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Folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (KF) har den 12. februar 2020 stil-

let mig følgende spørgsmål, som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmål nr. S 693: 

Vil ministeren redegøre for, hvorfor en BRT-løsning på Østbanen overhovedet 

er accepteret som en mulig løsning på Østbanens problemer, når det er kendt 

viden, at en BRT-løsning i Aalborg koster 525 mio. kr. for en strækning på 11,3 

km, mens en BRT-løsning på Østbanen med en strækning på 50 km må forven-

tes at koste væsentlig mere end de 660 mio. kr., en renovation af skinnerne på 

Østbanen vil koste? 

Svar: 

De indledende beregninger der er foretaget af projektet, tyder på, at omkost-

ningen til en ombygning af Østbanen til grøn BRT vil koste mere end 660 mio. 

kr. Anlægsomkostningerne ved en renovering eller en omlægning er dog kun en 

del af banens samlede økonomi. Der forventes således at være væsentlige be-

sparelser på vedligehold og drift af banen ved en omlægning. Det gælder både, 

hvis man omlægger til almindelig grøn højklasset BRT eller førerløs drift.  

Perspektivet er derfor, at der på Østbanen på den lange bane kan frigøres et be-

tydeligt økonomisk råderum med en grøn BRT-løsning, som eksempelvis kan 

anvendes til at øge serviceniveauet. Der opnås altså potentielt mere og grøn-

nere kollektiv trafik på Østbanen for de samme eller færre penge.  

Der er dog kun tale om indledende beregninger, og det er også præcis derfor, at 

der er igangsat en forundersøgelse, som skal vurdere om projektet er relevant 

og rentabelt at gå videre med.  

Undersøgelsen af en grøn BRT-løsning kommer til at køre parallelt med en un-

dersøgelse af sporrenovering af Østbanen. Når resultaterne fra de to undersø-

gelser foreligger, vil det være Region Sjælland, der træffer en endelig beslutning 

om, hvilken løsning de ønsker at gå videre med.  

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

18. februar 2020 
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