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<peter.frost@koege.dk>, hnielsen@stevns.dk, Per Lindberg Bennetsen 
<perben@regionsjaelland.dk> 
Emne: Redegørelse omkring forsinkelse af sporrenoveringen på Østbanen 

  
Kære Anette, Marie og Ole,  
  
I forlængelse af tidligere mail omkring forsinkelse af renoveringen af Østbanen fremsendes 
redegørelse modtaget fra Lokaltog/Atkins vedr. VVM-sagsforløbet med Miljøstyrelsen.  
  
Jeg har af overskuelighedens skyld undladt at medsende de mange bilag, der er nævnt i 
redegørelsen. Jeg eftersender dem gerne, hvis I ønsker dem fremsendt.    
  
Notatet ”revideret tidsplan” er det, som I fik tilsendt 8. september. 
  
Redegørelsen udsendes til Region Sjællands forretningsudvalg i eftermiddag og drøftes på møde i 
forretningsudvalget mandag formiddag.  
  
Jeg vil bede om, at I holder redegørelsen intern / i snæver kreds frem til mandag eftermiddag.  
                                
God weekend.  
 
Carsten 
  

Carsten Krabbe 
Direktør, Regional Udvikling 

Region Sjælland  
Regional Udvikling 
Alleen 15 
4180 Sorø 

Mobil   +45 6025 5902 
Email 
Web   cakra@regionsjaelland.dk 

www.regionsjaelland.dk 

  
  

Fra: Carsten Krabbe  
Sendt: 8. september 2021 11:14 
Til: AnetMort@stevns.dk; ovive@faxekommune.dk; marie.staerke@koege.dk 
Cc: peter.frost@koege.dk; HNielsen@stevns.dk; criis@faxekommune.dk; Per Lindberg Bennetsen 
<perben@regionsjaelland.dk>; Heino Knudsen <heikn@regionsjaelland.dk> 
Emne: Fortrolig orientering om forsinkelse af sporrenoveringen på Østbanen 
  
Kære Anette, Marie og Ole,  
  
Efter aftale med Heino må jeg desværre informere jer om, at arbejdet med sporrenoveringen af Østbanen bliver 
forsinket. Det er utrolig trist og ærgerligt. Grunden er nærmere beskrevet nedenfor. I er velkommen til at kontakte 
mig, hvis I har spørgsmål.  

Orienteringen er fortrolig indtil kl. 12 i dag, hvor der udsendes pressemeddelelse fra MOVIA.  
  
Jeres tekniske direktører bliver/er blevet informeret via MOVIA/Lokaltog her til formiddag.  
  
Med venlig hilsen  
  
Carsten Krabbe 
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Forsinkelse af sporrenoveringen af Østbanen 

MOVIA/Lokaltog har informeret Region Sjælland om, at der kommer en forsinkelse på 
sporrenoveringen af Østbanen. Forsinkelsen forventes at være op til 12 måneder. 
Sporrenoveringen skulle jf. den eksisterende tidsplan være færdig i anden halvår 2022. 

Forsinkelsen skyldes, at miljøstyrelsen – som foretager VVM screening af projektet og giver 
Lokaltog de nødvendige miljøgodkendelser – har meddelt, at de skal bruge mere tid til at vurdere 
projektets miljøpåvirkning. Herunder til at vurdere, om der skal udarbejdes en VVM-
undersøgelse.  

Fra miljøstyrelsen er det oplyst, at den forlængede sagsbehandlingstid skyldes nylige afgørelser fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt 
miljøtilladelser bl.a. med henvisning til det der hedder ”bilag IV-arter”. Det er eksempelvis sket i 
sagen om byggeri på Amager Fælled i København.  

Forsinkelsen i myndighedsbehandlingen hos Miljøstyrelsen igangsætter en uheldig 
”dominoeffekt”. Uden de nødvendige godkendelser fra Miljøstyrelsen, kan Lokaltog ikke bede 
Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer om at igangsætte de ekspropriationer, der er 
nødvendige for, at sporrenoveringen kan gennemføres. Sporrenoveringen kan desuden heller ikke 
gennemføres på teknisk og økonomisk forsvarlig vis i vintermånederne. Dermed ender en 
forsinkelse i myndighedsbehandlingen med at betyde op til 12 måneders forsinkelse af 
sporrenoveringen.  

Administrationen har spurgt, om den eksterne rådgiver burde have forudset eller taget højde for 
en sådan situation. Det vurderes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet med deres afgørelser har 
etableret en ny praksis for, hvad der kræves af miljøundersøgelser ved bygge- og anlægsprojekter. 
Desuden er det et kendt forhold, at den stramme tidsplan, som er begrundet i regionens 
udfordringer med at få finansieringen på plads, ikke levnede plads til uforudsete forhindringer.  

I det tilfælde, at Miljøstyrelsen beslutter sig for at stille krav om, at der skal gennemføres en VVM-
undersøgelse, vil det betyde en yderligere forsinkelse af sporrenoveringen på yderligere 12 
måneder. Et krav om en VVM-undersøgelse for at gennemføre renovering af en eksisterende bane 
vil bryde med den hidtidige praksis på området.  

Vedlagt notat fra MOVIA.  

MOVIA udsender pressemeddelelse i dag kl. 12.00.  

Hvad sker der nu 

Forsinkelsen af sporrenoveringen af Østbanen rejser flere spørgsmål:  

Holder Østbanens skinner og banelegeme endnu et år eller to? 

Østbanen er slidt ned og skal renoveres. Østbanen er dog sikker og lever op til alle 
myndighedernes sikkerhedskrav og forskrifter. Med den nuværende ”skånekøreplan” og en stor 
vedligeholdelsesindsats arbejder Lokaltog for at sikre banens levetid frem til at den er renoveret. 
Det er dog klart, at jo længere vi kommer over ”sidste salgsdato”, jo større er risikoen for, at 
driften må stoppes.  

Lokaltog har igangsat en grundig analyse / eftersyn for at afdække muligheden for at opretholde 
togdriften på Østbanen. Analysen forventes færdig primo oktober.  

Hvad med passagerne?  



4

Lokaltog arbejder for at betjene passagerne på Østbanen så godt som muligt. Passagerne må dog 
beklageligvis væbne sig med tålmodighed endnu nogle måneder, hvor der vil være nedsat 
hastighed og en reduceret frekvens (”skånekøreplan”). Bliver det nødvendigt at indstille driften på 
Østbanen helt, vil der blive indsat togbusser.  

Hvad med økonomien? 

Der arbejdes med en budgetoverslag på 510 mio. kr. til sporrenoveringen, inkl. 30 procents 
usikkerhedstillæg. Det er pt. ikke muligt at vurdere, om en forsinkelse vil betyde merudgift. 
Lokaltog analyserer økonomien nærmere i løbet af efteråret 2021. Et opdateret anlægsbudget 
forventes klar inden udgangen af 2021.     

  
  


