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Til BaneDanmark 
 

Oplæg til dialog 
 

Vedr. Dobbeltspor, ny station, gangtunnel og vejforlægning 

 Vi har nu haft nogle måneder til at bruge de nye forhold omkring Tølløse Station, de nye 

adgangsforhold og vejføringen deromkring. 

 I de tre foreninger er vi enige om, at det ikke er den optimale løsning, der er kommet ud af de 

mange års projektering og projektudførelse, men vi tager løsningen til efterretning, idet vi dog 

gerne vil fremføre nedenstående forslag til forbedringer og færdiggørelser, som vi mener, det vil 

være både nødvendigt og rimeligt, at BaneDanmark hurtigst muligt tager fat på at udbedre. 

 Vore bemærkninger skal altså ses som forslag til forbedringer og afklaringer omk. projektet. 

 

Gangbesværede 

I det efterfølgende vil vi bruge ordet ’gangbesværede’. Det dækker over følgende grupper 

 Folk med rollatorer 

 Folk, der bruger handicapcykler 

 Folk med barnevogne 

 Rejsende med rullekufferter 

 Folk, der simpelthen er dårligt gående, og for hvem trapper er besværlige. 

  

 

Elevatorerne 

 Kernen i hele projektet, der skal føre folk fra ’spor 1’ til ’spor 2’ eller omvendt er elevatorerne. De 

er sådan set udmærkede, men de har desværre vist meget ustabil drift, og den aktuelle situation, 

hvor den ene pga. hærværk er ude af drift i flere måneder er totalt uacceptabelt. 

 Det må der findes en løsning på, der fremover sikrer, at der går et minimum af tid, før normaldrift 

er genoprettet. 

 Vi har flere gange sagt til os selv, at det aldrig ville være sket på Valby station!  

 

Elevatorer og trapper er også forbindelsesled mellem byens 2 dele – øst-byen og vest-byen. 

 Ovenstående problematik forstærkes kraftigt af, at elevatorerne og trapperne samtidig med, at de 

forbinder de to perroner, også er en særdeles vigtig del af muligheden for til fods (Jf. 

’gangbesværede’) at komme fra den ene del af byen til den anden. 

 Selve tapperne og gangbroen fungerer – så vidt vi kan se – godt, men det havde været skønt, hvis 

der i begge sider af trapperne havde været en kant, som kunne bruges til i en snæver vending at 

trække en cykel på.     

 

Adgangsforholdene til station og perroner 

 Adgangsforholdene til ’spor 1’ fra Jernbanevej er gode og tilfredsstillende – også for 

gangbesværede. 

 Med fra Kvarmløsevej / Lindevej er det nogenlunde for almindeligt gående, men for 

gangbesværede er det uacceptabelt. Se det følgende. 
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Når man kommer fra Tølløse øst / Kvarmløsevej ad Lindevej 

1. Det er helt fint, at der i den direkte forlængelse af Lindevej kun er trapper, sådan som det plejer, 

men der mangler nogle fliser for blinde og svagtseende oven for trappen til at lave forbindelse til 

fliserækken, der følger perronen. 

 
 

2. Ved indgangen til trappe / elevator midt på parkeringspladsen bør der ændres meget, da det er 

her, det er totalt umuligt for de gangbesværede. 

 Som det er nu, skal de gangbesværede gå ca. 80 m på parkeringspladsen hen mod nordvest 

for så at dreje ind og gå de samme 80 m tilbage på fliserne langs med cykelstativerne, altså 

i alt en ekstra tur på ca. 175 m – men kun for dem, der i forvejen er gangbesværede. 

 Der bør derfor laves direkte enklere adgangsvej. Vi forslår: 

 At der laves en god ’opkørsel’ fra parkeringspladsens niveau til flisegangens niveau. 

 At der laves et fliseforløb (et tilbageløb), der er parallelt med det flisestykke (15-20 m), der 

er lavet ned til de gamle fliser langs cykelstativerne.  

 Det bør være muligt at trække en cykel op på perronen ved siden af trappen. 
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Mon ikke det vil være muligt at lave et ’returløb’ på den ny-anlagte rampe, så den lander 

ved siden af trappen, så alle kan gå ind/ud samme sted (ved cyklen). Der laves så en lille 

opkørsel fra vej til fortov.  

Det vil være en rigtig god forbedring – især for handicappede! 
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Perronerne 

3. På perronerne bør der forholdsvis tæt og med jævne mellemrum være sporangivelse (ved spor 2 er 

der vist kun 1 – 2 stk.)  

 
4. Angivelse af togenes kørselsretning: På sport 1 ” Mod Roskilde og København” og på spor 2  

5. ” Mod Holbæk og Kalundborg”, eller hvis man skal være helgarderet, bør begge skilte være på 

begge perroner.   

6. Det kan vist være lidt farligt med fordybningen mellem stationen og perron 1. Et gelænder på dele 

af den gule linje vil gøre markeringen tydeligere. 
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7. De gamle chikaner ved den gamle indgang til spor 2 (mod vest) har vist ikke længere noget formål – 

tværtimod! 

 
 

Skellet mellem bane og vej/fortov - renholdelse 

8. Hvilken afskærmning kommer der langs banen fra perronernes vestlige ende til vejunderføringen? 

Jeg synes, at der er alt for åbent, og tror, at det kan friste svage sjæle til at smutte over sporene. 
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9. Hvem har renholdelsespligten (sne, is, ukrudt og andet skidt) på fortov, cykelsti, gangtunnel og 

trapper – og hvor er grænselinjen mellem kommune og bane i området fra stationen til 

vejunderføringen?  

 

 
10. Jeg tror, at det vil skabe større trykhed – især for ældre mennesker -, hvis der opsættes et 

’gadespejle’ neden for hvert trappeløb til gangtunnellen. 
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Tølløse i februar 2015 

 

Lokalforum Tølløse 

Ældresagen Tølløse 

Fællesskab Tølløse 

  

 


