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Høringssvar fra Dragør Kommune - Trafikplan for den
statslige jernbane 2017-2032
Hermed fremsendes høringssvar fra Dragør Kommune til Trafik-, Byggeog Boligstyrelsens udsendte Trafikplan for den statslige jernbane 20172032, høringsudgave af 24. november 2017.
Dragør Kommune har noteret sig, at det i Trafikplanen anføres, at høj
tilgængelighed giver sorte tal på bundlinjen for samfundet. Jo mindre
trængsel desto mindre spildtid. Endvidere anføres, at jernbanen binder
Danmark bedre sammen og sikrer mobiliteten i storbyerne, hvor
befolkningstætheden og trængslen forventes at stige. Endvidere anføres
i Trafikplanen, at der er et potentiale for at styrke den kollektive
betjening mellem Sjælland og Københavns Lufthavn samt at en bedre
togbetjening af Amager passer godt sammen med byudviklingen i dette
område.

26. januar 2018
Sagsid. Sag 17/3847
Ref. Henrika

Dragør Kommune skal i den anledning gøre opmærksom på, at Dragør
Kommune er eneste kommune på Sjælland uden banebetjening. Dragør
Kommune har derfor en stor andel bilpendlere, som medvirker til den
voksende trængsel i hovedstadsområdet.
Med henblik på at øge tilgængeligheden og minimere trængslen i
hovedstadsområdet skal Dragør Kommune foreslå, at medtage en
forlængelse af regionaltogets baneforbindelse til DSB´s
klargøringscenter langs Kystvejen til Lufthavn Syd ved Sydvagten på
grænsen mellem Dragør og Tårnby Kommune i Dragør Kommunes
nordøstlige ende. Til brug for nærmere vurdering af Kommunens forslag
medsendes notat ”Banebetjening af Dragør – et idéoplæg” af
trafikforsker Alex Landex. Alternativt kan foreslås en forlængelse af
Metroen til Dragør Kommune.

Åbningstid
Mandag-tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
Lukket
10.00-18.00
10.00-13.00

Telefontid
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-14.00
10.00-18.00
10.00-13.00

Det skal i samme anledning anbefales, at medtage en fremtidig
banebetjening af Dragør i arbejdet med ombygningsprojektet for
kapacitetsforbedringer i lufthavnen.
Dragør Kommune skal i øvrigt tilkendegive vigtigheden af en god
sammenhæng mellem togtrafikken og øvrige transportformer. For
Dragør Kommunes vedkommende i særdeleshed i sammenhæng med
busserne, der fungerer som frembringer til tog og metro.
Endelig skal Dragør Kommune opfordre til etablering af parkér og
rejsanlæg på Amager, fx ved Tårnby Station og Ørestad City i
Ørestaden.
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