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Højhastighedstog har lange udsigter 
 

Regeringens trafikplan vil forkorte rejsetiden mellem Odense og København til en time – 
men først i 2020. Samtidig bliver investeringen i togdriften ikke sammentænkt med 
busserne. 
 

 
I store dele af Europa kører man med højhastighedstog der kan nå en topfart på omkring 300 km/t, og 

dermed bl.a. er i færd med at udkonkurrere indenrigsflyvningen. Med regeringens nyligt offentliggjorte 

trafikplan fravælger Danmark de deciderede højhastighedstog, og satser i stedet på at opgradere 

skinnenettet fra den nuværende maksimalhastighed på 180 til 200 km/t. Sammen med en ny bane mellem 

København og Ringsted og udretning af banestrækningen flere steder kan det give en rejsetid fra 

København til Odense på en time, yderligere en time til Århus og tre timer mellem København og Aalborg. 

Vi skal dog ikke forvente hurtigere tog før år 2020. 

 

Udover den lange ventetid på kun marginalt hurtigere tog kritiseres trafikplanen også for ikke at prioritere 

busserne og sammentænke bus- og togdriften. Det betyder at effekten fra den kortere rejsetid udebliver 

når passagererne skal videre med bus, og det er naturligvis ærgerligt. Generelt har den lange ventetid på 

hurtigere tog og manglende forbedringer af den kollektive trafik stor betydning for mange, ikke mindst 

erhvervslivet. 

 

”Det er positivt at regeringen vil nedbringe rejsetiden mellem Odense og København, men med den valgte 

løsning er det svært at forstå at vi skal vente ti år på at se resultatet”, siger Jens Hempel-Hansen, formand 

for Industri- og Handelskammeret Odense-Fyn. ”Vi arbejder dagligt med at forbedre vilkårene for de fynske 

virksomheder, og i den forbindelse er infrastrukturen, herunder den kollektive forbindelse mellem Odense og 

København utroligt vigtig i kampen om at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i de fynske 

virksomheder.” 

 

Mens vi altså skal vente til 2020 med en hurtigere forbindelse mellem Odense-København, har en kortere 

rejsetid til Jylland endnu længere udsigter. ”Med udbygningen af det tredje spor over Fyn i de kommende år 

bliver presset både på vejene og den kollektive trafik stort. Det er særdeles vigtigt at projekterne – og de 



politiske aftaler - nu holder, ikke mindst i forhold til, hvornår de står klar, så vi på Fyn straks kan høste 

fordelene af den centrale beliggenhed og forbedrede tilgængelighed”, lyder det videre fra Jens Hempel-

Hansen. 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

Jytte Reinholdt 

Tlf. 29 13 03 30 
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Industri- og Handelskammeret Odense-Fyn er en lokal erhvervsorganisation der arbejder for at skabe 

de bedste vilkår for det fynske erhvervsliv. Vi repræsenterer over 300 fynske virksomheder, og 

varetager erhvervslivets interesser gennem tæt kontakt til politikere, myndigheder og en lang række 

samarbejdspartnere. Industri og Handelskammeret Odense-Fyn er erhvervslivets lokale talerør.  
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