindelse mod Odense og Kolding.
Fredericia-Vamdrup (39 km) blev indviet i 1866 og er en del af strækningen FredericiaPadborg. Strækningen betjenes i dag med 1 persontog i timen i skiftende minuttal, som
omfatter enten et regionaltog eller et IC-tog. Strækningen er dobbeltsporet, elektrificeret
og den maksimale hastighed er 160 km/t. Der er ingen overkørsler på strækningen.
I Lunderskov er der forbindelse mod Esbjerg.
Vamdrup-Padborg (71 km) blev indviet i 1866. Strækningen betjenes i dag med ca. 1
persontog hver anden time, som omfatter IC-tog. Den maksimale hastighed varierer.
Mellem Vamdrup-Vojens er den maksimale hastighed 160 km/t og mellem Vojens-Tinglev
er den 180 km/t. Mellem Tinglev-Padborg er hastigheden kun 120 km/t, hvilket er en relativ lav hastighed. Strækningen mellem Vamdrup-Vojens og Tinglev-Padborg er enkeltsporet, mens resten af delstrækningen er dobbeltsporet. Der er elektrificeret på hele
strækningen, og der er registreret 10 overkørsler.

7

Strækningen med grænsekrydsningen mellem Padborg og Flensburg inddrages senere.
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I Tinglev er der forbindelse mod Sønderborg.
Trekanten mellem Fredericia, Middelfart og Taulov er et vigtig knudepunkt for jernbanetrafikken for både intercitytog og godstrafikken. Især kombiterminalen i Taulov spiller en
væsentlig rolle.
På figur 3.3 ses strækningen mellem Aarhus og Padborg, samt de største byer og hvor
der er tilslutning til resten af jernbanenettet.
Af større stationer kan nævnes Aarhus, Skanderborg, Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding, som alle er beliggende på den nordlige del af strækningen.

Figur 3.3: Hovedbanen fra Aarhus til Padborg.

Det er bemærkelsesværdig, at banen har et meget uens forløb fra Aarhus til Vamdrup.
Det gør banen længere, og det har en negativ effekt på hastigheden. Det giver igen en
længere køretid. Fra Vamdrup til grænsen er banen retlinet.
2. Den tyske delstrækning
Den tyske delstrækning forløber fra Flensburg via Kiel eller Rendsburg til Neumünster og
videre til Hamburg.
Den tyske delstrækning deles yderligere op i tre understrækninger. Disse fremgår af figur
3.4 og er beskrevet nedenfor:
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Flensburg – Kiel – Neumünster
Strækningen fra Flensburg til Neumünster via Kiel er ca. 105 km. Mellem Flensburg og
Kiel er der tog i timedrift på faste minuttal. Den maksimale hastighed på strækningen,
varierer mellem100-120 km/t. Mellem Kiel-Neumünster er strækningshastigheden op til
160 km/t. Strækningen er enkeltsporet og ikke elektrificeret mellem Flensburg-Kiel,
mens den er dobbeltsporet og elektrificeret mellem Kiel-Neumünster. Der er 39 overkørsler.
De største stationer på strækningen er Flensburg, Kiel og Neumünster.
Flensburg – Rendsburg – Neumünster
Strækningen fra Flensburg via Rendsburg til Neumünster er ca. 100 km, det vil sige en
anelse kortere end den mere østlige banestrækning beskrevet ovenfor. Denne strækning
betjenes med 1 tog i timen med faste minuttal, og den maksimale hastighed fra Flensburg til Neumünster er 160 km/t, dvs. generelt en højere hastighed end den østlige enkeltsporede bane. Der er dobbeltsporet og elektrificeret på hele strækningen, og der er
41 overkørsler.
De største stationer på strækningen er Flensburg, Jübeck, Schleswig, Rendsburg og
Neumünster.
Neumünster-Hamburg
Strækningen fra Neumünster til Hamburg er ca. 73 km. Den betjenes med halvtimes drift
i faste minuttal, og den maksimale hastighed er 160 km/t. Der er dobbeltsporet, elektrificeret og 28 overkørsler på strækningen.
De største stationer på strækningen er Neumünster, Elmshorn og Hamburg.
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Figur 3.4: Jernbanen fra Padborg via Rendsburg og Kiel til Neumünster, og herfra til Hamburg.

Neumünster er et vigtigt knudepunkt, da godstransport fra nord og Kiel forbindes. Jernbanestrækningen fra Nyborg, Fredericia, Padborg, Rendsburg til Neumünster og videre
mod Hamburg er hovedaksen for godstransport på bane i det dansk-tyske område. Det
bemærkes, at banen - især syd for Neumünster – ikke er særlig direkte, ligesom det generelt bemærkes, at der på tysk side er et uforholdsmæssigt stort antal overkørsler. På
tysk side er der således mellem 67 og 69 overkørsler på strækningen fra grænsen til
Hamburg afhængig af, om den østlige bane gennem Kiel vælges eller den knap så østlige
bane via Rendsburg vælges. På dansks side er der 10 overkørsler – på en længere
strækning.
Selv om fokus i denne opgave er på den østjyske længdebane, er det imidlertid også relevant at se på den mere vestlige banekorridor, idet det ellers ikke er muligt at skabe sig
et helhedsbillede over den nord-sydgående banetrafik i området.
3.1.2 Den Vestjyske korridor
Strækningen deles igen op i to, det vil sige en dansk delstrækning og en tysk delstrækning. Den danske delstrækning, der er relativ kort, går fra Bramming til Tønder grænse,
og den tyske delstrækning går fra Tønder via Niebüll, Heide og Altstadt ned til Hamburg.
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1. Den danske delstrækning
Bramming-Tønder (65 km) blev indviet i 1875 og er en forlængelse af den vestjyske
nord-syd korridor, der går fra Struer til Esbjerg. Driften har været varetaget af Arriva siden 2003. Strækningen betjenes med 1 tog i timen i faste minuttal. Til trods for at sporene på strækningen er ganske retlinede, er hastigheden kun 100 km/t, og helt nede på
60 km/t fra Tønder til grænsen. For strækningen Ribe-Tønder gælder hastigheden kun
togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden 75 km/t. Hele strækningen er enkeltsporet,
ikke elektrificeret og har et stort antal overkørsler. Set i et internationalt perspektiv er
disse lave hastigheder utidssvarende.
I Bramming er der forbindelse til Lunderskov-Esbjerg banen samt diagonalbanen til
Grindsted, og i Tønder er der forbindelse til Marskbanen mod Niebøll.
I 2011 fornyede Banedanmark 43 km spor, hvor man i samme ombæring ombyggede
sporene i 28 overkørsler og renoverede 7 broer på strækningen. I forbindelse med sporfornyelsen blev nogle sporskifter flyttet, og man forenklede sporenes beliggenhed på stationerne i Ribe, Skærbæk, Bredebro og Tønder.
På figur 3.5 ses strækningen markeret med blåt, og af større stationer er der Bramming,
Ribe, Skærbæk og Tønder.

Figur 3.5: Jernbanestrækningen fra Bramming til Tønder grænse.

2. Den tyske delstrækning
Den tyske delstrækning er ca. 193 km lang og går fra Tønder til Hamburg. Betjeningen er
i skiftende minuttal med 1-2 tog hver anden time, det vil sige knap ét tog i timen i gennemsnit.
Hastighedsgrænsen varierer på strækningen. Fra Niebüll–Husum, Heide–Wilster og
Elmshorn-Hamburg er den 160 km/t, mens den på resten af strækningen er mellem 100
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– 120 km/t. Hastigheden på den tyske del af den vestlige nord-syd-korridorer såeldes
væsebtlig højere end på den danske del af denne længdestrækning. På strækningen fra
Niebüll-Hamburg er der dobbeltspor, mens strækningen fra Niebüll-Tønder er enkeltsporet. Der er elektrificeret på den sidste del af den tyske delstrækning, det vil sige fra Itzehoe til Hamburg. Strækningen har et stort antal overkørsler.
Af byer med forbindelse til det omkringliggende jernbanenet kan nævnes Niebüll, Husum,
Heide, Elmshorn og Hamburg. Strækningen ses på figur 3.6.
De største stationer på strækningen er Niebüll, Husum, Heide, Itzehoe, Elmshorn og
Hamburg.

Figur 3.6: Udsnit af banenettet på strækningen mellem Tønder og Hamburg.

Det bemærkes, at banen har et noget kroget forløb mellem Marne og Elmshorn. Som følge heraf er hastigheden da også lavere på strækningen mellem Wilster og Elmshorn.
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3.1.3 Øst-vest korridoren fra Esbjerg til Odense
Strækningsbeskrivelsen er medtaget, da den er en del af den udvidede timemodel, hvor
man ønsker at køre fra Odense til Esbjerg på en time.
Strækningen er ca. 116 km, og går fra Odense via Fredericia til Esbjerg. På figur 3.7 er
strækningen markeret. Den deles op i to korridorer:
Odense-Fredericia (60 km) er en del af det danske hovedbanenet. Strækningen betjenes
i dag med mellem 3-4 tog i timen omfattende lyntog, regional- og IC-tog. Den maksimale
hastighed på strækningen er 160 km/t eller 180 km/t hvis toget har lav påvirkning af
sporet. Hele strækningen er dobbeltsporet, elektrificeret og har ingen overkørsler.
I Fredericia er der forbindelse mod Aarhus og Lunderskov.
Større stationer på strækningen er Odense, Middelfart og Fredericia.
Fredericia-Lunderskov-Esbjerg (88,5 km) blev indviet i 1874. Strækningen betjenes af 1
regional tog hver time i faste minuttal. Den maksimale hastighed varierer. Mellem Fredericia-Lunderskov er den 160 km/t og mellem Lunderskov-Esbjerg er den 180 km/t for tog
med lav påvirkning af sporet, ellers gælder en maksimal hastighed på 120 km/t. Hele
strækningen er dobbeltsporet, den er elektrificeret mellem Fredericia-Lunderskov og har
to overkørsler. I 2015 vil strækningen Esbjerg – Lunderskov være elektrificeret.
Fra Lunderskov er der forbindelse mod Padborg og Esbjerg. I Bramming er der forbindelse mod Tønder.
Større stationer på strækningen er Fredericia, Lunderskov, Bramming og Esbjerg.

Figur 3.7: Strækningen fra Odense-Esbjerg markeret med sort.
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3.1.4 Vejnettet
Det overordnede vejnet i Nordtyskland og Syddanmark beskrives.
Syddanmark
Vejnettet fra Aarhus i nord til grænsen i syd ses på figur 3.8.
Af kortet ses, at motorvej E45 strækker sig fra Aarhus mod syd til grænsen ved Padborg.
Motorvej E20 går fra Esbjerg mod øst via Middelfart og videre til Odense. I Trekantområdet danner E45 og E20 et vigtigt transportknudepunkt mellem Vejle. Kolding og Fredericia. Der er adgang mod nord til Aarhus, Aalborg og de nordlige færgeforbindelser, mod
syd til Flensburg, Kiel og Hamburg, mod vest til Esbjerg og mod øst til Odense og herfra
videre til København og Øresundsbron. Af andre betydelige veje er der rute 11, der går
fra grænsen i Tønder mod nord og rute 24 går fra Aabenraa mod Ribe.

Figur 3.8: Vejnettet i Syddanmark

Der er således en højklasset hurtig motorvejsforbindelse hele vejen fra Aarhus i nord til
grænsen i syd.
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Nordtyskland
Vejnettet i Nordtyskland ses på figur 3.9, hvor de største veje er markeret.
De to største veje der krydser grænsen til Danmark er B5/A11 i den vestlige del af Tyskland og motorvejen A7/E45 i den østlige del af Tyskland. Af andre større motorveje der
udgår fra Hamburg mod nord er der A23, A1 og A21. Motorvejsnettet er størst og mest
ubredt i den østlige del af Schleswig-Holstein der forbinder byerne Hamburg, Kiel, Lübeck
og Neumünster.

Figur 3.9: Vejnettet i Nordtyskland

Der er således også en højklasset hurtig vejforbindelse ad motorvej fra grænsen i nord til
Hamburg i syd.
Sammen med det danske motorvejsnet fra grænsen op til Aarhus skaber det en lang
højklasset vejforbindelse mellem Aarhus og Hamburg. Sammenholdt med det noget
uhomogene tognet er det derfor ikke så underligt, at vejforbindelsen er meget hurtigere
– og dermed også meget mere attraktiv – end baneforbindelsen.

side 32

En vestdansk-nordtysk banestrategi

Ver. 1.0 - September 2012

Det er lidt usædvanligt, at to relativt parallelle infrastrukturstrækninger over så langt et
forløb så ensidigt falder tidsmæssigt ud til bilens fordel 8. Med disse tidsforskelle er det
umuligt for banen at konkurrere med biltransport. Det vil samtidig betyde, at det med
fastholdelse af status quo på konkurrencefladen mellem bil og bane bliver svært, hvis
ikke umuligt, at forfølge diverse miljø- og klimastrategier.

8

På strækningen Hamburg-Berlin, hvor Deutche Bahn opererer køres der fra city centrum til city centrum over
en knap 300 km lang strækning på 1 time og 37 minutter. Med bil tager det knap 3 timer, man sparer således
godt en time og 20 minutter ved at tage tog i stedet for bil!
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4.

DEN NUVÆRENDE TRANSPORT SITUATION

I dette kapitel beskrives den nuværende transport situation. der ses nærmere på pendling, passagertrafik, flaskehalse, rejsetider og godstrafikken.

Pendling
Dette afsnit beskriver pendlerstrømmene i Region Syddanmark og pendling over den
dansk-tyske grænse.
Pendlerne i Region Syddanmark
Udover de store pendlerstrømme imellem Region Syddanmarks kommuner er der også
relativt mange pendlerne til/fra Region Syddanmark ud fra bopæls- og arbejdspladslokalitet9.
Tabel 4.1 viser pendlerstrømme til og fra regionen i 2011.

Tabel 4.1: Pendlerstrømme til og fra Regions Syddanmark
Kilde: Danmarks Statistik

Det ses, at pendlerne til og fra Region Syddanmark i overvejende grad kommer fra Region Midtjylland, men - lidt overraskende – kommer der også et stort antal til og fra Sjælland, specielt folk boende i Region Syddanmark med arbejdssted på Sjælland.
I Regionens 22 kommuner er der stor forskel på andelen af de beskæftigede, der pendler. Dette ses for eksempel på Fyn, hvor kommuner, der støder op til Odense Kommune,
såsom Assens og Nyborg Kommune har en høj udpendling, mens den i Odense er væsentlig lavere. Tendensen er den samme for kommunerne Esbjerg, Billund og Sønderborg
der alle har mange arbejdspladser. Generelt er der større udpendling på Fyn end i Sydjylland, hvilket kan forklares med at kommunerne er mindre på Fyn, hvorfor fynboerne hurtigere vil komme til at krydser kommunegrænser for at komme på arbejde 10.

9

Kontur – Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark
Notat om pendling – Samarbejde mellem Region Syddanmark og Beskæftigelsesregion Syddanmark, Region
Syddanmark, 2008
10
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Ifølge rapporten "Regionsanalyse sydjydernes trafikale trængsler" fra Dansk Industri
pendler folk bosat i Syddanmark 1,2 km længere end landsgennemsnittet. Pendlingen
foregår overvejende med bil nærmere bestemt 90%, mens 4% er med tog. Det tager i
snit 23 minutter at komme på arbejde.
Pendlere over den dansk-tyske grænse
Pendlingen over den dansk-tyske grænse var tidligere i kraftig vækst. I 2007 var der ca.
12.700 grænsependlere og i 2008 var der ca. 19.300. Langt de fleste pendler fra Tyskland til Danmark, mens kun ca. 1.200 pendler den anden vej. Denne fordeling kan skyldes den høje arbejdsløshed i Tyskland. Pendlerne fra Tyskland arbejder primært i kommunerne ved grænsen, nemlig Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg. Efter finanskrisen i 2008 faldt antallet af grænsependlere til ca. 10.100 i 2010. Antallet af pendlere
fra Danmark til Tyskland ligger nogenlunde konstant på ca. 1.00011.
Rejsetid
Rejsetiden mellem de største danske byer og til byer som Flensburg, Kiel og Hamburg
varierer meget afhængig af transportmiddel. Specielt rejsetiden på de danske baner er
sakket bagud i forhold til vores nabolande. Tabel 4.2 viser rejsetiden med henholdsvis bil
og tog. For tog varierede rejsetiden noget mellem de forskellige afgange, hvorfor den
hurtigste er indtastet i tabellen.

Tabel 4.2: Rejsetider mellem udvalgte byer i Danmark og Nordtyskland
Kilde: Rejseplanen, Deutsche Banen og DSB

Rejsetiden er generelt længere for kørsel med tog end med bil, dog med undtagelse af
strækningerne Odense-Esbjerg og Kolding-København hvor rejsetiden for de to transportmidler stort set er ens. Ruten Odense-København adskiller sig ved, at her er banen
klart hurtigere end bilen.
Med tog kan rejsetiden være længere, når strækningen passerer en grænse, f.eks. på
grund af togskift eller personaleskift.
Det gælder for eksempel togturen mellem Kolding-Hamburg, der tager 3 timer og 28 minutter. Togturen mellem Kolding – København tager derimod kun 2 timer og 20 minutter,
hvilket er over en times kortere rejsetid, til trods for at afstanden næsten er den samme
som Kolding-Hamburg. Desuden er rejsetiden med bil fra Kolding-Hamburg væsentlig
hurtigere end med tog, hvilket forringer incitamentet til at benytte tog.
Hurtigere tog, udretning af spor og bedre samordning mellem de forskellige trafiksystemer vil betyde kortere rejsetider og øge incitamentet for togrejser.
En forbedring af jernbanenettet med hurtigere togforbindelser har fordele for såvel erhvervsrejsende som private rejsende. Forretningsfolk og pendlere sparer rejsetid, hvilket
giver et mere fleksibelt arbejdsmarked og derved fordele for erhvervslivet 12.
En nedbringelse af rejsetiden vil betyde at flere folk benytter toget, hvilket vil bidrage til
en positiv samfundsudvikling. Det vil desuden bremse trængslen omkring de større byer
og på motorvejsnettet, hvis flere vælger toget som transportmiddel. For at opnå dette,
skal der bygges nye banestrækninger og eksisterende skal opgraderes, så hastigheden er
minimum 200 km/t.
11
12

Konsekvenser af faste forbindelser over Femern bælt og Kattegat for Region Syddanmark
Effekter på arbejdsmarkedet af transportinvesteringer, Copenhagen Economics 2010
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Investeringer i det danske jernbanenet har været forsømt i mange år, hvilket har resulteret i langsommere hastigheder sammenlignet andre europæiske lande, hvor eksisterende
strækninger er moderniseret og højhastighedsbaner er bygget. Dette er for eksempel tilfældet i Tyskland, hvor der er mange højhastighedsbaner, for eksempel også mellem
Hamburg – Berlin.
Flaskehalse og kapacitetsudnyttelse
Region Sydjylland
Danmark var i 2007 på en tredjeplads i Europa, hvad angår udnyttelsen af jernbanenettet målt i antal togkilometer pr. km jernbane. Danmark overgås kun af Holland og
Schweiz. Denne tæthed på jernbanenettet gør, at jernbanenettets fleksibilitet nedsættes13, fordi forsinkelser fra et tog, hurtigt kan sprede sig til andre tog14. Det vil sige, at et
net – som det danske – med stor tæthed er mere følsomt over for forstyrrelser.
Hvis kapacitetsudnyttelsen er højere end 60% på et døgn på strækninger med blandet
trafik15, kan det erfaringsmæssigt medføre kapacitetsproblemer16.

13

Nøjagtig som en motorvej med megen trafik.
Strategiske perspektiver for udviklingen af baneinfrastrukturen, Trafikstyrelsen 2007
15
Ved blandet trafik forstås både hurtigt og langsomtkørende tog
16
UIC
14
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På figur 4.1 ses kapacitetsudnyttelsen på banenettet i Danmark. De grønne og røde streger indikerer henholdsvis begyndende og egentlige kapacitetsproblemer. I Region Syddanmark med nabo-områder er det bl.a. strækningerne mellem Odense – Snoghøj, Taulov-Kolding, Vamdrup-Vojens og Tinglev-Padborg der har en stor kapacitetsudnyttelse,
og derfor giver anledning til begyndende flaskehalse.

Figur 4.1: Kapacitetsudnyttelsen i Danmark i 2011
Kilde: Banedanmark
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4.1.1 Identifikation af flaskehalse
Når man ser på strækningen Aarhus-Hamburg, er det åbenbart, at der er tale om en
uhomogen strækning - navnlig på dansk side - med en række flaskehalse af større eller
mindre betydning.
Disse beskrives kort og overordnet i nedenstående:

17



Hastigheden/dansk side: På strækningen Aarhus-Horsens er maksimalhastigheden 160 km/t. På strækningen Vejle-Vamdrup er maksimalhastigheden 160
km/t. På strækningen Vamdrup-Vojens er maksimalhastigheden 160 km/t. På
strækningen Tinglev-Padborg er maksimalhastigheden 120 km/t. Alle strækninger
bør søges opgraderet til 180 km/t – 200 km/t.



Hastigheden/tysk side: På strækningen Flensburg-Rendsburg-Neumünster er
maksimalhastigheden 160 km/t. På den østlige strækning fra Flensburg-Kiel er
maksimalhastigheden 120 km/t. På strækningen Kiel-Neumünster er maksimalhastigheden 160 km/t. På strækningen Neumünster-Hamburg er maksimalhastigheden 160 km/t. Alle strækninger bør søges opgraderet til 180 km/t – 200 km/t.



Enkeltspor til dobbeltspor/dansk side: I forbindelse med åbningen af Storebæltsbroen blev det i 1993 vedtaget, at banen mellem Vamdrup og Padborg skulle
elektrificeres og udbygges til dobbeltspor17. Banen er blevet elektrificeret, men de
to strækninger, Vamdrup-Vojens og Tinglev-Padborg på henholdsvis ca. 20 km og
15 km er ikke blevet udbygget til dobbeltspor, dog er der truffet politisk beslutning om dobbeltspor Vamdrup-Vojens. Banen betjenes i dag af både regionaltog,
IC-tog, godstog og internationale tog hvilket giver stor variation i gennemsnitshastigheden. Eksempelvis kørte der i 2009 22 godstog i døgnet 18 i hver retning på
denne strækning. Dette kombineret med, at strækningerne er enkeltsporede, gør
at strækningerne virker som flaskehalse.



Enkeltspor til dobbeltspor/tysk side: Strækningen Flensburg-Kiel er enkeltsporet, denne banestrækning kunne opgrades til dobbeltspor, hvis trafikken ønskes intensiveret mellem disse byer.



Vestfyn mellem Odense-Snoghøj
På den 56 km lange strækning fra Odense til Snoghøj kører der et regionaltog, to
IC-tog, og 1-2 godstog pr. time pr. retning. Regionaltoget har 10 standsninger
mellem Odense og Snoghøj, mens IC-toget kun standser i Middelfart. Gods- og
lyntogene er gennemkørende. Kapaciteten på denne strækning bliver derfor hurtigt opbrugt, grundet den store variation i gennemsnitshastigheden19.



Trafikseparation: Det er ikke umiddelbart muligt at separere trafikken fysisk på
den danske delstrækning. På den tyske delstrækning er der derimod en oplagt
mulighed for separation af gods- og passagertrafik på de to relativt parallelle
strækninger fra Flensburg-Neumünster. Godstrafikken kunne eksempelvis ledes af
den vestlige – og for begge transportformer, nuværende – korridor, mens passagertrafikken for eksempel kunne ledes ad den østlige korridor i en ny og opgraderet tracé. Sidstnævnte forslag har den store fordel, at Kiel og dens knap kvarte
million indbyggere kobles på strækningen Aarhus-Hamburg Henset til, at Kiel er

Trafikministeriet 1993
Godstog kører langsommere end passagertog, dvs. kapaciteten nedsættes jo flere godstog, der kører.
19
Banegodstrafikkens konflikter – Sverige-Tyskland, DTU Transport 2009
18
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en stor havneby, vil opkoblingen ligeledes give forøgede muligheder for at udvikle
Kiel som et mulitimodalt knudepunkt.


Eliminering af "sløjfen i Rendsburg": I Rendsburg føres jernbanen på en højbro over Kielerkanalen. Højbroen er ved at blive levetidsforlænget til 2042. Denne
bro er en stor flaskehals, dels fordi den forlænger kørestrækningen, dels fordi der
er hastighedsnedsættelse på denne del af strækningen. Hertil kommer, at visse
tunge godstog må splittes op, inden de kan passere broen. En ny retlinet forbindelse over eller under Kielerkanalen vil kunne eliminere denne flaskehals.



Overkørsler: På hele den danske strækning, dvs. fra Aarhus til Padborg er der 10
overkørsler, alle på delstrækningen Vamdrup-Padborg. Fra Flensburg til Hamburg
via Rendsburg er der imidlertid i alt 69 overkørsler. Den østlige rute fra Flensburg
til Hamburg via Kiel har ligeledes mange overkørsler, 67 i alt. Jo flere overkørsler,
der elimineres, jo højere gennemsnitshastighed, kan der opereres med – og jo
mere sikker bliver strækningen.

Generelt skal konstateres for hastighedsopgraderingsforslagene, at 180 km/t er valgt,
fordi enkelte delstrækninger på strækningen Aarhus-Hamburg trods alt har denne hastighed som maksimal hastighed. Man kunne imidlertid med lige så stor ret vælge opgradering til 200 km/t, hvilket ville betyde, at alle ovenstående strækninger opgraderes til
200 km/t, ligesom strækningerne Horsens-Vejle og Vojens-Tinglev opgraderes fra 180
km/t til 200 km/t.
Opgradering af enkeltsporede strækninger til dobbeltspor øger naturligvis kapaciteten
betydeligt og er en oplagt måde at eliminere flaskehalse på.
Trafikseparation kan være en god måde at øge kapaciteten på. Hvis man opererer på
samme strækning med tog, hvor hastighedsforskellen er på over 50 km/t opstår der ofte
kapacitetsproblemer20. Hvis man har muligheden med relativt tætbeliggende parallelle
strækninger, kan man med fordel vælge at lade gods køre på den ene banestrækning, og
lade passagertrafik køre på den anden banestrækning.

20

Kilde: UIC, p 4-5, High Speed Rail, Fast track to sustainable mobility.
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Kapacitet Nordtyskland
På nogle af de centrale delstrækninger er der imidlertid begyndende kapacitetsproblemer. På figur 4.2 ses strækningerne i Nordtyskland, hvor kapacitetsudnyttelsen er højest.
De orange streger angiver en kapacitetsudnyttelse mellem 50%-75% og de røde streger
er 75% eller mere.

Figur 4.2: Kapacitetsudnyttelsen i Nordtyskland i 2012
Kilde: Deutsche Bahn

Strækningerne markeret med orange og rødt har en så høj udnyttelsesgrad, at de kan
give anledning til kapacitetsproblemer. Størstedelen af disse strækninger er enkeltsporede, undtagen mellem Jübeck-Rendsburg, Elmshorn-Hamburg og Bad Oldesloe-Hamburg.
Generelt er det en forholdsvis stor del af strækningerne i Nordtyskland, hvor kapacitetsudnyttelsen er høj.
Rendsburg-sløjfen udgør et væsentligt problem med dens 2,5 km lange og 41 meter
høje bro21. Nederst på siden ses sløjfe og bro på figur 4.3.

21

Forklaring: For at kunne passere Kieler-kanalen er det nødvendigt at føre banetrafikken op på en højbro. Af
hensyn til især tunge godstransporter skal dette ske med en ringe stigningsgrad. Af den grund er "tilløbet" til
broen meget langt og forløber i rundt i en sløjfe forbundet med højbroen.
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Figur 4.3: Skitsering af problemet med flaskehalsen "sløjfen" ved Rendsburg samt (høj)broen over
Kielerkanalen hvor hastigheden er nedsat, og hvor tunge godstog kan have svært ved at passere

Elmshorn-Pinneberg
På strækningen mellem Elmshorn-Pinneberg mod Hamburg er strækningen dobbeltsporet. Der er en stor trafikbelastning, men kapaciteten er høj på denne strækning. Her
samles trafikken fra Jyllandsruten og Marskbanen. Dertil kommer en række nærtrafiktog.
Der er således meget trafik på strækningen. Derved kommer dette baneafsnit til at virke
som en begrænsende faktor for det samlede potentiale for Jyllandsrutens jernbanetrafik22.

22

Fælles papir om infrastruktur og mobilitet i Syddanmark og Schleswig-Holstein, Region Syddanmark 2008
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Terminaler
Kombinerede bil-banetransport har fået tiltagende betydning for udviklingen af den samlede transport på skinner. For at opnå et effektiv og konkurrencedygtig omkostningsniveau er god infrastruktur og kombiterminaler til at håndtere af- og pålæsning af containere, veksellad og trailere på banevognene afgørende.
I Tyskland har man politisk besluttet at fremme den kombinerede trafik gennem konkrete
initiativer, som for eksempel med statslig støtte på 0,5 mia. Euro til udviklingen af kombiterminaler.
Den statslige støtte har haft en positiv effekt, selvom der stadig er behov for yderligere
udvikling på området. Dette behov bunder blandt andet i, at transport med gods på skinner er mere miljøvenligt end lastbiltransport.
I Tyskland findes der 134 terminaler i drift, mens der kun er 3 i Danmark. I Danmark er
den kombinerede bil-banetransport til og fra Danmark, halveret fra godt 100.000 enheder i 2004 til godt 50.000 i 200823. Den danske regering indgik derfor i oktober 2009 en
bred aftale om "En moderne jernbane" med fem andre af Folketingets partier. Denne aftale sikrer øget fokus på mulighederne for godstransport med bane og den kombinerede
bil-bane transport. En del af aftalen skulle sikre modernisering og udvidelse af kapaciteten på de to store kombiterminaler i Høje Taastrup og Taulov. Herudover blev der afsat
midler til at forbedre samspillet mellem jernbanen og havnene i Esbjerg og Fredericia.
Taulov kombiterminal
Kombiterminalen i Taulov blev sat i drift i september i 1990 og udbygget i 2000. Terminalen ligger ca. 100 km nord for Flensburg, og er ejet af passageroperatøren DSB. Den
har et areal på 24.000m2. Terminalen er dog udlejet til DB Schenker Rail Scandinavia,
der står for den daglige drift.
Kombiterminalen har to læssespor på 600 meter og 4.329 meter henstillingsspor. I 2005
blev der håndteret 50.000 lasteenheder i terminalen. Den varetager hovedsagligt international godstransport, især mellem Danmark og Italien. Der afvikles dog også trafik
til/fra Norge og Sverige. Banedanmark gik i 2011 i gang med at udvide kombiterminalen
i Taulov med 5000 m2. Dermed øges mulighederne for at omlaste gods mellem tog og
lastbiler. Udvidelsen vil betyde, at terminalen får en øget kapacitet på 300 TEU (20fodscontainere) oven i de 600 TEU, som der er plads til i øjeblikket.
Kiel kombiterminal
Terminalen i Kiel blev opført i 2004 og drives af KombiPort Kiel GmbH og ejes af Güterverkehrszentrum Kiel. I 2010 blev der håndteret 5.716 veksellad/trailere og 5.290 containerenheder, som blev omladet i terminalen. Dette var en stigning på 13% i forhold til
året forinden.
Terminalen har tre læssespor, der hver især har en længde på 300 meter. Den årlige
omsætning i lasteenheder er 11.000 og arealet er 15.000 m 2.

23

Hvor den globale recession har været en medvirkende årsag til faldet.
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Padborg terminal
Kombiterminalen i Padborg blev besluttet i 1987 og finansieret af Bov Kommune med
støtte fra EU. I 1992 overtog DSB terminalen, men driften blev efter et par år midlertidig
indstillet. Siden 2009 har CFL Cargo i samarbejde med TX Logistics AG håndteret kombigods i Padborg, der ugentlig driver en gennemgående logistikservice forbindelse mellem
Padborg og Verona. En stigning i efterspørgslen kan nødvendiggøre en udbygning af terminalen med et tredje sporanlæg.
Terminalen har to læssespor der hver især har en længde på 300 meter. Den årlige omsætning i lasteenheder er 10.000 og arealet er 15.000 m2 24,25
Godstrafik
Godstrafikken i dag er især koncentreret omkring én strækning – hovedforbindelsen mellem Øresundsbron og Padborg via Storebæltsforbindelsen, som også er en del af den vigtige europæiske jernbanekorridor der løber gennem Europa fra Stockholm til Napoli.
Desuden er der også en del godstrafik udenfor denne jernbanekorridor, da for eksempel
havnene i Aarhus, Esbjerg, Vejle, Fredericia og Kolding benytter banetransport til at
transportere gods til og fra havnen.
Mængden af gods på bane kontra mængde af gods på vej
Taulov kombiterminal håndterede 50.000 lasteenheder i 2005. Med en ÅDT på 8000 for
lastbiler svarer Taulovs lasteenheder til ca. en uges transport med lastbil over grænsen.
For terminalerne i Kiel og Padborg der tilsammen har ca. 21.000 lasteenheder svarer det
til ca. 2-3 dages transport med lastbil.

24
25

Kombiterminaler, Transportministeriet 2008
En grænseoverskridende logistikregion, CB-Log 2011
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Antallet af godstog i 2009 fremgår af figur 4.4.

Figur 4.4: Antallet af godstog i 2009
Kilde: Banedanmark
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Tabel 4.3: Udvikling i banegods i alt og kombigods i Danmark fra 2008-2011 i 1.000 tons opdelt
efter national kørsel, international kørsel og transitkørsel.
Kilde: Danmarks statistik

Jernbanetransporten kan inddeles i tre kategorier:


National kørsel: Godstransport med oprindelse og destination i Danmark



International kørsel: Godstransport fra udlandet til Danmark og omvendt.



Transit kørsel: Godstransport som kører igennem Danmark med oprindelse og
destination i udlandet.

Tabel 4.3 viser udviklingen i banegods i Danmark i perioden fra 2008-2011. Godstransporten i alt og kombigods har haft en stigning på henholdsvis 22% og 21%. Den internationale kørsel er faldet i perioden, mens den nationale kørsel og transitkørsel er steget.
Den overvejende del af godstransporten med bane er transitkørsel.
Transitkørslen for gods udgør i alt er 75% af den danske godstransport med bane. Tilsvarende tegner transitkørsel sig for 67% af banetransporten med kombigods ,. Det betyder,
at der skal samles langt mere gods fra en række virksomheder sammenlignet med lastbil-transport. Det er selvindlysende, at denne transportform især er rentabel ved lange
transporter. I de fleste tilfælde ligger den største rentabilitet med disse heltog da også i
forbindelse med international- og transitkørsel.
Godstog kører ikke hurtigt. Det skaber flaskehalse og nedsat kapacitet. Hastigheden for
godstog bør på strækninger såsom den Østjyske længdebane forøges. Dette vil betyde at
godstogene passer bedre ind med IC-togene, hvilket medfører, at de optager mindre kapacitet på skinnerne. Endvidere skal godstogene ikke så ofte tages ind til overhaling, så
de hurtigere kørende passagertog kan passere. En ændring i hastigheden fra 100 km/t til
120 km/t vil eksempelvis betyde én yderligere transitkanal 26 pr. time, hvilket potentielt
er lig med 24 ekstra transitkanaler i døgnet27.
Eksempelvis skal nævnes, at på den nord-sydgående strækning mellem Taulov og Neumünster er der planmæssigt 12 godstog per uge med retning mod Fredericia, 27 mod
Malmö i Sverige og 7 mod Hallsberg også i Sverige. Samtlige af disse tog kommer fra
Hamburg-Maschen, der er den største rangerbanegård i Europa. Derudover kører ca. 37
tog om ugen mod Danmark og Sverige, som dog ikke begynder eller stopper i Maschen.
Tilsvarende tal er gældende i den modsatte retning28. Herudover kørte der i 2009 22
godstog i døgnet i hver retning på strækningen mellem Vamdrup-Vojens.

26

Én ekstra transitkanal betyder, at der kan køre et ekstra godstog på strækningen i timen.
Mere gods på banerne, Transportministeriet oktober 2009.
28
En grænseoverskridende logistikregion, CB-Log 2011.
27
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5.

HØJKVALITETSFORBINDELSE
/HØJHASTIGHEDSFORBINDELSE

I dette afsnit belyses hvilke elementer, der karakteriserer en højkvalitetsforbindelse og
en højhastighedsforbindelse. Begge elementer er meget oppe i tiden, hvor passagerer
ønsker både hurtigere forbindelser og mere komfortable rejseformer, altså et øget fokus
på høj kvalitet.
Dette afsnit er underbygget af data fra UIC, dvs. den internationale verdensomspændende organisation for jernbanesektoren 29.
Transportformer
Hvis man sammenholder de traditionelle transportmidler, det vil sige bil, bane og fly, vil
man normalt finde, at bilen er særlig velegnet til kortere transporter, navnlig i byer og
mellem byer, der befinder sig i nærheden af hinanden. I byer med metro, busser og/eller
S-bane er det attraktivt at tage disse transportformer, ikke mindst i den daglige pendling
mellem hjem og arbejde.
På mellemlange transporter er jernbanen ofte et oplagt valg, ikke mindst fordi toget kan
have en kortere transporttid, samtidig med at den rejsende kan slappe af. På lange rejser
er flytransport attraktiv, navnlig fordi den rejsende kan opnå store tidsbesparelser i forhold til alternative transportmuligheder. På mellemlange rejser har flytransport i mange
tilfælde mistet konkurrencefordele dels på grund af længere terminaltider 30 end tidligere,
dels mere generelt på grund af tilbringer- og frabringertider til/fra bycentre samt det faktum, at der på nogle mellemlange ruter i Europa gennem de sidste 20 år er etableret
højhastighedsbaner, som har erobret betydelige markedsandele fra flytransport.
Afstanden mellem Aarhus og Hamburg er med ca. 340 km31 en mellemlang distance.
Trods det, at Tyskland er Danmarks største samhandelspartner og Aarhus er Danmarks
næststørste by samt det forhold, at Aarhus sammen med de nærmeste byer i et kurvet
østjyske bybånd omfatter over 1 million indbyggere, er der ikke den store togtrafik mellem de to millionbyområder og i øvrigt Jylland/Schleswig-Holsteins øvrige knap 5 millioner indbyggere.

29

UIC har 200 medlemmer fra 5 kontinenter. UIC´s mission er at fremme jernbanetransport på verdensplan, herunder varetage mobilitetshensyn og hensyn til bæredygtig udvikling. UIC´s målsætninger er bl.a. at fremme interoperabilitet, skabe nye verdensstandarder for jernbane gennem nye forslag om, hvordan man kan forbedre den
tekniske og den miljømæssige præstation. UIC har eksisteret siden 1922. UIC afholder årligt omkring 85 træningssessioner, konferencer og seminarer årligt. UIC har udgivet 670 tekniske UIC-foldere.
30
F.eks. security-aspektet.
31
Cirka afstand målt på Google maps med biltransport.
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Der er ingen flyforbindelser mellem Jylland og Hamburg, hvorved det reelle valg for rejsende mellem for eksempel Aarhus og Hamburg står mellem bil og bane.
Hvis man måler på grænsekrydsninger andrager togpassagerer en forsvindende lille del
sammenholdt med antal personer i bil, der krydser grænsen.
Toget er ikke et attraktivt alternativ på grund af lav og ujævn frekvens og lange transporttider32 – konklusionen er derfor, at der ikke er en højkvalitetsforbindelse på banen
mellem Aarhus og Hamburg.
Men hvad er egentlig en højkvalitetsforbindelse. Det analyseres nærmere i det følgende:

Højkvalitetsforbindelse på bane
Umiddelbart forekommer det ikke ligetil at sige, hvad der er kendetegnende for ”en højkvalitetsforbindelse på bane”. Det skyldes naturligvis, at passagerer har vidt forskellige
behov og vægter de enkelte faktorer forskelligt. En højkvalitetsforbindelse kan således
sagtens være en metro eller letbane på få kilometer, der kører med høj frekvens. Det
kan med ligeså stor ret være en hurtig forbindelse over en flere hundrede kilometer lang
strækning. Videre kunne det være en lang og komfortabel rejse med nattog til en meget
fjerntliggende destination.
Det er således svært umiddelbart at definere begrebet ”højkvalitetsforbindelse”.
Skal man indkredse hvad en højkvalitetsforbindelse egentlig er, er der en række elementer, som man erfaringsmæssigt ved betyder meget for banepassagerer. Og summen af
det, der har stor positiv betydning for banepassagerer, kan være med til at indkredse,
om der er tale om en højkvalitetsforbindelse. Antallet af elementer, der indgår, bliver
større, jo længere tid passagerer skal befinde sig i toget, eller jo længere strækninger de
skal tilbagelægge.
Helt generelt indgår følgende elementer erfaringsmæssigt som væsentlige kvalitetsfaktorer ved lidt længere transporter:
1. Komfort, f.eks.:
 Passagerservice (mad/kaffe/te etc)
 Kabinedesign
 Ergonometri/sædekomfort
 Toilet-forhold
 Stillekupeer
 Mødekupeer
 Familiekupeer
 Lav støj fra toget
 God mulighed for kuffert-placering (navnlig på lufthavns-forbindelser)
 Gode forhold for personer med reduceret mobilitet
 Internet/Wifi
 Elektriske stik
2. Stationer, f.eks.:
 Beliggenhed
 Stationsdesign
32

Der er eksempelvis to daglige afgange fra Aarhus til Hamburg med transport tider på omkring 4:30 timer, resten af togtransporterne ligger med rejsetider på enten noget over 5 timer eller helt op til over 7 timer mellem de
to byer. Med bil tager samme rejse ca. 3 timer og 20 minutter – dvs. der er en tidsbesparelse på over en time ved
at vælge bilen målt i forhold til hurtigste togtransport. Det er efterhånden ved at være lidt atypisk, at biltransporter på en så lang distance har så klar en konkurrencefordel i forhold til direkte togtransporter.
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3.
4.
5.
6.

 Forretninger på stationen
 Gode forbindelser til eksempelvis bycentrum, lufthavn, metro, bus eller letbane
 parkeringsforhold
Frekvenser (hyppige tog og uden ”sorte huller” i kørestrukturen)
Rejsetid (så kort som muligt – især sammenlignet med alternative transportformer)
Miljøforhold
Ticketless procedures, dvs. (let) adgang til elektroniske billetter.

Det er klart, at alle passagerer ikke vægter de enkelte elementer ens, men trods det kan
man med en vis ret sige, at når en tilstrækkelig stor andel af ønskerne er opfyldt, vil man
tale om en højkvalitetsforbindelse.
Et meget vigtigt element – og måske det element, der er af størst betydning i dag – er
rejsetiden. Rejsetiden har vist sig at være så slagkraftig en konkurrenceparameter, at
netop denne parameter kan være udslagsgivende for, om en ruteforbindelse er succesrig
eller ej. Rejsetiden kan i sig selv for nogle passagerer være så vigtig, at den (næsten)
alene afgør, om nogle passagerer vælger at sætte lighedstegn mellem højkvalitet og højhastighed, idet kortere transporttider opnås gennem højere hastighed på banenettet.
Dog er højhastighedstransporter på bane netop kendetegnende ved, at deres øvrige produktsortiment, såsom service, komfort etc. normalt også er højkvalitetsprodukter. Man
kan derfor med nogen ret sige, at der er et stort sammenfald mellem højkvalitetsforbindelser og højhastighedsforbindelser.
Henset til, at nogle af de væsentligste overordnede aspekter, der skal vurderes i denne
opgave, er afkortning af rejsetid og højkvalitetsforbindelse, vil der i resten af kapitlet
alene være fokus på højhastighedskonceptet.

Højhastighedskonceptet
Togtransport deles generelt op i konventionel bane og højhastighedsbaner. Konventionel
bane er det, vi har overalt i Danmark. Højhastighedsbaner er derimod dedikerede systemer, hvor der køres mindst 250 kilometer i timen – idet undtagelsen herfra dog er opgraderede konventionelle strækninger33. Der er ikke højhastighedsbaner i Danmark.
Højhastighedskonceptet på bane er knap 50 år gammelt og stammer fra Japan. Japanerne fik deres inspiration ved langvarige studiebesøg i Frankrig nogle år efter 2. Verdenskrigs afslutning. Op gennem 1930´erne og 1940´erne havde der imidlertid allerede været en vis europæisk interesse i navnlig Tyskland, Italien og Frankrig for hurtigkørende
tog. 2. Verdenskrig satte dog en midlertidig stopper for arbejdet med høj hastighed på
bane. Det var først efter japanernes studietur til Frankrig, hvor man studerede datidens
hurtigtog på testbaner og lignende, at højhastighedskonceptet for alvor blev skabt. Det
ultimative gennembrud kom i Japan i 1964.

33

Den verdensomspændende organisation for jernbanesamarbejde, UIC, definerer højhastighed som tog, der
opereres med en hastighed på mindst 250 km i timen. En så høj hastighed kan kun opnås på en bane, der er anlagt specielt til dette formål. UIC har imidlertid også en lidt blødere definition af højhastighed, hvor man taler
om højhastighed ved hastigheder allerede fra 200 km/t og opefter – det drejer sig om konventionelle baner, der er
blevet opgraderet til hastigheder på 200 km/t eller derover. I den anledning er det værd at bemærke, at UIC også
understreger, at konventionel bane ikke kan opgraderes til hastigheder over 200-220 km/t, bortset fra enkelte
særtilfælde.
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Den 1. oktober 1964 åbnedes i forbindelse med olympiaden i Tokyo verdens første højhastighedsbane på den lidt mere end 500 km lange strækning mellem Tokyo og Osaka.
Efter en kort indkøringsperiode var transporttiden – der ved konventionel drift hidtil havde været 6 timer og 40 minutter - mellem de to byer nedbragt til 3 timer og 10 minutter.
Tophastigheden var 210 km/t. Dermed blev det pludseligt muligt for banen dels at konkurrere med flytransporter over mellemlange afstande, dels opstod der nye muligheder
for gennem baneforbindelser at knytte byer tættere sammen, hvor dette måske tidligere
havde været mere eller mindre perspektivløst.
I takt med den stigende udbredelse af højhastighedskonceptet er også hastigheden steget. Hastighedsforøgelsen både i forhold til konventionel bane og inden for højhastighedskonceptet er dels en følge af forbedret infrastruktur, dels udvikling af tog med lav
vindmodstand. Et eksempel på højhastighedstogs særlige "flydesign" ses på figur 5.1.

Figur 5.1: Karakteristisk design af højhastighedstog.
Kilde: UIC.

I dag er tophastigheden på jernbane steget så meget, at den er mere end det dobbelte
af, hvad den var i 1950´erne, dvs. fra godt 160 km/t til hastigheder over 350 km/t.
Udviklingen i dels tophastighed i drift på bane samt maksimal hastighed i test ses af figur
5.2.
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Figur 5.2: Udviklingen i maksimal hastighed ved drift på jernbane og i test, 1955 – 2012
Kilde: UIC.

.

Det tog adskillige år, inden europæerne fangede idéen om højhastighedstog, men i slutningen af 1970´erne og begyndelsen af 1980´erne begyndte man så småt i Italien og
Frankrig. Siden hen er udviklingen gået stærkt.
I dag er der i Europa mere end 6.600 km højhastighedsstrækninger, og godt 11.100 km
højhastighedsstrækninger er planlagt. Spanien tegner sig alene for ikke mindre end lidt
over 2.000 km højhastighedsbane. Frankrig følger lige efter med knap 1.900 km højhastighedsbane. Tyskland og Italien har med henholdsvis knap 1.300 km og godt 900 km
også udbyggede højhastighedsnet.
Blandt andre europæiske lande, der har højhastighedsnet, eller planlægger dette er: Belgien, Storbritannien, Schweiz, Finland, Sverige, Polen og Portugal.
På nedenstående kort har verdensorgansationen for jernbane, UIC, anskueliggjort, hvordan det europæiske højhastighedsnet forventes at se ud i 2025.

34

I 2007 satte et højhastighedstog ny verdensrekord, idet man på en testbane i Frankrig kom op på en tophastighed på hele 574,8 km/t.

side 50

En vestdansk-nordtysk banestrategi

Ver. 1.0 - September 2012

Figur 5.3: Højhastighedssystemer i Europa i 2025.
Kilde: UIC.

Af kortet ses, at højhastighedslinjer i 2025 må formodes at være ganske udbredte i Europa, og at de i øvrigt i høj grad er bundet sammen til et egentligt pan-europæisk netværk. Undtagelsen herfra er dog et eller flere manglende led mellem Nordtyskland og
Norden (dvs. gennem Danmark). Man vil således have højhastighedsbaner nord for
Danmark og syd for Danmark - men det europæiske netværk vil ikke hænge sammen på
grund af manglende led gennem Danmark.
Også uden for Europa – og Japan – er interessen for højhastighedstog både stor og stigende.
I Kina åbnedes den første højhastighedsforbindelse i 2003 og siden er mange flere forbindelser åbnet, og Kina har i dag mere end 8.000 kilometers højhastighedsnetværk,
som med aggressiv vækst øges år for år.
Også Taiwan og Korea har i dag højhastighedslinjer. Selv i USA, hvor jernbanetransport
på passagerområdet hidtil ikke har været så attraktivt, blandt andet på grund af store
afstande, er jernbanen ved at blive genfødt. Der er således planer om i USA at anlægge
17.000 miles højhastighed i fire faser, dvs. en fase hvert femte år fra 2015-2030. Hvis
det føres ud i livet vil USA om 18 år have et landsdækkende højhastighedsnet med en
design hastighed på 350 km/t.
Forventningen fra verdensorganisationen for jernbaner, UIC, til udviklingen i højhastighedsnetværk på aggregeret plan i hele verden ses af nedenstående figur35.

35

Der ikke har de amerikanske tal med.
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Figur 5.4: Udviklingen på verdensplan i højhastighedsnetærk frem til 2024.
Kilde: UIC.

Det ses af figuren, at der er en stor efterspørgsel efter yderligere etablering af højhastighedsbaner, og at det samlede netværk i 2024 forventes at være omkring 45.000 km36.
Baggrunden for den store succes som højhastighedskonceptet nyder i store dele af verden skyldes en blanding af mange faktorer, det vil sige opfyldelse af en lang række af de
faktorer, der nævntes under højkvalitetstog. Det drejer sig først og fremmest om hastighed, det vil sige hurtig transport fra en by eller knudepunkt til en anden by eller knudepunkt.
Komforten ved togtransport overgår komforten ved både biltransporter og navnlig flytransporter. Bilen er på visse punkter toget overlegen, for eksempel kan man med bilen
opnå ægte dør-til-dør transport, mens toget i bedste fald kan tilbyde transport fra city
centrum til city centrum.
Flytransport opfattes derimod af en del rejsende som en transportform, der er blevet noget træg. Det skyldes ikke mindst de mange elementer, der indgår i en flyrejse. Først
skal passageren til lufthavnen, der sjældent ligger city-nært – enten med et eller flere
transportmidler, derefter følger indcheckning, security og venten ved gaten, inden passageren kan boarde. Når passageren endelig sidder i sit sæde er dette oftest, småt,
trangt og ubekvemt. Efter landing bruges der ofte én god times tid på at komme frem til
bestemmelsesstedet, ikke sjældent med flere transportskift.
36
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Et højhastighedstog bliver derfor attraktivt på mellemlange rejser, fordi passagerer
kommer ligeså hurtigt eller hurtigere frem som med fly – og langt hurtigere end med bil
– på en væsentlig mere bekvem måde. Det vil sige, at en togpassager kan sidde i samme
komfortable sæde, hele vejen. Internetforbindelsen kan udnyttes under hele transporten.
Det giver god mulighed for i fred og ro at arbejde, hvis det er en forretningsrejsende, eller spille spil, se film eller surfe på internettet, hvis man er fritidsrejsende.
En særlig fordel ved togtransport, som er med til at gøre det populært, er, at togrejsende
oplever en større grad af frihed end passagerer i andre transportmidler. Det skyldes, at
toget er et transportmiddel hvor passagererne for det første ikke skal fastspændes, ligesom de rimeligt frit kan vandre omkring i toget og nyde turen. Det giver en udstrakt følelse af frihed, som mange passagerer sætter høj pris på.
Sikkerheden ved højhastighedstog er et kapitel for sig. Ifølge UIC har der ikke været
dødsulykker på højhastighedstog. Dette til trods for, at der er transporteret milliarder af
passagerer gennem årene. Derved placerer højhastighedsbaner sig som det ultimativt
sikreste transportmiddel.
Højhastighedstog og miljø
Højhastighedstransport på bane er væsentligt mere miljøvenligt end både vejtransport og
flytransport.
Af figur 5.5 fremgår, at CO2-udledningen målt i kilo per 100-passagerkilometer vider, at
bilen er 3½ gange så forurenende som højhastighedstoget. Ved flytransport er udledningen mere end 4 gange større højhastighedstogets37.

Figur 5.5: Kilo CO2 emissioner pr. 100 passagerkilometer.
Kilde: UIC.

Højhastighedstog er samtidig mere energi-økonomisk end andre transportmidler. I nedenstående diagram ses det indbyrdes forhold mellem transportformer, det vil sige, hvor
mange passagerkilometer 1kwh energi kan omsættes til.

37

Det bemærkes i øvrigt, at højhastighedstoget ikke forurener med CO 2 langs linjeføringen, men ved kraftkilden.
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Figur 5.6: Energi-effektivitet målt i antal passagerkilometer-produktion pr 1 kwh.
Kilde: UIC.

Af figuren kan udledes, at højhastighedstog er 8½ gang mere energiøkonomisk end fly,
ca. 4½ gange mere end privatbil, godt 3 gange mere effektivt end bus samt i varierende
grad et godt stykke mere energi-effektiv end andre togtransporter.
Måling af eksterne omkostninger er ikke en eksakt videnskab, hvor der er bred enighed
om, hvordan forskellige faktorer skal opgøres. UIC er alligevel kommet med et bud på,
hvordan de gennemsnitlige eksterne omkostninger kan se ud for højhastighedstog, bus,
fly og personbil målt mod hinanden. Dette er vist i figur 5.6.
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Figur 5.7: Gennemsnitlige eksterne omkostninger ved forskellige transportformer, målt i € og $ per
1.000 passagerkilometer.
Kilde: UIC.

Det umiddelbart mest interessante er ikke så meget de absolutte tal, men snarere det
faktum, at højhastighedstog på alle faktorer ligger relativt lavt, mens de øvrige transportformer alle har mindst én faktor, som medfører høje eksterne omkostninger.
Busser har relativt høje eksterne omkostninger for så vidt angår luftforurening. Fly har
meget høje eksterne omkostninger på grund af usædvanligt højt bidrag til klimaforandring ved højt scenario og et pænt bidrag ved lavt scenario. Personbiler har høje eksterne omkostninger både for så vidt angår klimaforandringer (begge scenarier) og ulykker.
Privatbiler har desuden relativt store eksterne omkostninger vedrørende luftforurening
Det er derfor alt andet lige miljømæssigt attraktivt at få flyttet så mange passagerer som
muligt væk fra de miljømæssigt mest belastende transportmidler over i de transportmidler, der er mere miljøvenlige. Der er basis for, at højhastighedskonceptet og dets udbredelse kan være et blandt mange midler, der kan være med til at muliggøre, at fremtidens
transporter bliver mere miljø- og klimavenlige.
For den østjyske længdebane til Hamburg er det netop forskellen til biltransport som er
afgørende.
Højhastighed giver vækst i samfundene knyttet til højhastighedslinjen
Ny forskning38 viser, at højhastighedstog giver økonomisk vækst. Det er konklusionen i
en analyse fra London School of Economics and Political Science. Analysen viser, at
højhastighedstog skaber klare og signifikante økonomiske fordele til de samfund, de
betjener. Forskerne har analyseret effekten på tyske byer knyttet til en højhastighedsstrækning.
De fandt således, at byer, der er forbundet til en ny højhastighedslinje oplevede en BNPvækst på 2,7 % sammenholdt med nabobyer, der ikke ligger på linjen eller ruten. Analysen viste også, at forøget markedsadgang via højhastighedstog har en direkte sammenhæng med vækst i BNP – for hver 1%´s stigning i markedsadgang, sker der en 0,25%´s
stigning i BNP.
Transporttidsmønster for konventionel bane, højhastighedsbane og fly
Som anført er rejsetiden en meget væsentlig faktor for, om en transportform er attraktiv
og konkurrencedygtig. I nedenstående figur 5.8 ertransporttid afbildet op ad den lodrette
akse, mens afstand er afbildet ud af den vandrette akse. I figuren betragtes alene tre
transportformer, det vil sige: Konventionel bane, højhastighedsbane og flytransport.

38

Kilde: http://www2.lse.ac.uk/newsAndMedia/news/archives/2010/09/highspeedrail.aspx
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Figur 5.8: Transporttider for konventionel bane, højhastighedsbaner og fly målt i transportintervallet omkring 50 – 1.000 km..
Kilde: Steer Davies Gleave, Commission for Integrated Transport, London, 2004.

Det se hurtigt af figuren, at jernbanen ikke overraskende er hurtigst på kortere strækninger. Videre ses, at højhastighedsbaner er hurtigste transportform på rejseafstande, der cirka ligger i intervallet 150 – 780 km. På strækninger under 150 km vil
der være en svag fordel ved at tage konventionel bane frem for højhastighedstoget,
mens flyet på afstande over 780 km er hurtigst.
Det bemærkes dog, at tallene, som ligger bag figuren, i højhastighedsperspektivet er noget gamle, det vil sige fra 2004. Af figur 5.2 ses da også, at maksimal hastigheden for
højhastighedstog efterfølgende steg med 12-15% omkring 2006-2007. Det betyder, at
det interval, hvor højhastighedstoget er hurtigste transportform, udvides, idet
krydsningen mellem fly og højhastighedstog, der på figur 5.8 i 2004 ligger omkring 780 km, i dag rykker længere mod højre.
Konklusionen på dette kapitel er, at højhastighedstog er et konkurrencedygtigt koncept,
der opfylder mange menneskers behov for høj komfort, god service og lynhurtig transport over mellemlange distancer. Højhastighedsbaner er samtidig interessante, fordi de
miljø- og klimamæssigt har så åbenlyse fordele i forhold til de konkurrerende transportformer. Det gælder ikke mindst for den østjyske længdebane hvor det er bilen som er
den helt dominerende konkurrent. Hertil kommer, at de hurtige forbindelser styrker samhandels- og samarbejdsmuligheder, med vækst i BNP til følge.
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Set med danske øjne er en hurtig forbindelse fra Jylland til Hamburg ikke kun attraktiv,
fordi den vil knytte Jylland, Schleswig-Holstein og Hamburg tæt sammen og øge samarbejdsmulighederne betragteligt. Den vil samtidig gøre det muligt at nå fra f.eks. Aarhus
eller en syddansk destination til Berlin – og formentlig også tilbage igen, på samme dag.
Det giver meget store forretnings- og samhandelsperspektiver.
Alternativet, f.eks. 0-investeringens perspektiver, vil derimod trække i modsat retning.
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6.

TIMEMODELLEN

Timemodellen er interessant i dansk perspektiv som national banetransport. Timemodellen er imidlertid også interessant set i et internationalt perspektiv, fordi modellen fuldt
udrullet sammen med en højhastigheds længdebane mellem Aarhus og Hamburg vil fungere som feeder-ruter til den internationale forbindelse – og vice versa.
I beskrivelsen af Timemodellen er der særligt fokus på Esbjerg og Flensburg. Desuden
vurderes muligheden for en ny station i Erritsø.
I forbindelse med transportaftalen "En grøn transportpolitik" 29. januar 200939, blev parterne enige om, at der skal sikres markant hurtigere rejsetider med tog mellem de største byer, som følge af en etapevis udbygning/opgradering af jernbanenettet. Konkret anførtes i aftalens overordnede principper bl.a., at "Den kollektive transport skal løfte det
meste af fremtidens vækst i trafikken. jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne.".
Visionen er en rejsetid på 1 time på strækningerne København-Odense, Odense-Aarhus
og Aarhus-Aalborg. På længere sigt skal Esbjerg, Herning og Flensburg også inddrages i
Timemodellen. Gennemførelsen af timemodellen ville komme såvel de rejsende mellem
de store byer til gode samt rejsende, der benytter hovedstrækningen mellem København
og Aalborg.
Udrulning af timemodellen kan deles op i følgende faser40:
1. etape af Timemodellen omfatter strækningen København-Odense, som består af den
nye banestrækning København-Ringsted via Køge samt opgradering af den eksisterende
bane mellem Ringsted-Odense. Dermed opnås hastigheder på op til 200 km/t. København-Ringsted banen forventes at være færdig i 2018 og tophastigheden bliver her 250
km/t. Opgradering af Ringsted-Odense strækningen forventes klar efter signalprogrammet er gennemført, senest i 2021.
2. etape af Timemodellen omfatter en opgradering af banestrækningen Aarhus-Aalborg
til 200 km/t, som gennemføres i to deletaper. Første deletape er Hobro-Aalborg med en
hastighedsopgradering fra 120 km/t til 200 km/t, ved nedlægning af overkørsler og sporudretning. Anden deletape mellem Aarhus-Hobro afventer resultatet af en forunderøgelse
i år, til hvordan banestrækningen kan forbedres og hastigheden kan øges.
3. etape mellem Odense-Aarhus kræver en omfattende indsats på banenettet, og vil
ifølge Trafikstyrelsen først kunne realiseres efter 2020. Der er to muligheder for at realisere Timemodellen mellem Odense-Aarhus:.


39

Lillebælt-Vejle Fjord alternativet

Aftale mellem daværende regering (venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance.
40
Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark, Trafikstyrelsen, marts 2009
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Odense-Horsens alternativet

Denne rapport fokuserer udelukkende på Lillebælt-Vejle Fjord alternativet. Foruden rejsetiden på en time mellem Odense-Aarhus, undersøges muligheden af stop på en nyanlagt
station, der hensigtsmæssigt kan placeres i Erritsø i Trekantområdet.
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Odense-Aarhus
Den eksisterende banestrækning mellem Odense-Aarhus, har en kroget linjeføring. Herudover varierer hastigheden mange steder lige fra 180 km/t og helt ned til 100 km/t41.
Til brug for beregninger på Timemodellen forudsættes i det følgende, at banestrækningerne er elektrificerede, implementeringen af det nye signalprogram har fundet sted og
dobbeltspor til brug for elektriske tog med høje hastigheder, som forudsættes at være
minimum 200 km/t.
Der tages udgangspunkt i Trafikstyrelsens screeningsforslag, hvor Atkins i et tidligere
projekt har beregnet køretider til alternativerne. Lillebæltscenariet fremgår af figur 6.142,
hvor det undersøges yderligere, hvorvidt det er muligt, at linjeføringen passerer en ny
station med stop i Erritsø. Screeningen berører følgende banestrækninger:

Figur 6.1: Linjeføringsalternativ Lillebælt-Vejle Fjord
Kilde: Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark

Ca. 36 km ny bane mellem Odense Vest og Kavlslunde (som supplement til den eksisterende ca. 40 km lange banestrækning over Vestfyn)
Ca. 7 km ny bane bl.a. på ny bro over Vejle Fjord (som supplement til den ca. 22 km
lange banestrækning via Vejle)
Ca. 6 km ny bane vest om Horsens (som supplement til den ca. 9 km banestrækning via
Horsens)
Ca. 21 km ny bane mellem Hovedgård nord for Horsens og Hasselager syd for Aarhus
(som supplement til den eksisterende ca. 28 km lange banestrækning via Skanderborg)
41

42

TIB – Strækningsoversigt vest, Banedanmark 2012
Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark, Trafikstyrelsen, marts 2009
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Linjeføringen føres gennem Erritsø med stop her. På figur 6.2 ses en mere detaljeret kort
med stationsplacering.
Herudover indgår opgradering af nuværende delstrækninger til 200 km/t. De omfatter i
alt ca. 33 km af den eksisterende hovedbanestrækning i området fra nord for Fredericia
til Hovedgård jf. figur 6.1.
De nye afkortede banestrækninger giver rejsetidsbesparelser. Foruden dette opnås en
kapacitetsudvidelse af den jyske længdebane, som gør det muligt at gennemføre hurtigere tog med Timemodellen og mulighed for flere godstog på strækningen. Desuden vil forbedringerne på Vestfyn mellem Odense og Lillebælt være til fordel for hurtige tog mellem
København-Kolding-Esbjerg.
Køretiderne er beregnet for IC3, IC4, ICE og Velaro tog og ses her:


Med IC3 opnås en rejsetid på 53 min



Med IC4 opnås en rejsetid på 50 min



Med ICE opnås en rejsetid på 47 min



Med Velaro43 opnås en rejsetid på 44 min

Den korteste rejsetid på 44 min er med Velarotoget, hvor der på strækningen er hastigheder op til 300 km/t. Hastighedsbegrænsningen på ICE toget er 250 km/t. Med IC3 og
IC4 toget er den maksimale hastighed henholdsvis 180 km/t og 200 km/t og rejsetiden
53 min og 50 min.
Timemodellen mellem Odense og Aarhus kan altså realiseres, selv ved en maksimal hastighed på 180 km/t. Selv med en ny station i Erritsø kan kravet til en 1 times rejse opfyldes.
Ny station i Erritsø
Der har længe været tale om muligheden af at etablere en ny station i Erritsø. Banemyndighederne udpegede allerede for snart 12 år siden Erritsø, som det sted i landet, hvor
potentialet for et nyt standsningsted er stort. Indbyggermæssigt har Trekantområdet ca.
350.000 indbyggere mod ca. 115.000 i Esbjerg, ca. 85.000 i Herning, knap 200.000 i
Odense og godt 300.000 i Aarhus. Der er derfor et solidt opland.
Trafikstyrelsen har udarbejdet redegørelsen "Stationsstrukturen i Danmark – en screening af det statslige jernbanenet udenfor Hovedstadsområdet". På baggrund af nettonutidsværdi, tærskelværdigforhold og passagerpotentialet (potentielle af- og påstigere i alt
pr. årsdøgn) vurderes muligheden for nye stationer herunder Erritsø og Erritsø Vest.
Konklusionen i rapporten viser, at en ny station i området ved Erritsø vil give god mening, da den giver størst nutidsværdi og store tidsbesparelser 44.
Med et standsningssted i Trekantområdet vil der være stor mulighed for at flytte bilister
fra de mest belastede strækninger i Danmark over i hurtigere tog og dermed mindske
trængslen på motorvejene. Netop Trekantområdet på Vejle fjord broen og Vestfyn har de
største trafiktal og værste trængselsproblemer på motorvejsnettet udenfor hovedstadsområdet. For at afhjælpe denne problematik, ville et hurtigtogsnet med stop i Trekantområdet kunne løse mange problemer.
Timemodellen er planlagt ud fra tankegangen om, at det skal være muligt at komme hurtigt til eller fra København uden for mange stop. Dette vil være til stor gavn for erhverv,
indbyggere og turister både i hovedstaden og i provinsen. For borgere og virksomheder i
43

Velaro er en serie af højhastighedstog fra Siemens. Når Velaro er valgt i dette eksempel skyldes det, at toget er
baseret på ICE-tog.
44
Stationsstruktur i Danmark – en screening af det statslige jernbanenet udenfor Hovedstadsområdet, december
2008.
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Trekantområdet og andre større provinsbyer, er det imidlertid også særdeles relevant at
have muligheden for at komme hurtigt mod syd til Flensburg/Hamburg, mod vest til Esbjerg eller mod nord/nordvest til Herning, Aarhus/Aalborg. Skal dette realiseres, vil en
linjeføring gennem Trekantområdet med standsningsted i Erritsø være en meget attraktiv
løsning.
Alternativ station i Snoghøj
Banen mellem Snoghøj og Taulov åbnede i 1993 som en del af landanlæggene til Storebæltsforbindelsen. Den bliver primært brugt som genvej for transitgodstogene, der derved slipper for at skulle køre til Fredericia, hvor toget så skulle løbe om. Da både Snoghøj
og Taulov er forgreningsstationer i niveau, er der risiko for konflikter med andre tog. I
Snoghøj skal godstog fra Sverige til Tyskland passere det modsatte hovedspor med risiko
for konflikt, mens det samme gør sig gældende for godstog i Taulov, der skal passere det
modsatte hovedspor med risiko for konflikt.
Modsat stationen i Erritsø, vil en station i Snoghøj have en beliggenhed marginalt tættere
på motorvejsnettet og give en bedre overgang mellem biler og tog. Desuden ligger stationen med den nuværende skinneføring før afgreningen mod Fredericia og Esbjerg. Snoghøj er imidlertid bebygget område og ligger noget østpå.
I samme ombæring kunne man lave nye sportilslutninger i form af "flyover", således, at
konflikter mellem godstog og andre tog undgås. Stationen er ligeledes analyseret i "Stationsstrukturen i Danmark – en screening af det statslige jernbanenet udenfor Hovedstadsområdet" og også den har ligesom stationen i Erritsø både en forholdsvis høj nutidsværdi og et forholdsvis højt passagerpotentiale.
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Figur 6.2: Eksempel på ny trafikterminal i Erritsø og alternativ placering i Snoghøj
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Odense-Esbjerg
Strækningen har en længde på knap 143 km. Det tager 1 time og 20 min at køre strækningen, med stop i Middelfart, Kolding, Vejen og Bramming.
Den allerede besluttede plan om at elektrificere strækningen mellem Esbjerg-Lunderskov
kunne med fordel udbygges, så man i rejsetiden kan leve op til forslaget fra Timemodellen, der peger på muligheden for at rejse mellem Odense og Esbjerg på 1 time. En opgradering af banestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov giver god mening, da linjeføringen er en af de mest retlinede strækninger på det danske net. Det vil derfor kun
kræve modifikationer at opgradere til 200 km/t.
På kort sigt er det ønskværdigt, at man kan opnå timemodellen og tilbagelægge strækningen på 1 time inklusiv stop i Erritsø. Dagens togmateriel har en tophastighed på 180
km/t, hvilket gør det muligt at opnå timemodellen på denne strækning uden større opgraderinger.
Uden baneopgraderinger og med etableringen af den ny station, er det muligt at tilbagelægge strækningen på 1 time og 4 min. Mellem Odense og Erritsø er strækningshastigheden stort set 180 km/t hele vejen, hvilket mindsker muligheden for hastighedsforbedringer. På strækningen mellem Erritsø og Esbjerg er der derimod en hel del muligheder
for mindre opgraderinger, der kan sænke rejsetiden. Disse opgraderinger vil være en
forøgelse af hastigheden til 180 km/t gennem byerne Kolding, Holsted, Gørding og
Bramming. Desuden skal strækningerne mellem Lunderskov-Vejen og Tjæreborgindkørslen til Esbjerg opgraderes til henholdsvis 160 km/t og 180 km/t.
Foretages disse opgraderinger, viser køretidsberegninger, at strækningen kan tilbagelægges på 59 min inklusiv holdetid på 1 min i Erritsø.
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Odense-Flensburg
Strækningen Odense – Flensburg har en længde på knap 173 km. Det tager 2 timer at
køre strækningen i dag, hvor der er stop i Middelfart, Kolding, Lunderskov, Vamdrup, Vojens, Rødekro, Tinglev og Padborg, dvs. i alt stop på 8 stationer undervejs.
På kort sigt ville det ikke være muligt at tilbagelæge strækningen på 1 time med dagens
rullende materiel. Ved at opgradere den eksisterende bane, er det muligt at få rejsetiden
ned på 1 time og 18 min inklusiv stop i Erritsø.
Det skal gøres ved at øge hastigheden fra 120 km/t til 160 km/t gennem Vamdrup, Farris, Sommersted, Vojens og fra 120 km/t til 180 km/t gennem Rødekro og Tinglev. Desuden skal hastigheden mellem Tinglev og Padborg hæves fra 120 km/t til 180 km/t.
På længere sigt kunne et yderligere tiltag til nedsættelse af rejsetiden være etablering af
en ny station i Flensburg. Se figur 6.3. Det sidste stykke ind mod Flensburg Banegård på
ca. 5,3 km tilbagelægges med en hastighed på 60 km/t pga. skarpe kurver. Dette stykke
tager 5-6 min at køre, og vil kunne undgås ved at anlægge en ny station i udkanten af
Flensburg ved eksempelvis Lilienthalstrasse, hvilket også vil være til stor fordel, hvis toget skal videre mod Hamburg via Rendsburg og Neumünster. På strækningen til Hamburg vil det give en rejsetidsbesparelse på 15-20 min frem for, at toget skal ind på
Flensburg Station, og ud igen.

Figur 6.3: Eksempel på ny station i Flensburg
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Skal rejsetiden mellem Odense-Flensburg bringes ned på 1 time, vil det kræve anlæggelse af en ny tracé. Det kunne for eksempel være en afgrening i Kolding og herfra ned omkring Haderslev og Aabenraa og videre til Flensburg. Foruden nedsættelsen i rejsetiden,
vil det koble beboerne i disse områder, på en mere direkte toglinje i nord-sydgående retning i Vestdanmark.
Konklusion
Det kan konkluderes, at strækningerne København-Odense og Aarhus-Aalborg har første
prioritet, hvor projektet mellem København-Ringsted allerede er påbegyndt. OdenseAarhus kræver en omfattende indsats på banenettet, men køretidsberegningerne for forslaget til den opgraderede/nye bane viser, at strækningen kan tilbagelægges på 44-53
min afhængig af togmateriel. Timemodellen her kan ligeledes realiseres med stop i Erritsø.
Etableringen af en station i Erritsø er oplagt, da Trekantområdet har et stort opland og
passagerpotentiale. Samtidig vil der blive skabt gode forbindelser mod syd til Flensburg/Hamburg, mod vest til Esbjerg eller nord mod Herning og Aarhus/Aalborg.
Køretiden mellem Odense-Esbjerg er i dag 1 time og 20 min. En mindre opgradering af
strækningen til 180 km/t udvalgte steder og med ét stop i Erritsø er tilstrækkelig for at få
nedbragt rejsetiden til under 1 time.
Køretiden mellem Odense-Flensburg er i dag 2 timer. Med opgraderinger af strækningen
på udvalgte steder til 180 km/t og med ét stop i Erritsø, vil køretiden kunne reduceres til
1 time og 18 min. En yderligere reduktion i køretiden vil kunne realiseres med etableringen af en ny station i Flensburg West, eller ved anlæggelsen af ny linjeføring, eksempelvis med afgrening fra Kolding og herfra mod syd via Haderslev og Aabenraa videre til
Flensburg.
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7.

TRANSPORTSCENARIER

I det følgende vil mulige transportscenarier, som giver fordele for person- og godstrafik
beskrives. Der tages udgangspunkt i initiativer på kort, mellemlangt og langt sigt.
Kort sigt frem til år 2020
Der er de senere år indgået en række politiske aftaler der rækker frem mod 2020, som
betyder, at Danmark vil råde over et markant bedre transportsystem også i sammenhæng med Tyskland. Et af målene er at udvikle banetrafikken, så flere benytter tog. Det
vil aflaste vejnettet, mindske trængslen og sikre en mere bæredygtig trafik.
7.1.1 Timemodellen
Der vil i 2020 være taget en række væsentlige skridt for at realisere timemodellen. Det
er allerede besluttet, at den ny bane mellem København-Ringsted skal være etableret i
2018. Endvidere skal opgraderingen af den eksisterende strækning mellem RingstedOdense være færdig ca. 2020. De to andre strækninger, Hobro-Aalborg forventes færdig
i 2015 og Aarhus-Hobro i 2020. At køre strækningerne mellem København-Odense og
Aarhus-Aalborg på en time skulle derfor gerne være en realitet i 2020.
7.1.2 Et moderne signalsystem
Omkring år 2023 afsluttes arbejdet med at etablere et nyt moderne signalsystem på Banedanmarks net, der er baseret på den europæiske standard ERTMS. Implementeringen
af dette har følgende fordele i forhold til det gamle system 45:


Færre forsinkede tog



Ensartet højt sikkerhedsniveau i hele Danmark



Mulighed for højere hastighed og derved kortere rejsetid på visse strækninger



Mulighed for flere tog pr. strækning



Standardisering med EU46, så landegrænser kan krydses uden signalproblemer

Ovenstående listede fordele vil have en positiv betydning for såvel gods- som persontransporten med tog. Håbet er, at der opnås færre forsinkede tog, højere hastighed og
flere tog på strækningerne. Det vil give bedre forhold for de rejsende og pendlerne, hvilket vil flytte flere passagerer fra bil til tog. Det nye signalsystem vil ligeledes gavne muligheden for godstransport på jernbanen. Med implementeringen af ERTMS 2 i Danmark,

45

Banedanmark
Hovedparten af fremtidens tekniske regler vil komme fra EU. De har det formål at give jernbaner et fælles og
sikkert teknisk grundlag – dvs interoperabilitet mellem systemer - så de kan fungere som et sammenhængende
system.
46

En vestdansk-nordtysk banestrategi

side 67
Udgave 1.0, September 2012

vil samme system blive anvendt som i Tyskland og mange andre lande i Europa og gøre
grænsekrydsning nemmere.
7.1.3 Elektrificering
Danmark er et af de lande i Vesteuropa, hvor jernbanen er mindst elektrificeret. Den
danske elektrificeringsgrad ligger på ca. 30%. I Sverige er 77% elektrificeret, i Tyskland
er 56% og Schweiz er alle banestrækninger elektrificerede, dvs. en elektrificeringsgrad
på 100%. På hovedbanenettet er strækningen København-Odense-Padborg den eneste,
der er elektrificeret i Danmark. Banedanmark har udarbejdet en strategisk analyse og
angivet det tidligst mulige tidspunkt for gennemførelse af yderligere elektrificering afstemt efter udrulning af signalprogrammet. Det gælder følgende strækninger:


Lunderskov – Esbjerg (2015)



Fredericia – Aarhus (2020)



Aarhus – Aalborg (2020)

Elektrificeringen vil medføre fordele for både togpassagerer og godstog. Som nævnt kører der eltog i Hovedstadsområdet og på strækningen København – Fredericia – Padborg.
Med elektrificeringen af Esbjerg-Lunderskov i 2015, vil det betyde bedre sammenhæng
med eltog mellem København – Esbjerg for såvel passagertog som godstog. Passagerer
vil opleve kortere rejsetider, da elektriske tog kan accelerere hurtigere og dermed nedsætte rejsetiden, specielt på strækninger med mange standsninger. For godstransporten
vil det blive muligt at køre på el-drift hele vejen fra København til havnen i Esbjerg.
Hvis elektrificeringen af Fredericia – Aarhus - Aalborg bliver en realitet i 2020, giver det
bedre sammenhæng mellem København – Aarhus og Aalborg - Padborg for såvel passager- som godstog. Det betyder samtidig, at man matcher de allerede elektrificerede systemer i såvel Danmark som udlandet. Hermed er der mulighed for at etablere en elektrisk drevet togforbindelse mellem Aalborg og Hamburg.
7.1.4 Ny fast forbindelse over Femern bælt
Åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt fra Rødby på dansk side, og Puttgarten på tysk side, skaber en direkte forbindelse mellem Skandinavien og Kontinentaleuropa. Den forventes at være færdig ultimo 2021.
Med den faste forbindelse undgår godstog den 160 km lange omvej via Storebælt. Dermed fremmes godstransporten og specielt transitgods mellem Skandinavien og Centraleuropa, hvor der bliver skabt en stærk transportkorridor mellem Øresundsregionen i
Danmark og Sverige og Hamburg i Tyskland. Endvidere frigøres banekapacitet hen over
Sjælland/Fyn/Sønderjylland. For passagerer i tog vil forbindelsen medføre en rejsetidsbesparelse mellem København og Hamburg på halvanden time, dvs. en nedsættelse i rejsetid fra fire en halv time til omkring tre timer. Derved rykker de to metropoler væsentligt
tættere på hinanden.
7.1.5 Udvidelse og modernisering af eksisterende strækninger


Godsspor til Esbjerg Havn

Esbjerg Havn er netop i gang med at udvide havneaktiviteterne til et helt nyt havneområde med en godsterminal, som skal stå færdig i 2013. Man har desuden ønsker om et
nyt godsspor til Esbjerg havn. Banedanmark vil i 2012 fremlægge et grundlag for en politisk beslutning, og hvis der er politisk ønske om at fremme godsspor projektet, udarbejdes anlægslov med henblik på vedtagelse i Folketinget. Anlægges det ekstra godsspor,
skabes der et område, som sikrer udveksling af gods mellem skib, bane og vej.
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Opgradering fra Hobro til Aalborg

Opgraderingen er en del af grundlaget for gennemførelsen af Timemodellen mellem Aarhus-Aalborg, og sikrer forbedret rejsetid og trafikbetjening. For at opnå rejsetidsbesparelsen kræver det nedlæggelser af overkørsler og tilpasning og udretning af sporlayout.
Projektet forventes færdig i 2015.


Opgradering fra Aarhus til Hobro

Strækningen er utidssvarende. Maksimalhastigheden er 180 km/t, men grundet skarpe
kurver og overkørsler er der mange lokale hastighedsnedsættelser. Med henblik på at
øge hastigheden, og gennemføre timemodellen mellem Aarhus-Aalborg, skal der nedlægges overkørsler og sporudrettes - alternativt anlægges en ny direkte bane mellem Aarhus
og Randers. Projektet forventes færdig inden 2020.


Udbygning og modernisering af Vamdrup-Vojens strækningen

Projektet har til formål at udvide kapaciteten og opgradere hastigheden til 160 km/t. I
den forbindelse skal der etableres et 2. spor ved siden af det eksisterende. Udbygning vil
bidrage til, at der kan opnås en hastighed, så det er muligt at tilbagelægge strækningen
Odense-Flensburg på én time. Forventes færdig i 2015.
Udbygningen vil fremme godstrafikken, da flaskehalsen reduceres på den enkeltsporede
strækning. Dette vil gavne såvel transittrafikken som den internationale godstrafik.
7.1.6 Opgraderinger i Nordtyskland


Højbroen i Rendsburg over Kielerkanalen

Broen over Kielerkanalen er en stor flaskehals på den nord-sydgående korridor gennem
Tyskland. Broen har belastnings- og hastighedsbegrænsninger, men en omfattende renovering skulle være færdig i 2013 og dermed afhjælpe nogle af flaskehalsproblemerne.


Nedlæggelse af overkørsler

Med det grønne trafikforlig fra 2009 besluttede man at nedlægge eller sikre usikrede
overkørsler i Danmark. Som udgangspunkt blev dette gjort med henblik på at højne sikkerheden. Nedlæggelsen af overkørslerne har også en anden effekt, idet højere hastigheder muliggøres på de strækninger, hvor overkørslerne er fjernet.
I Schleswig-Holsten er der et stort antal af overkørsler på banenettet. En screening af
disse med efterfølgende nedlæggelse vil betyde større sikkerhed samt højere hastigheder
på deres strækninger.
Mellemlangt og langt sigt frem til år 2050
Det ønskes undersøgt hvorvidt det er muligt at køre mellem Aarhus og Hamburg på 2,5
timer i 2030 og på 1,5 time i 2050. Det kræver i begge tilfælde, at der etableres en højhastighedsforbindelse på strækningen Aarhus-Trekantområdet-Flensburg-(Kiel)Hamburg. Det kunne eksempelvis ske i to etaper med forskellige rejsetider imellem Aarhus og Hamburg:
År 2030 med en rejsetid på 2½ time (1. etape)
År 2050 med en rejsetid på 1½ time (2. etape)
For på lang sigt at kunne nå målet i etape 2, er det vigtigt at alle nye delstrækninger
bygges til den endelige strækningshastighed fra en start. Vi har groft anslået, at strækningshastigheden skal være op imod 400 km/t for at et tog kan tilbagelægge rejsen på
1½ time med højst tre stop på strækningen.
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For at kunne køre hurtigt på hele strækningen Aarhus til Hamburg, kræver det naturligvis, at begge etaper fuldføres. Hvis der køres blandet trafik på en fælles delvist udrettet
strækning, vil langsomme tog være til gene for hurtigtkørende tog. Det vil øge rejsetiden
på nettet.
Det er vanskeligt for hurtige tog at holde køretiden efter en nedbremsning. Det er derfor
en betingelse, at togenes marchhastighed kan holdes uafbrudt imellem standsningsstederne og ikke brydes af forankørende eller forsinkede tog. Derfor tages der udgangspunkt i en helt nybygget bane fra Aarhus til Hamburg. Det anslås, at strækningen vil
kunne forkortes til cirka 355 km. Strækningen er i dag på 400 km, så den nye skitserede
strækning, der som noget nyt foreslås ført via Kiel, forventes at afkorte rejsen med 4050 km.
Strækningen opdeles i fire strækningsdele, som de forslåede standsningssteder afgrænser, nemlig:
1. Aarhus H – Erritsø
2. Erritsø – Flensburg West
3. Flensburg West – Kiel Suchsdorf
4. Kiel Suchsdorf – Hamburg Altona
Højhastighedstogene skal køre uden stop imellem standsningsstederne Aarhus H – Erritsø - Flensburg West – Kiel Suchsdorf – Hamburg Altona for at kunne opnå den
ønskede rejsetid.
Desuden vil strækningen kunne befares med 'IC-tog' eller 'Interregionaltog' med samme
højhastighedstophastighed, der dog kan standse flere steder undervejs. Disse IC-togs
stopmønster kunne eksempelvis være: Aarhus H – Erritsø – Kolding Øst - Haderslev
– Aabenraa – Flensburg Hbf – Flensburg West - Schleswig – Neumünster - Kiel –
Hamburg Altona. I Flensburg kan toget overhales under kørsel i sløjfen. Disse tog vil
have en længere rejsetid, men vil kunne tilbyde pendlere en meget hurtig forbindelse i
det østjyske bybånd, ikke mindst med to nye stationer cirka 3 km fra Haderslev og Aabenraa.
Mellemlangt sigt frem til år 2030
Projektet kan realiseres i 1.etape med bygning af 2½ af de 4 delstrækninger. Her er der
set efter de afsnit, der giver mest gavn fra start. Rejsetidsbesparelsen, der betyder en
rejsetid på 2½ time, er dog betinget af, at der fra start anskaffes det nødvendige hurtige
højhastigheds togmateriel. Delafsnittene til 1. etape er beskrevet herunder.
1. Afsnit 1 er med i 1. etape, da det følger den tæt trafikerede trafikkorridor langs
det østjyske bybånd. Banen forløber langs motorvejen hele vejen fra Aarhus til
Løsning. En ny jernbanebro over Vejle Fjord vil bringe banen over til Brejning,
hvor der kan opnås sporforbindelse. Hver bane bibeholder dog sin egen tracé. Syd
for fjorden forløber banen vest om Fredericia til en ny stor knudepunktsstation i
Erritsø, hvor der også kan etableres en hurtig sporforbindelse mod Fyn. En opstart
med denne strækning vil også være til gavn for mange andre togforbindelser,
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f.eks. hurtige tog mod København samt eksempelvis et S-togslignende system fra
Trekantområdet til Aarhus ad eksisterende bane.
2. Afsnit 2 venter til 2. Etape. Strækningen er knap så trafikeret og forløber i forvejen rimelig ret igennem landskabet. Desuden er det fastlagt, at der er dobbeltspor
hele vejen. Dog kører der mange godstog på strækningen, det sænker gennemsnitshastigheden.
3. Afsnit 3 bygges halvt i 1. etape: Strækningen Flensburg - Schleswig forløber forholdsvis ret og kan vente til 2. etape, mens strækningen Schleswig – Kiel skal nybygges i etape 1 for at forbindelsen kan betjene Kiel fra start. Eksisterende bane
fra Flensburg til Kiel er undersøgt og valgt fra, da den er en gammel sidebane
med mange knaster undervejs. Det vil kræve en uforholdsmæssig stor opretning
at anvende denne bane midlertidig. Derimod kan den samme banes bro over Kielerkanalen genbruges af den nye bane fra Schleswig til Kiel, selv om den er enkeltsporet. Hermed kan spares etablering af en ny jernbanebro over Kielerkanalen. Hvis vejbanen på broen nedlægges, eller der bygges ny bro, kan der dog senere etableres dobbeltspor her.
4. Afsnit 4 er med i 1. etape, da den vil kunne forbedre kapaciteten og hastigheden
væsentligt for et stort antal pendlere fra Kiel og Neumünster til Hamburg. Det vil
dog være en udfordrende og dyr strækning, da den forløber igennem byområder
stort set hele vejen. Med placering parallelt med motorvejen kan man håbe at
støjbelastningen bedre kan accepteres. Tilslutningen til fjernbanen sker ved Stellingen Rangerbanegård nær Altona og vil kræve en højbro over baneterrænet.
Lang sigt frem til år 2050
Anden etape vil betyde, at den næste store rejsetidsgevinst kan muliggøres, det vil sige
at skære rejsetiden ned fra 2½ til 1½ time.
1. Afsnit 1 forudsættes færdigbygget.
2. Afsnit 2 bygges fra Erritsø til Flensburg, hvilket omfatter en ny jernbanebro over
Kolding Fjord samt en ny strækning langs motorvejen hele vejen fra Christiansfeld
til Flensburg. Det giver samtidig mulighed for at etablere pendlerstationer cirka 3
km fra Haderslev og Aabenraa, der kan betjenes af et hurtigt regionaltogssystem,
der også skal kunne køre maksimalhastighed.
3. Afsnit 3 bygges færdig med start i Flensburg, hvor der etableres en shuntforbindelse uden om sløjfen, samt en ny satellit station, Flensburg West, sydvest for
byen. De første 5 km forløber den nye bane parallelt med eksisterende bane og
drejer herefter over til en tracé langs motorvejen til Schleswig. Her ledes banen
ind til eksisterende banegård, hvorfra den fortsætter i den nye tracé mod sydøst
mod Kiel, som forudsat etableret i etape 1.
4. Afsnit 4 forudsættes færdigbygget.
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Figur 7.1: Linjeføring indtegnet for en sandsynlig løsning for en højhastighedsforbindelse mellem
Aarhus og Hamburg.

Når 2. Etape er afsluttet vil den valgte højhastighedslinjeføring, der omfatter i alt fem
stationer, og som i alt er på 352,3 km, forløbe som vist på figur 7.1.
Det er væsentligt at understrege, at linjeføringen er et bud på, hvordan en højhastighedsbane kunne forløbe. En linjeføring er således endnu ikke undersøgt på detaljeret niveau.
Forudsætningerne for at kunne køre Aarhus-Hamburg på 1½ timer er, at der køres med
tog med en maksimal hastighed på væsentligt over 300 km/t og med en gennemsnitlig
marchhastighed på over 300 km/t, idet der fragår tid ved decelleration/stop/accelleration
ved hvert standsningssted. Forløbet med stationer, distancer og køretider er illustreret i
nedenstående figur.
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84
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24

Kiel Suchsdorf

73

19

Hamburg

94

22

352
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Figur 7.2: Stationer på højhastighedsstrækning mellem Aarhus og Hamburg med distance angivelse og køretider mellem stationerne.

De to delstrækninger, dvs. den danske og den tyske ses på nedenstående to figurer:

Figur 7.3: Delstrækningen fra Aarhus til Flensburg
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Figur 7.4: Delstrækningen fra Flensburg til Hamburg

7.1.7 Er det realistisk?
Umiddelbart lyder anlæg af højhastighedsbane og en maksimal kørehastighed på væsentligt over 300 km/t som et teknisk umuligt projekt. Set i lyset af normaltransporttider
i dag på mellem godt 5 og op til over 7 timer og 2 hurtige forbindelser på kun 4,5 timer,
er der meget store og åbenlyse gevinster for alle i områderne, hvis transporttiderne kan
nedbringes så drastisk.
Det er derfor nødvendigt at se på, om der i dag er højhastighedslinjer, der har karakteristika, som ovenstående, dvs. hovedsagligt højhastighedsanlæg, der f.eks. har nogenlunde samme længde, og som betjener et opland af samme størrelse, som det i denne rapport beskrevne. Oplandet vil mere præcist sige "den østjyske millionby", Region Syddanmark, Schleswig-Holstein og Hamburg. Det drejer sig om mellem 6 og 7 millioner
mennesker47.
47

Dvs. groft regnet med 2 millioner i det jyske område, 2,8 millioner i Schleswig-Holstein og 1,8 millioner i
Hamburg. Hvis man imidlertid gerne vil se på oplandet med tilstødende regioner m.v. skal der til det jyske område tillægges ca 1 million indbyggere, Fyn har knap ½ million indbyggere og Niedersachsen (syd for Hamburg)
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Et klassisk eksempel på en højhastighedsstrækning, der er på lidt over 300 km, er ruten
mellem Paris og Bruxelles. Oplandet er større end det opland, der er mellem Hamburg og
Aarhus, men desuden er Bruxelles er desuden forbundet med en lille håndfuld højhastighedslinjer, trods det faktum, at byen er noget mindre end Hamburg. Paris har en del højhastighedsforbindelser, dels til Bruxelles og London, dels til indenlandske destinationer.
Sammenligningen er derfor slet ikke så urealistisk, som den måske synes ved første øjekast.
Højhastighedstoget mellem Paris og Bruxelles - der opereres af Thalys - har været i drift
siden 1997. Der er tale om en ca. 320 kilometer lang strækning, der fra start gennemkørtes på 1 time og 25 minutter. Toget kører non-stop.
En anden højhastighedsbane, der har været i brug i godt 20 år er den 471 km lange forbindelse mellem Madrid og Sevilla – der tilsammen har et opland nogenlunde svarende til
Aarhus-Hamburg-områdets opland, dvs. mellem 6 og 7 millioner indbyggere. Ruten opereres af AVE og køretiden for 471 km er 2 timer og 15 minutter. Med den længde og den
rejsetid svarer det til en køretid på en ca. 350 km lang strækning på knap 100 minutter,
eller 1 time og 40 minutter. Og det er på en forbindelse, der er anlagt næsten 60 år før
tidspunktet for det lange sigt i dette scenarie, dvs. 2050.

Figur 7.5: Køretider på to højhastighedsruter – Paris-Bruxelles/Madrid-Sevilla – samt angivelse af
overflytning fra andre transportmidler til højhastighed.
Kilde: UIC.

Fælles for de to højhastighedslinjer er, at de set i højhastighedskonceptets lys er halvgamle forbindelser. I dag produceres der højhastighedstog til kommerciel drift, der kan
køre med maksimumhastigheder på 360 km/t48. Det vil sige, at der allerede i dag produceres højhastighedstog, der lever op til den tophastighed, som Aarhus-Hamburg ruten vil
kræve om 38 år, hvis der skal opereres mellem de to byer på 1½ time med 3 stop undervejs.
ca 8 millioner. Berlin har ca. 3,5 million indbyggere. Hertil kommer det tyndt befolkede MeklenburgVorpommern med 1,7 million indbyggere. Det drejer sig således om ca. 15 millioner indbyggere, der vil ligge i
"anden række" til forbindelsen. A propos Berlin – den nuværende rejsetid med ICE-tog til Hamburg er 1 time og
37 minutter. Distancen er lige under 300 km. Et kvalificeret gæt er, at man fra tysk side i 2050 har en forbindelse, der kører strækningen muligvis så hurtigt som på en time eller endda derunder. Givet dette, vil den samlede
transporttid Aarhus-Berlin kunne komme et stykke under 3 timer.
48
Alstom AGV.
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I et nyligt studie for den britiske regering har Department for Transport49 fremlagt en
rapport, hvor man ser på de tekniske specifikationer for højhastighedstog i UK 50. Et centralt element i rapporten er, at man opererer med en design hastighed på 400 km/t ud
fra en betragtning om, at der sker en løbende udvikling af højhastighedstog. Det engelske tidsperspektiv er noget kortere, end det perspektiv der ses på i denne rapport, dvs.
2026-2033, mod 2050.
Konklusionen er, at der allerede for mange år siden er anlagt højhastighedsbaner, der er
i nærheden af at kunne tilfredsstille en køretid mellem Aarhus og Hamburg på 1½ time,
og at der i dag produceres kommercielle højhastighedstog, der ville kunne køre på de ønskede tider, måske med et stop eller to færre end i det indledningsvist nævnte scenarie.
Hurtigere rejsetid kontra billigere togløsning?
Der er foretaget køretidsberegninger på højhastighedsstrækningen mellem Aarhus og
Hamburg. Der er brugt togdata fra højhastighedstoget Siemens Velaro, som er den nyeste højhastighedsserie fra Siemens og solgt i forskellige udgaver i både Tyskland, England, Frankrig, Spanien, Rusland og Kina. I forudsætningerne for beregningerne, er der
taget udgangspunkt i et Velaro tog med en tophastighed på 380 km/t.
Med udgangspunkt i Velaro-toget og en holdetid på stationerne på 1 minut, vil køretiden
være ca. 1 time og 26 min med stop i Erritsø, Flensburg West, Kiel og Hamburg. Strækningen tilbagelægges med en gennemsnitshastighed på 246 km/t og en tophastighed på
297 km/t. En endnu hurtigere rejsetid kan opnås ved kun at have et enkelt stop på
strækningen, for eksempel i Flensburg West51. Med kun ét stop i Flensburg West falder
rejsetiden til ca. 1 time og 16 minutter. Gennemsnitshastigheden er 279 km/t og tophastigheden 307 km/t.
Et eksempel på rejsetidsplanen ses på figur 7.6:

Station
Aarhus
Erritsø
Flensburg West
Kiel Suchsdorf
Hamburg (Ankomst)
Gennemsnitshastighed
Maksimal hastighed

Køretid med 3 stop
00:00
00:21
00:45
01:04
01:26

Køretid med 1 stop
00:00
|
00:40
|
01:16

246 km/t
297 km/t

279 km/t
307 km/t

Figur 7.6: Køretider på højhastighedsstrækningen Aarhus-Hamburg med henholdsvis 3 og 1 stop.
Beregningerne er tillagt et køretidstillæg på 7%.

Med højhastighedstog viser køretidsberegningen, at det er muligt at tilbagelægge strækningen Aarhus-Hamburg på under 1½ time, uanset om det er med 3 eller 1 stop. Ambitionen om en højhastighedsforbindelse mellem Aarhus-Hamburg på 1½ time er derfor realistisk.

49

UK´s Transportministerium.
Department for Transport; Review of the Technical Specification for High Speed Rail in the UK, January
2012.
51
Flensburg West er i dette eksempel valgt, fordi stationen vil ligge nogenlunde midtvejs på ruten og kan nås af
både danske og tyske passagerer.
50
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8.

KONKLUSION / ANBEFALING

Region Syddanmark har ønsket, at mulighederne for at opnå væsentlig kortere rejsetider
på strækningen Hamburg-Aarhus/Ålborg belyses med de fordele for persontrafik og
godstransport på banen, det kan medføre.
Region Syddanmark ønsker bl.a. en vurdering af muligheder for en højkvalitetsforbindelse fra Aarhus til Hamburg. På mellemlangt sigt - i 2030 - med en maksimal rejsetid på
2½ time. På lang sigt - i 2050 – med maksimal rejsetid på 1½ time. Herudover er der
ønske om en vurdering af den udvidede Timemodel med en beskrivelse af et mere præcist grundlag for at opnå en rejsetid på en time imellem Odense-Esbjerg, OdenseFlensburg og Odense-Aarhus.
Persontransporten over grænsen er i ekstrem grad domineret af biltransport. Fra Aarhus
til Hamburg tager det eksempelvis 4 timer og 30 minutter med hurtigste afgang med tog.
I bil tager det derimod kun 3 timer og 26 minutter. En reduktion i rejsetiden med tog
kunne være en meget effektiv måde at få bilisterne til at vælge togtransport frem for biltransport. Det kræver imidlertid en højkvalitetsforbindelse, det vil sige en forbindelse,
der i det mindste både er hurtig og har høj frekvens. Lykkes det at skabe denne forbindelse, vil det gavne såvel erhvervslivet, privatpersoner og samfundsudviklingen samt
mindske trængslen på vejnettet.
For at flytte passagerer fra bil til tog og fremme godstransporten er det nødvendigt med
højere hastigheder på jernbanestrækningen mellem Aarhus og Hamburg samt en realisering af den udvidede Timemodel. For at dette kan gennemføres, opridses her anbefalinger, som vil fremme denne målsætning:
Jernbanenettet i såvel Tyskland som Danmark er præget af mange flaskehalse, som
sænker kapaciteten og øger rejsetiden for såvel passager- som godstrafik. At lokalisere
flaskehalsene og få dem udryddet vil være et stort skridt på vejen mod hurtigere rejsetider, bedre regularitet og mulighed for mere gods på banenettet. Af flaskehalse, der hensigtsmæssigt kan elimineres, kan nævnes:







Enkeltsporet strækninger eksempelvis Tinglev-Padborg og Flensburg-Kiel
Strækninger med hastighedsnedsættelser
Strækningen mellem Odense og Snoghøj, der er præget af meget blandet trafik
Broen over Kielerkanalen i Rendsburg
Strækningen Elmshorn-Pinneberg
Strækninger med mange overkørsler, specielt i Nordtyskland

For at komme flaskehalsene til livs, og dermed opnå hurtigere hastigheder på banenettet, større kapacitet og mere godstrafik i Syddanmark og Nordtyskland, ville følgende tiltag bidrage til dette:
Implementering af Timemodellen med stop i Erritsø, som anbefales gennemført i følgende faser:
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1. København-Odense strækningen skal opgraderes. Ny bane mellem København og
Ringsted anlægges.
2. Ved hjælp af sporudretninger og nedlæggelse af overkørsler kan Aalborg-Aarhus
tilbagelægges på en time.
Disse to faser forventes at kunne være færdige omkring 2020.
3. Odense-Aarhus er mere kompliceret og tidkrævende. Med udgangspunkt i
Lillebælt-Vejle Fjord alternativet, skal der anlægges nye spor på Vestfyn, vest om
Horsens og mellem Hovedgård nord for Horsens og Hasselager syd for Aarhus.
Herudover skal banen opgraderes, og en ny bane på en ny bro over Vejle Fjord
skal anlægges. Med disse opgraderinger vil et IC3 tog kunne gennemkøre
strækningen på 53 min. Denne fase forventes dog først færdiggjort efter 2020.
4. Esbjerg-Lunderskov vil være elektrificeret ved udgangen af 2015. Dermed vil hele
strækningen fra København via Odense til Esbjerg være elektrificeret. EsbjergLunderskov-strækningen er en af de mest lige strækninger på det danske
banenet. Ved at øge hastigheden til 180 km/t gennem stationerne på strækningen
mellem Tjæreborg-Esbjerg, vil man opnå en rejsetid mellem Odense og Esbjerg
på ca. 59 min, med stop i Erritsø.
5. Odense-Flensburg strækningen kræver større opgraderinger og udbedringer, for
at den kan tilbagelægges på 1 time. Ved at øge hastigheden til 180 km/t gennem
flere stationer og byer samt anlægge en ny station i Flensburg, vil strækningen
kunne gennemkøres på ca. 1 time og 18 min med stop i Erritsø. Skal rejsetiden
ned på 1 time, vil det kræve et togsystem, hvor der kan køres hurtigere end 200
km/t , eller alternativt anlæggelse af et nyt spor, så strækningen forkortes i
forhold til den eksisterende. Denne strækning kunne forløbe fra Kolding mod syd
via Haderslev og Aabenraa til Flensburg.
En opklassificering af længdebanen fra Aarhus til Hamburg anbefales udført i tre
tidshorisonter. Disse er kort sigt, mellemlangt sigt og langt sigt.
På kort sigt frem til omkring 2020 anbefales det, at have fokus på følgende tiltag på
den eksisterende bane for at opnå en højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamburg
og fremme passager- og godstransport:










Timemodellen
Implementeringen af nyt signalsystem ERTMS 2 som allerede findes i Tyskland
Elektrificering af banenettet i Danmark
Ny fast forbindelse over Femern Bælt (som overflytter gods fra Sønderjylland)
Godsspor til Esbjerg Havn
Opgradering af strækningen fra Aarhus til Hobro
Yderligere modernisering af Vamdrup-Vojens strækningen
Modernisering af højbroen over Kielerkanalen i Rendsburg
Nedlæggelse af overkørsler i Tyskland

På mellemlang sigt frem til år 2030 anbefales det, at påbegynde anlæg af en
højhastighedsbane i eget tracé. Strækningen Aarhus-Hamburg vil ikke kunne
gennemkøres på 2½ time ved alene at foretage en opgradering af nettet. Der skal køres
højhastighed på dele af nettet for at nå målet. Det vil betyde, at parallelt med, at dele af
nettet bliver etableret som højhastighedsinfrastruktur i 2030, skal der på samme
tidspunkt være indkøbt højhastighedstogmateriel.
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På lang sigt frem til år 2050 anbefales det, at der anlægges en helt ny
højhastighedsbane på hele strækningen Aarhus-Hamburg samt, at der indkøbes
relevante højhastighedstogsæt.
Dette er nødvendigt for at kunne opnå en rejsetid på 1½ time fra Aarhus til Hamburg.
Den valgte linjeføring til højhastighedsforbindelsen vil have en længde på ca. 352 km og
vil som foreslået have (set fra Aarhus) 4 stop, det vil sige et stop på følgende stationer:
Erritsø, Flensburg, Kiel og Hamburg. Køretidsberegninger viser, at strækningen kan
gennemkøres på 86 minutter med 3 stop og på 76 minutter, hvis der kun er ét stop.
Da højhastighedsforbindelsen vil forløbe på en bane adskilt fra den eksisterende bane
opnås en meget stor kapacitetsgevinst, som utvilsomt vil være til stor gavn for både
lokal- og regionaltrafik samt for godstransporter
EU-aspektet
Et projekt om grænseoverskridende banetransport på et højklasset net er interessant i
forhold til EU´s TEN-T-program52. Formålet med TEN-T er at skabe et netværk
bestående af integreret og intermodal langdistance højhastighedsruter til passagerer og
gods.
Gennem TEN-T-programmet er der mulighed for at opnå støtte til større infrastrukturprojekter, navnlig miljøvenlige grænseoverskridende projekter 53. Øresundsbron og
Femern Bælt er eksempler på projekter, der har opnået støtte gennem TEN-T-programmet. En klar hovedprioritet er således at fjerne flaskehalse og etablere manglende
forbindelsesled både i transportinfrastrukturerne og ved forbindelsespunkter mellem
disse inden for EU-medlemsstaternes områder og ved grænseovergange mellem
medlemslandene.
Forordningen54 om retningslinjerne for TEN-T fastsætter kravene til forvaltningen af
infrastrukturen og prioriteterne for udviklingen af TEN-T-nettet og omfatter også
gennemførelsesværktøjer. I retningslinjerne fastlægges rammerne for identifikation af
projekter af almen interesse, der bidrager til udviklingen af nettet; sådanne projekter kan
vedrøre oprettelse, genopbygning og opgradering af infrastruktur for alle transportformer
og foranstaltninger til fremme af den ressourceeffektive anvendelse af infrastruktur.
Forordningen om retningslinjer justeres med jævne mellemrum – og er i skrivende stund
under fornyet justering, hvor et af hovedelmenterne er Kommissionens forslag om en ny
tostrenget struktur, hvor der skelnes mellem et hovednet, der skal indføres som en
prioritet, og et samlet net, der skal færdiggøres senere blevet accepteret af
medlemsstaterne.
EU´s ministerråd nåede således i marts 2012 til enighed om en generel indstilling til nye
retningslinjer for en langsigtet strategi for udvikling af et fuldstændigt transeuropæisk
transportnet (TEN-T) bestående af infrastruktur til jernbaner, sø- og lufttransport, veje
og indre vandveje. Den generelle indstilling danner en del af grundlaget for drøftelserne
52

TEN-T, eller de Trans Europæiske Transport Netværk består af vej-, bane-, luftfarts- og vandnetværk, der skal
betjene hele Europa.
53
Af teksten, der er forelagt EU´s ministerråd fremgår blandt andet følgende: Projekter af fælles interesse bør
have en klar europæisk merværdi. Grænseoverskridende projekter har typisk en høj europæisk merværdi, men
kan have en mindre direkte økonomisk virkning, hvis man sammenligner med rent nationale projekter. Det er
derfor sandsynligt, at de ikke vil blive gennemført uden Unionens indsats.
54
En forordning i EU-sammenhæng er en lovtekst, der har direkte gyldighed i alle EU´s medlemslande (medmindre undtagelser er anført).
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mellem Rådet og Europa-Parlamentet, hvis godkendelse også er nødvendig for
vedtagelsen af retningslinjerne.
Den nye forordning skal – når den vedtages endeligt - afløse de nuværende
retningslinjer. I den forestående revision tages der blandt andet fat på de vigtigste
problemer vedrørende manglende led, især sektioner pa tværs af grænser,
infrastrukturforskelle mellem og inden for medlemsstater, utilstrækkelige multimodale
forbindelser, drivhusgasemissioner fra transport og utilstrækkelig interoperabilitet.

side 80

En vestdansk-nordtysk banestrategi

Ver. 1.0 - September 2012

Kilder og referencer
Styrkepositioner for den danske-tyske region, vækst centret 2011
Danmarks statistik
Statistik amt nord
Statistisches bundesamt
Bundesagentur für arbeit
Landeanalyser, Dansk erhverv 2011
Notat om pendling – Samarbejde mellem Region Syddanmark og Beskæftigelsesregion
Syddanmark, Region Syddanmark, 2008
Effekter på arbejdsmarkedet af transportinvesteringer, Copenhagen Economics 2010
Strategiske perspektiver for udviklingen af baneinfrastrukturen, Trafikstyrelsen 2007
UIC
Banegodstrafikkens konflikter – Sverige-Tyskland, DTU Transport 2009
Trafikministeriet 1993
Fælles papir om infrastruktur og mobilitet i Syddanmark og Schleswig-Holstein, Region
Syddanmark 2008
Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark, Trafikstyrelsen, marts 2009
En grøn transportpolitik, 2009
6-by samarbejdet – Timemodellen, 2006
Stationsstrukturen i Danmark – en screening af det statslige jernbanenet udenfor Hovedstadsområdet, Trafikstyrelsen, 2008
Kombiterminaler, Transportministeriet, marts 2008

Mere gods på banen, Transportministeriet, oktober 2009
Strategisk analyse af elektrificeringen af banenettet, Banedanmark, 2011
Fortsat elektrificering af banenettet, Transportministeriet, 2009
Fremtidens trafik, Transportministeriet, april 2010

En vestdansk-nordtysk banestrategi

side 81
Udgave 1.0, September 2012

Department for Transport; Review of the Technical Specification for High Speed Rail in
the UK, January 2012.
High Speed Rail as a tool for regional development, UIC, 2011
High Speed Rail and sustainability, UIC, 2011
High Speed rail – Fast track to sustainable mobility, UIC, 2012

