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Transportudvalget har i brev af 11. september 2020 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 722: 

Vil ministeren redegøre for, hvordan togarterne, IC Lyn, IC-tog, regionaltog og 

godstog, fordeler sig gennem Ringsted Station over døgnet time for time, fra og 

til strækningerne, som følger nedenfor? 

 Køge-Odense 

 Odense – Køge 

 Femern – Køge 

 Køge – Femern 

 Roskilde – Odense 

 Odense – Roskilde 

 Femern – Roskilde 

 Roskilde - Femern 

Svar: 

Jeg har videresendt spørgsmålet til Banedanmark, som oplyser følgende: 

”Antallet af tog gennem Ringsted Station til og fra de pågældende stræknin-

ger er ikke konstant, men varierer derimod som følge af en række forhold:  

På en hverdag er der generelt flere passagertog af hensyn til pendlerne, lige-

som mængden af godstog generelt er lavere i weekenden end på hverdage. 

Derudover har det betydning for den generelle trafikmængde, om der er tale 

om en ferieperiode, eller om der er kapacitetsrestriktioner på infrastrukturen. 

Ligeledes vil der af andre årsager altid forekomme aflysninger, som helt na-

turligt vil have en indvirkning på antallet af tog.  

For at kunne give et repræsentativt overblik over antal tog, hvor ovenstående 

variabler i videst muligt omfang udlignes, er der taget udgangspunkt i tog-

mængden for perioden 1. – 31. januar 2020. Januar er valgt som reference-

måned, da den lå forud for nedlukningen som følge af Covid-19 i marts 2020, 

og fordi der ikke var kapacitetsrestriktioner af betydning på dette tidspunkt. 
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Side 2/2 

Trafikmængden vurderes derfor at være repræsentativ for det normale ni-

veau. 

Der henvises til de vedlagte tabeller i bilag 1, som viser fordelingen af det 

gennemsnitlige, afrundede antal tog time for time gennem Ringsted Station, 

fordelt på de efterspurgte strækninger. Det er i den forbindelse lagt til grund, 

at der med ”Køge” menes Køge Nord Station.  

Værdierne 0-23 i øverste kolonne er udtryk for timetallet. Det vil sige, at vær-

dien ”0” dækker over tidsrummet kl. 0.00-0.59, værdien ”1” dækker over tids-

rummet kl. 1.00-1.59 og så videre. Manglende angivet værdi er udtryk for, at 

der ikke er registreret tog af den pågældende type i det pågældende tidsrum. 

Værdien ”0” er udtryk for, at der enkelte dage kører tog af den pågældende 

kategori, men at det gennemsnitlige antal set over en måned er lavere end 1.” 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 


