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1. BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF MIDLER TIL ANALYSE AF
FASE II FOR OMBYGNING AF HILLERØD STATION
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som led i regionens arbejde for en ombygning af Hillerød Station, er der i budgetaftale for 2019 afsat 4
mio. kr. til en fase II-analyse for ombygning af Hillerød Station i 2019. Denne sag fremlægges med
henblik på at få udmøntet de 4 mio. kr.
Miljø og Trafikudvalget behandlede på mødet den 3. oktober 2017 orienteringssag om ombygning af
Hillerød Station, hvor der blev redegjort for projektets faktuelle forhold og overordnede gevinster.
Herudover blev der på trafikudvalgets møde den 22. maj 2018 forelagt en orienteringssag om Hillerød og
Favrholm Stationer.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at trafikudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
1. at godkende at de 4 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2019 prioriteres til fase II-analyse for
ombygning af Hillerød Station, idet trafikudvalget har ansvar for at sikre sammenhæng.
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådets anbefaler:
2. at godkende at de 4 mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2019 udmøntes til fase II-analyse for
ombygning af Hillerød Station
POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
En ombygning af Hillerød station er højt prioriteret af regionen af hensyn til at skabe en god kollektiv
betjening af det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, som skal ligge ved Favrholm Station syd for
Hillerød. En sammenbinding af Lokalbanens spor på Hillerød Station vil betyde, at ansatte, patienter og
pårørende fra Nordsjælland ikke behøver at skulle skifte på Hillerød station, men kan køre med
lokalbanen direkte til den nye Favrholm Station ved hospitalet. Erfaringsmæssigt har et sparet skift stor
betydning for, hvor mange der vælger at tage kollektiv transport. En ombygning vil også muliggøre en
opgradering af S-togsbetjeningen af Hillerød. Der er vedlagt et bilag med billeder af stationen som den
ser ud i dag.
Regionens interesser ligger primært i at gøre den kollektive trafikbetjening til det nye hospital så god
og attraktiv som mulig, styrke sammenhængen i det kollektive trafiknet i Nordsjælland samt
forbedre forholdene for lokalbanen. For den kollektive trafik vil det helt overordnet betyde flere
passagerer, bedre mulighed for direkte rejser, mulighed for højere frekvens, mindre trængsel på vejnettet
omkring Nyt Hospital Nordsjælland, mindre pres på hospitalets p-pladser samt mindre CO2-udledning.
Staten ejer stationen herunder også lokalbanesporene på stationen. DSB foretager i øjeblikket en
renovering af stationsbygningen, som tager højde for at lokalbanesporene kan sammenbygges.
Renoveringen forventes at være klar i foråret 2019. Herefter vil bygningen, som i dag huser butikskæden
7/11, blive fjernet.
Forligspartierne (S, DF, EL, RV og SF) bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik blev i aftale af
10. oktober 2018 enige om, at afsætte 4 mio. kr. til finansiering af en fase II-analyse af en ombygning af
Hillerød station. Det forudsættes, at Region Hovedstaden finansierer den anden halvdel af analysen
svarende til 4 mio. kr.
Der er i regionens budgetaftale for 2019 afsat 4 mio. kr. til til en fase II-analyse for ombygning af
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HIllerød Station i 2019, som udmøntes hvis indstillingen tiltrædes.
Regionen er i mail den 5. marts 2019 blevet orienteret af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om, at
aktstykket der udmønter det statslige bidrag til forundersøgelsen af en opgradering af Hillerød Station nu
er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er nu i gang med at
udarbejde et forslag til kommissorium, hvorefter regionen vil blive kontaktet. Det vil være op til
Forligskredsen endeligt at beslutte kommissoriets omfang, hvorefter forundersøgelsen kan igangsættes.
Efter at parterne (stat og region) er enige om et kommissorium og forligskredsen (for Bedre &
Billigere) har godkendt det, vil forundersøgelsen blive igangsat. Det er forventningen at undersøgelsen
igangsættes i 2019.
Administrationen har fokus på, at der fortsat er en tidsmæssig udfordring i forhold til en beslutning om
ombygning af Hillerød Station fra statens side senest omkring medio 2020 i forhold til
regionens beslutning om at udvidde Favrholm Station med vendespor.
De involverede parter, som forventes at deltage i undersøgelsen er: Banedanmark (projektejere), DSB,
Region Hovedstaden, Lokaltog, Movia, Hillerød Kommune, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen og
Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet.
KONSEKVENSER
Hvis ikke indstillingen tiltrædes må det forventes, at staten ikke vil igangsætte fase II- analysen før
regionens andel af medfinansieringen tilkendegives.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at der kan udarbejdes et kommissorium og analysen kan
igangsættes.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgiften på de 4 mio. kr. afholdes af de i budget 2019 afsatte midler under bevillingsområdet øvrig
regional udvikling.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget den 23. april 2019, forretningsudvalget den 7. maj 2019 og regionsrådet
den 14. maj 2019
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen.
JOURNALNUMMER
13008317

BILAGSFORTEGNELSE
1. Billeder af Hillerød St.
2. MTU O-sag om ombygning af Hillerød station 3. oktober
3. TU O-sag Hillerød St./Favrholm St. 22 maj 2018
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2. BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF MIDLER TIL FOSSILFRI
LOKALTOG
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I Region Hovedstadens budget for regional udvikling for 2019 er der afsat 1 mio. kr. til at undersøge
mulighederne for fossilfri drift af lokaltogene. I dag kører lokaltogene på diesel, som er baseret på fossile
brændsler. Budgetmidlerne blev afsat i budgetforhandlingerne på baggrund af et budgetforslag (bilag 1)
fremsat af miljø- og klimaudvalget.
Region Hovedstaden finansierer drift og vedligeholdelse af lokalbanerne. Se bilag 2 for kort over
lokalbanerne i Region Hovedstaden.
Administrationens forslag har en bred tilgang til en grøn omstilling. Dvs. at tiltagene ikke alene har til
formål at gøre lokaltogene fri for fossile brændsler, men generelt sikre færre udledninger af drivhusgasser
og mindre luftforurening som stammer fra afbrænding af diesel i togenes motorer. I sagsfremstillingen er
dette omtalt som 'nulemission'.
Sagen forelægges trafikudvalget, da der er en tæt sammenhæng mellem den grønne omstilling og drift af
lokalbanerne.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at trafikudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
1. at godkende, at de 1. mio. kr. afsat i budgetaftalen for 2019 bruges til en markedsanalyse
af miljøvenlige tog til lokalbanerne, og til et forsøg med montering af et filtersystem på ét af
regionens eksisterende togsæt.
Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådets anbefaler:
2. at udmønte 1 mio. kr. til en markedsanalyse af miljøvenlige tog til lokalbanerne, og til et forsøg med
montering af et filtersystem på ét af regionens eksisterende togsæt.
POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Denne sag fremlægger et forslag til anvendelse af budgetmidlerne. Forslaget er baseret på budgetforslaget
(bilag 1) og på efterfølgende input fra Lokaltog A/S og Movia. Formålet med administrationens forslag til
anvendelse af budgetmidlerne er at give regionen, Movia og Lokaltog A/S et stærkere erfarings- og
vidensgrundlag. Dette grundlag vil kunne bruges til fremadrettet at opfylde miljøpolitiske mål for en grøn
omstilling af transportsektoren, herunder lokalbanerne.
Administrationen foreslår budgetmidlerne anvendt på to forskellige aktiviteter:
1. Markedsanalyse: Udarbejdelse af et katalog over miljøvenlige tog til lokalbanerne (nulemission
togmateriel), fx batteri- og brinttog, som er kompatibel med infrastrukturen på lokalbanerne.
2. Forsøg: Montering af et katalysator- og partikelfiltersystem på ét af regionens togsæt til reduktion af
luftforurening.
1. Markedsanalyse
Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til en markedsanalyse, hvor en rådgiver udarbejder et katalog over
togproducenternes nulemission togmateriel (fx batteri- og brinttog), som er kompatibel med
infrastrukturen og værkstedsfaciliteterne på lokalbanerne. Kataloget skal dels omfatte togmateriel, som
allerede produceres og dels togmateriel, som togproducenterne forventer at kunne tilbyde inden for de
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kommende år. Nulemission togmateriel vil ved drift være helt fri for udledning af drivhusgasser, miljøog sundhedsskadelig luftforurening, samt have en lavere støjudledning.
Togproducenterne har de seneste år taget den teknologiske udvikling til sig og man ser derfor flere og
flere miljøvenlige tog på markedet, som ikke er afhængige af køreledninger hele vejen fra A til B.
Forslaget til en markedsanalyse er motiveret af forsøg andre steder i verden. Fx i Nordtyskland hvor man
for tiden afprøver brinttog.
Med markedsanalysen opnås kendskab til de muligheder markedet tilbyder af kompatibel
nulemission togmateriel til lokalbanerne. Markedsanalysen kan anvendes ved nyanskaffelse af togsæt til
lokalbanerne eller ved eventuel udskiftning af eksisterende togsæt. Eksempelvis kan markedsanalysen
være relevant når Nærumbanen skal have nye togsæt i 2025.
Markedsanalysen skal omfatte anbefalinger til teknologivalg og funktionskrav for togmateriel til
lokalbanerne i Region Hovedstaden. Anbefalingerne skal gives med hensyntagen til de samlede
investerings- og livstidsomkostninger og med henblik på at opfylde forskellige scenarier for miljøpolitiske
mål for en grøn omstilling af transportsektoren. Desuden vil forskellig ladeinfrastruktur/tankløsninger
skulle indgå i konsulentens vurdering.
I en analyse fra 2018 har Atkins / SNC-Lavalin vurderet behovet for antal togsæt hos Lokaltog A/S i
perioden 2019-2025. Lokaltog A/S opererer både i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Behovet
for togsæt er vurderet ud fra levetiden for de eksisterende togsæt og ud fra en realisering af visionsplanen
”Visioner for Lokalbanen 2012-2025”. Visionsplanen indeholder bl.a. Favrholm station, ombygning af
Hillerød station samt flere togafgange (20 minutters drift) på udvalgte strækninger. Markedsanalysens
anbefalinger skal gives ud fra de i analysen givne behov for togsæt i forskellige år, så der sikres
overensstemmelse mellem det forventede behov og markedsanalysens anbefalinger.
Administrationen anbefaler desuden at markedsanalysen bidrager med en generel vurdering af de samlede
miljøeffekter ved forskellige typer teknologier til nulemissionstog. Så negative miljøeffekter ved fx
produktion af batterier indgår i vurderingen.
2. Forsøg
Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til et forsøg med montering af et såkaldt SCRT-system, som er et
katalysator- og partikelfiltersystem, der reducerer udledningen af miljø- og sundhedsskadelig
luftforurening. Systemet findes allerede på 300 busser i København, herunder busserne på de regionale
buslinjer 150S, 15E og 350S. Se bilag 3 for en uddybende teknisk beskrivelse af et SCRT-system.
I Region Hovedstaden anvender Lokaltog A/S i alt 29 togsæt heraf 25 togsæt af typen LINT og 4 togsæt
af typen RegioSprinter.
Movia oplyser, at SCRT-systemer ikke tidligere har været afprøvet på tog, men da LINT-togsættenes
motorer basalt set svarer til en stor lastbilmotor, kunne et SCRT-system være relevant for denne type
togsæt. Derfor foreslår Region Hovedstadens administration dette testet i et forsøg på et enkelt LINTtogsæt. Forsøget med det ene togsæt skal bane vej for en opgradering af alle Lokaltogs 47 LINT-togsæt,
herunder regionens 25 togsæt.
Vurderingen er, at montering af et SCRT-system på et LINT-togsæt vil indebære en engangsomkostning
på 500.000 kr. til opgradering af to motorsystemer i togsættet. Derudover forventes 2.000 kr. til månedlig
vedligeholdelse og løbende meromkostninger til tilsætningsstof, som vil blive dækket af gennem
regionens driftstilskud.
Forsøget vil blive afsluttet med en evaluering. Forsøget forventes tidligst afsluttet i år 2020.
Baggrund for de foreslåede aktiviteter
En markedsanalyse og et forsøg med montering af et SCRT-system vil bidrage med viden og erfaring på
kort og lang sigt i omstillingen til en grønnere kollektiv trafik.
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Markedsanalysen vil være relevant ved anskaffelse af togsæt til lokalbanerne.
Et forsøg med montering af et SCRT-system kan belyse muligheden for at udnytte moderne teknologi til
katalysator- og partikelfiltersystemer for busser og lastbiler i regionens tog. Der er sket en betydelig
teknisk udvikling inden for katalysator- og partikelfiltersystemer. Denne udvikling kan komme regionens
borgere til gavn såfremt evalueringen af forsøget viser positive resultater.
De to aktiviteter er foreslået med henblik på at regionen fremadrettet kan opfylde miljøpolitiske mål for en
grøn omstilling af transportsektoren samt med hensyntagen til at der kan findes forskellige løsninger
inden for regionens kommende budgetter.
De to aktiviteter afviger fra budgetforslagets (bilag 1) oprindelige anbefaling om at tage udgangspunkt i
Nærumbanen. Det skyldes at Lokaltog A/S ønsker at midlerne anvendes til at belyse mulighederne mere
generelt idet Nærumbanens karakteristika adskiller sig fra de øvrige lokalbaner i regionen. Movia har
desuden ønsket at få belyst mulighederne for og effekten af et SCRT-system på et eksisterende LINTtogsæt, som har en forventet lang restlevetid i modsætning til togene på Nærumbanen.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at regionen får et styrket beslutningsgrundlag for miljøtiltag på
lokalbanerne.
RISIKOVURDERING
Forsøget med montering af et SCRT-system gennemføres i dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
for at sikre overensstemmelse med togenes nuværende godkendelse. Forsøget kan medføre at der skal
foretages en ny godkendelse af toget. Movia vurderer at en sådan godkendelsesproces er tids- og
ressourcekrævende. Selvom systemteknologien er godkendt og velafprøvet til busser vurderer Region
Hovedstadens administration, at myndighedsbehandlingen udgør en risiko for forsøget. Kan styrelsen
ikke godkende ændringen af toget, kan der opstå omkostninger til eventuel retablering af motorsystemet
efter endt forsøg.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgiften på 1 mio. kr. afholdes af de i budget 2019 afsatte midler under bevillingsområdet kollektiv
trafik.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 23. april 2019, forretningsudvalget d. 7. maj 2019 og regionsrådet d.
14. maj 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18015969

BILAGSFORTEGNELSE
1. Budgetforslag 9.4 ved budgetlægningen 2019
2. Kort over lokalbaner i Region H
3. Uddybende beskrivelse af et SCRT
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3. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF REGION
HOVEDSTADENS HANDLINGSPLAN FOR FN’S VERDENSMÅL
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet godkendte den 19. juni 2018 oplæg til procesplan for at udarbejde Region Hovedstadens
handlingsplan for FN's verdensmål.
Den 30. og 31. oktober samt 13. november 2018 drøftede de stående udvalg og forretningsudvalget en
kortlægning af regionens nuværende bidrag til at realisere verdensmålene, samt tilkendegav ønsker om
fokusområder for regionens fremadrettede indsats.
På baggrund af de politiske drøftelser og ønsker udarbejdede administrationen forslag til fremadrettede
indsatser til handlingsplanen, som blev drøftet den 25. og 26. februar samt den 5. marts 2019 i de
stående udvalg og forretningsudvalget.
Den 12. marts 2019 godkendte regionsrådet rammen for handlingsplanen for FN's verdensmål.
Administrationen har nu udarbejdet forslag til selve handlingsplanen, som med denne sag forelægges alle
stående udvalg til anbefaling over for forretningsudvalget og regionsrådet.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at trafikudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:


at godkende forslag til Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Baggrund
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York de 17
verdensmål: En hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden.
Der er 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande. For at opnå målene
skal alle yde deres del; lige fra regeringer, regioner, kommuner til erhvervsliv og civilsamfund.
Handlingsplanen
Regionens handlingsplan for FN's verdensmål (se bilag 1) indeholder indsatser, som er relateret til
Region Hovedstaden som organisation og myndighed. Indsatser relateret til den regionale
udvikling forankres i den kommende regionale udviklingsstrategi, som kører en særskilt politisk proces.
Handlingsplanen er et overbliksdokument over de væsentligste indsatser, der kan bidrage til at
realisere verdensmålene. Indsatserne vil være forankret i eksisterende politikker, strategier og planer. Når
nye relevante politikker, strategier og planer skal vedtages og eksisterende skal evalueres, opdateres mv.,
så skal disse vurderes i forhold til verdensmålene og være forpligtet til at indeholde mål, som
minimum rækker frem mod 2030, da det er årstallet, hvor verdensmålene skal være realiseret.
Det unikke ved verdensmålene er, at de afspejler, at verden er kompleks. Vi står overfor udfordringer,
som kun kan håndteres ved at nedbryde de traditionelle silo-tænkninger og at agere helhedsorienteret.
Verdensmålene taler derfor direkte ind i regionens værdi om helhedssyn og er den bærende værdi for
handlingsplanen.
Handlingsplanen for FN's verdensmål skal bidrage til at sikre, at hovedstadsregionen har et
sammenhængende sundhedsvæsen på et internationalt topniveau, og samtidig er en grøn og innovativ
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metropol med bæredygtig vækst og høj livskvalitet. Handlingsplanen rummer både fortællingen om det,
Region Hovedstaden allerede gør, og er løftestang for nye indsatser, som bidrager yderligere til
verdensmålene.
Handlingsplanen sætter særligt fokus på tre af verdensmålene med fortællinger og synliggørelse af, hvor
det er regionen især vil løfte udviklingen, så det giver en væsentlig betydning for regionens bidrag til
verdensmålene. Indsatserne indenfor de tre verdensmål vil dog samtidig bidrage til en række af de øvrige
verdensmål. Regionen kan ikke løfte ét verdensmål uden at se på det i sammenhæng med de andre.
De tre verdensmål som handlingingsplanen sætter særligt fokus på er verdensmål 3 (sundhed og trivsel),
11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion). Og mange af
indsatserne vil blive løftet i partnerskaber (verdensmål 17).
Finansiering af de fremadrettede indsatser
Forslag til indsatser i handlingsplanen er fokuseret omkring væsentlige indsatser, som peger op mod
verdensmålene, og hvor der kan være stor effekt af at øge ambitionsniveauet. Det gælder for alle forslag
til indsatser, at de enten adresserer eksisterende målsætninger, som kræver en styrket indsats, eller
igangværende indsatser, hvor det kan være oplagt at styrke eller opskalere målsætningen. Flere af
forslagene til fremadrettede indsatser vil kræve yderligere ressourcer for at kunne realiseres.
Regionsrådet har den 12. marts godkendt, at de fremadrettede indsatser, bliver en del af udvalgenes
indspil til de årlige budgetprocesser. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at handlingsplanens
mål er 2030 og der vil således ikke være behov for at igangsætte alt i 2020. Samtidig godkendte
regionsrådet, at de budgetforslag som sendes videre fra udvalg til budgetforhandling og bevillingssager
fremadrettet skal vurderes i forhold til verdensmålene.
Hvilke indsatser, der konkret igangsættes, vil således bero på de enkelte udvalgs prioritering i forbindelse
med budgetprocesserne. Når indsatserne løftes ind i budgetprocesserne, vil der være behov for en
yderligere administrativ kvalificering af indsatserne. Handlingsplanens succes vil derfor være afhængig af,
at der afsættes ressourcer til indsatserne i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen godkendes Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål.
RISIKOVURDERING
Flere af de fremadrettede indsatser er afhængige af, at der bliver afsat yderligere ressourcer, for at de kan
realiseres. Hvis ikke det lykkes at afsætte ressourcerne til indsatserne i forbindelse med de årlige
budgetprocesser kan handlingsplanen ikke føres ud i livet. Det vil derfor kræve, at indsatserne løftes ind i
budgetprocessen for 2020 og videre frem.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Administrationen planlægger en intern og ekstern kommunikationsindsats, se bilag 2.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles parallelt i alle stående udvalg den 23. og 24. april 2019, i forretningsudvalget den 7. maj
2019 og i regionsrådet den 14. maj 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen.
JOURNALNUMMER
17037044

BILAGSFORTEGNELSE
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1. Forslag til Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål
2. Kommunikation i forbindelse med Region Hovedstadens handlingsplan for FN's verdensmål
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4. DRØFTELSESSAG: TRAFIKINFORMATION PÅ
STOPPESTEDERNE
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Movia har besluttet at erstatte de trykte afgangstider på stoppestederne med en mere generel information
om ruteforløb, afgangsfrekvenser og muligheden for at hente live-opdaterede afgangstider online og via
SMS. Udover informationen ved stoppestederne, opsættes der trykte køreplaner i busserne. Det er
fortsat muligt at få tilsendt trykte køreplaner eller printe dem fra DOT's hjemmeside.
Som supplement er der mulighed for, at kommuner og regioner, der ønsker det, kan tilkøbe information
om afgangstider til opsætning ved stoppestederne - enten digitalt eller analogt.
Movia har beskrevet rammerne for tilkøb (bilag 1), og der lægges med denne sag op til, at trafikudvalget
drøfter muligheden for så vidt angår de regionale busser.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at trafikudvalget drøfter muligheden for tilkøb af information på stoppestederne.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Model for tilkøb af trykte køreplaner
Det er muligt for regioner og kommuner at tilkøbe information om afgangstiderne ved de enkelte
stoppesteder. Muligheden for tilkøb samt eksempel på Movias nye standard for informationstavler
fremgår af bilag 1. Bilag 2 indeholder eksempler på to tidligere informationstavler med planlagte
afgangstider, svarende til den trykte information, der kan tilkøbes. Som det fremgår af de to bilag, er der
store ligheder mellem de to tavler, særligt i myldretiden hvor afgangstiden også har været angivet som en
frekvens og ikke et eksakt minuttal.
Tilkøbes trykte køreplaner - analog information - vil det være op til kommunerne/regionerne selv at
vælge, hvor de skal opsættes, ligesom det vil være kommunerne/regionerne, der bliver afsender af
informationen. Der forventes en årlig omkostning på ca. 80 kr. pr. tavle pr. år for løbende udskiftning af
trykte køreplaner. Dertil kommer køb af nye tavleholdere på standerne. Denne udgift skal
regionerne/kommunerne selv afholde. Udgiften for tavleholdere og opsætning varierer efter standertype.
Hvis flere linjer betjener et stoppested, skal der opsættes flere tavleholdere.
Tabellen herunder opsummerer udgifterne til opsætning af køreplaner på hhv. Holscherstandere og
rørstandere. Billeder af de to standertyper fremgår af bilag 1.
Alle beløb er kr. ex. moms
Holscherstandere Rørstandere
Opsætning og løbende udskiftning af trykte planer, pr. år
80
80
Tavleholder
160
1600
Montering
80
400
I alt pr. stop
320
2080

Region Hovedstadens buslinjer har i alt ca. 2000 stop, som fordeler sig på ca. 700 Holscherstandere og
ca. 600 rørstandere, da nogle stoppesteder betjener flere linjer. Udgiften til tilkøb af køreplaner skal
vurderes nærmere, men anslås at ligge i størrelsesorden 2-3 mio. kr. Hertil kommer en efterfølgende årlig
udgift på ca. 160.000 kr.
Digital information
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Som alternativ til trykte køreplaner er det muligt i stedet at tilkøbe digital information - enten som count
down moduler eller som trafikinformationsskærme.
Med digital information vil busafgange i realtid vises ved stoppestederne. Hermed sikres præcis og fysisk
information ved stoppestederne, både når busserne kører som planlagt, og i de tilfælde hvor der er
opstået forsinkelser. Et countdown-modul koster ca. 17.000 kr. inklusiv opsætning, mens en infoskærm
koster mellem 12.000 kr. og 65.000 kr. afhængigt af, hvor den skal opstilles. En infoskærm kan med
fordel overvejes ved større regionale rejsemål, som f.eks. hospitaler og uddannelsessteder.
De oplyste priser for count down moduler gælder Movias nuværende rammeaftale, som løber frem til 15.
maj 2019, hvor rammeaftalen skal i genudbud. Priser og leveringstid kan dermed se anderledes ud, hvis
der bestilles herefter.
Særlige opmærksomhedspunkter
Kundeanalyser viser, at kunderne ønsker præcis information om, hvornår bussen kommer, og særligt
under driftsforstyrrelser kan dette være en udfordring. Den digitale information er altid opdateret med
seneste viden, mens ændringer kun i få tilfælde når de trykte køreplaner. Movia oplyser, at der sidste år
var næsten 4000 ændringer i den planlagte drift. Desuden opleves der i stigende grad udfordringer med
f.eks. trængsel, der gør at rettidigheden i særligt myldretiderne er udfordret. Også her giver den digitale
realtidsinformation en mere præcis trafikinformation end de trykte planer.
Det er administrationens vurdering, at Movias seneste udkast til afgangstavlerne, som indeholder både
rutebeskrivelse og afgangsfrekvens, sammen med omdeling af trykte køreplaner i busserne, for langt de
fleste rejsende er fyldestgørende for så vidt angår generel information. Det er desuden blevet tydeliggjort,
hvorledes der indhentes realtidsinformation enten online eller vis SMS. Det er altså ikke en forudsætning
at være i besiddelse af en smartphone.
Tilkøb af afgangstiderne forudsætter en stor engangsinvestering til opsætning af nye tavleholdere, som
efter administrationens vurdering ikke står mål med den værdi, der tilføres. Dertil kommer, at der ved
langt de fleste regionale stop også standser kommunalt finansierede buslinjer. Hvis tilkøb af afgangstider
ikke er koordineret med kommunerne, kan brugerne opleve, at der er manglende sammenhæng og
ensartethed i den information, der gives.
Det er administrationens anbefaling, at der, såfremt der ønskes tilkøb af yderligere information til
stoppestederne, prioriteres digital realtidsinformation, frem for de trykte planer.
KONSEKVENSER
Drøftelsen i udvalget har ikke i sig selv nogen konsekvenser, men kan føre til et ønske om at arbejde for
finansiering til yderligere information ved stoppestederne. Afsættes der midler til dette på budgettet for
2020, vil opsætning af køreplaner/count down moduler kunne påbegyndes primo 2020.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 23. april 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19023678
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Trafikinformation på stoppestederne på Sjælland
2. Gamle afgangstavler
3. Præsentation vist på mødet - Marie Ridley Pryhn
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5. DRØFTELSESSAG: STYRKET INDSATS FOR
INTERNATIONALISERING PÅ DET REGIONALE
UDVIKLINGSOMRÅDE
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I udkast til Regional Udviklingsstrategi, RUS'en, er internationalisering et af tre centrale værktøjer, der på
tværs af faglige fokusområder skal bane vejen for at nå nye resultater. For at kunne levere regionale
løsninger på internationalt topniveau må vi søge inspiration hos førende, udenlandske aktører, og
samarbejde med dem om at udvikle nye løsninger. Internationalt samarbejde er også en vej til at bidrage
til for eksempel FN's Verdensmål, det er en indgang til internationale finansieringskilder og et muligt
tilbud til vore lokale partnere i hovedstadsområdet om at gå med i forløb, de ikke selv ville kunne løfte.
Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke en klar tilgang til sit internationale arbejde på det
regionale udviklingsområde. I denne sag lægges der derfor op til, at udvalget drøfter ambitioner med og
sætter retning for det videre arbejde med at udfolde den internationale tilgang, som introduceret i den
regionale udviklingsstrategi.
Sagen drøftes parallelt i udvalg for forskning, innovation og uddannelse, miljø- og klimaudvalget og
trafikudvalget.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at udvalget på baggrund af den fremlagte sag drøfter og giver input til Region Hovedstadens
fremadrettede arbejde med internationalisering på det regionale udviklingsområde.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Øget globalisering er én af de megatrends, der historisk og også fremadrettet ændrer præmisserne for
regional vækst og udvikling. Vækst og udvikling er ikke længere indkredset af nationale og administrative
grænser. I stedet drives udviklingen af morgendagens løsninger og banebrydende forskning i dag fremad
i dynamiske og internationale vækstcentre.
Set i international skala er Region Hovedstaden en relativt lille metropolregion. For også i fremtiden at
kunne markere sig på den internationale scene og videreudvikle sine styrkepositioner indenfor jord og
grundvand, mobilitet, sundhed, uddannelse og miljø- og klima er der behov for et større fokus på
internationalisering og grænseoverskridende samarbejde.
Administrationen vurderer derfor, at Region Hovedstaden bør styrke internationaliseringen ift. det
regionale udviklingsområde for i fremtiden at kunne:









få/give inspiration til innovative løsninger på såvel regionale og tværkommunale som globale
udfordringer – fx FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.
udvikle nye løsninger i fællesskab med andre regioner.
få større adgang til (internationale) finansieringskilder.
styrke hovedstadsregionens synlighed og gennemslagskraft både i udlandet, over for staten og over
for regionens interessenter.
påvirke kommende internationale funding-programmer og dagsordener.
etablere sig som knudepunkt, der kan binde lokale parter sammen med internationale, politiske og
faglige miljøer.

Udvalget har på mødet den 19. marts 2019 modtaget et overblik over Region Hovedstadens
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eksisterende, internationale indsatser på det regionale udviklingsområde. I det følgende uddybes Region
Hovedstadens muligheder for at arbejde mere internationalt på tre konkrete områder: 1) Greater
Copenhagen EU-office, 2) inden for Interreg-programmet og 3) forslag til, at Region Hovedstaden
styrker sin internationale profil ved at etablere samarbejder med førende, udenlandske regioner og ved at
indtræde i internationale, politiske og administrative fora.
En styrket, international indsats bør fokuseres på et mindre antal særlige styrkepositioner, der ligger i
kernen af regionens nye rolle indenfor det regionale udviklingsområde. De særlige styrkepositioner
identificeres i forbindelse med udviklingen af Den Regionale Udviklingsstrategi og handlingsplanen.
Internationalt samarbejde på det regionale udviklingsområde
Med ny Lov om Erhvervsfremme, herunder bortfaldet af regionernes udmøntningsopgave af
strukturfondsmidlerne, er der behov for, at Region Hovedstaden styrker internationaliseringen i det
regionale udviklingsarbejde.
Fra tidligere at have bistået eksterne parter i at søge medfinansiering til strategiske indsatser, er der behov
for, at Region Hovedstaden i fremtiden indtager en mere strategisk og aktiv rolle i det internationale
arbejde. Bl.a. ved at agere pro-aktivt og offensivt i projektudvikling og -eksekvering samt i udarbejdelsen
af ansøgninger om projektmidler.
På mødet vil Diana Arsovic Nielsen, direktør i Center for Regional Udvikling, give en uddybet
introduktion af forslaget til at styrke den internationale profil og indsats på det regionale
udviklingsområde. Tillige vil EU-kontorets direktør, Birgitte Wederking, deltage på mødet.
En del af Region Hovedstadens internationale arbejde er indtil nu foregået i regi af hhv. EU-kontoret i
Bruxelles og via EU’s Interreg-programmer.
Region Hovedstadens EU-kontor
EU-kontoret blev etableret i 2014 og har siden da haft til formål at hjælpe regioner, kommuner og
virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og varetage medlemsinteresser.
Den 1. januar 2019 fusionerede Region Hovedstadens og Region Sjællands EU-kontorer til det fælles
Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU). Der pågår i skrivende stund en strategiproces for det nye
fælles EU-kontor, hvor medlemmerne, herunder Region Hovedstaden, deltager i arbejdet. Den endelige
strategiproces forventes godkendt i GCPHEUs styregruppe og bestyrelsen i løbet af maj 2019. Region
Hovedstaden bestrider formandsposterne i både styregruppe og bestyrelse.
EU-kontoret har overordnet set haft succes med at hjemtage midler til medlemmerne. Ift. det
fremadrettede arbejde vurderer kontoret imidlertid, at der via øget medlemsengagement i projektudvikling
og -ansøgninger kan hjemtages endnu flere midler. Administrationen vil derfor arbejde målrettet på at
styrke relationen til Bruxelles, så EU-kontorets muligheder og tilbud kan udnyttes optimalt.
EU’s Interreg-programmer
Der findes et stort antal Interreg-programmer i EU/EØS-geografien. De skal fremme samarbejde mellem
aktører fra regioner på tværs af landegrænser. De relevante Interreg-programmer for aktører i Region
Hovedstaden er Interreg Europe, North Sea, Baltic Sea, og Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS) herunder
delprogram for Øresund. EU’s medfinansiering er på 50 pct. i ØKS, og helt op til 85 pct. i fx Europeprogrammet. Region Hovedstadens fokus har især ligget på ØKS (15 regioner fra Sjælland t.o.m. de
sydøstlige regioner i Norge) og i særdeleshed på Øresunds-delprogrammet, der dækker Hovedstaden,
Sjælland og Skåne.
ØKS-programmet støtter projekter inden for Innovation, Grøn økonomi, Transport og Beskæftigelse. I
programperioden 2014-2020 råder ØKS over 960 mio. kr. til EU-medfinansiering. Aktører fra Region
Hovedstaden er blandt de store støttemodtagere (hospitalerne, Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet og Gate 21).
Delprogrammet for Øresund fungerer som et velegnet, finansielt instrument til udvikling af Greater
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Copenhagen som én, funktionel metropol, fx det store ESS/Max IV-projekt med et samlet budget på 140
mio.kr., en række transport-projekter samt samarbejder mellem hospitaler og forskningsmiljøer.
Regionsrådet er repræsenteret i de styrende organer, og regionen kan påtage sig en væsentlig rolle i valg
af indsatsområder og tildelingskriterier i programperioden 2021-2027.
Internationalt regionssamarbejde
Pt. er Region Hovedstaden aktiv i både Greater Copenhagen og STRING (aktører i korridoren fra
Hamborg til Oslo), hvor der samarbejdes tæt og konstruktivt med tilgrænsende eller nærtliggende
regioner.
Region Hovedstaden har også erfaringer at trække på fra formelle samarbejder med Jiangsu Provinsen i
Kina og Commonwealth of Massachusetts i USA.
I øjeblikket er der - på finsk initiativ – sonderinger af interessen for at indlede et tættere, uformelt
samarbejde imellem regionerne omkring Helsinki, Stockholm, Hamborg, Amsterdam samt Region
Hovedstaden.
Derudover er administrationen ved at identificere førende, udenlandske regioner, der vil være interessante
at søge samarbejde med på det regionale udviklingsområde.
Endelig kortlægger administrationen også internationale fora og netværk for regioner, hvor Region
Hovedstaden med fordel kan indtræde og tage en aktiv rolle på politisk og administrativt niveau.
Forslag til styrket internationalisering
Med den intensiverede globalisering og de ændrede, økonomiske forudsætninger for regionens virke på
det regionale udviklingsområde foreslår administrationen, at internationalisering styrkes på dette felt. Både
for at sikre politisk gennemslagskraft nationalt og internationalt og for styrke det økonomiske fundament,
der i fremtiden skal gøre Region Hovedstaden i stand til at drive væksten og udviklingen fremad. Det
foreslås i den forbindelse, at arbejdet med internationalisering fremadrettet kan tage afsæt i følgende tre
principper:
1. International synlighed
» Region Hovedstadens succeshistorier samt styrkepositioner på fx jordforurening, grundvand,
mobilitet og sundhed inden for det regionale udviklingsområde skal synliggøres internationalt.
» Region Hovedstaden skal tilbyde sin ekspertise og knowhow i relevante internationale fora,
netværk og samarbejder.
2. Internationalt udsyn
» Region Hovedstaden skal orientere sig internationalt og trække på erfaringer fra andre
relevante regioner, som regionen kan benytte i udviklingen af nye og innovative løsninger til
gavn for borgere, vækst og velfærd.
3. International interessevaretagelse
» Region Hovedstaden skal styrke den internationale interessevaretagelse for at sikre gode,
fremtidige rammer samt finansiering til regionens opgaver og styrkepositioner.
En styrket international indsats vil kræve politisk prioritering og deltagelse på området. Dette kan bl.a.
betyde:





Politisk deltagelse i internationale netværk og fora.
Politisk deltagelse på inspirationsture/studieture ift. etablering af internationale samarbejder med
relevante regioner og metropoler, og tilsvarende modtage besøg af udenlandske delegationer.
At udvalgspolitikerne vil fungere som ambassadører for regionens internationale arbejde internt og
eksternt.

På baggrund af udvalgets input og drøftelser vil administrationen arbejde videre med at udfolde en
ramme for Region Hovedstadens styrkede internationalisering med ophæng i den regionale
udviklingsstrategi og udvalg for forskning, innovation og uddannelse, som jf. styrelsesvedtægten har
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det som politikudviklende opgave at skabe rammer og sætte retningen for internationale samarbejder i
regionen. Øvrige udvalg inddrages, hvor det er relevant for deres fagområder. Administrationen
tilrettelægger en proces for løbende involvering af udvalg i udviklingen af det internationale område.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes Region Hovedstadens fremadrettede arbejde med
internationalisering på det regionale udviklingsområde.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles parallelt den 23. april 2019 i udvalg for forskning, innovation og uddannelse, miljø- og
klimaudvalget og trafikudvalget.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19007684

BILAGSFORTEGNELSE
1. Præsentation vist på mødet - Diana Arsovic
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6. ORIENTERINGSSAG: INTERREG-PROJEKT ”FREMTIDENS
INTELLIGENTE MOBILITET I GREATER COPENHAGEN”
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden indgik i foråret 2018 en aftale om at påtage sig rollen som leadpartner i et nyt
interreg-projekt: ”Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen”. Projektet er knopskydning på
et andet interreg-projekt: ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen”. Det nye projekt
konkretiserer og styrker den arbejdspakke i projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater
Copenhagen”, der omhandler fremtidens mobilitet.
Projektet, som ledes af Gate 21 på den danske side af sundet og Innovation Skåne på den svenske side,
består af ni use-cases. Heri testes fremtidens intelligente, innovative og bæredygtige trafik- og
mobilitetsløsninger, bl.a. trafikinformation og trafikledelse, Park & Ride, delemobilitetsløsninger og
adfærdsændringer ift. fremtidens stationsforhold.
Projektet er bl.a. interessant for Region Hovedstaden, fordi regionen har besluttet at arbejde med
sammenhængende kollektiv trafik og grøn mobilitet på tværs af sundet i Greater Copenhagen
Trafikcharter (besluttet i efteråret 2016).
Derudover er der i Trafik- og Mobilitetsplan for hovedstadsregionen fokus på strategiske
udviklingsområder omkring bl.a. knudepunkter der skaber sammenhæng, attraktiv deletransport og
trafikinformation med brugeren i centrum. Områder som netop testes som use-cases i projektet.
Administrationen ønsker med denne sag at orientere udvalget om Region Hovedstadens deltagelse i og
status på første halvår af interreg-projektet "Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen".
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at orienteringen og status om Region Hovedstadens deltagelse i interreg-projektet "Fremtidens
intelligente mobilitet i Greater Copenhagen" tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Projektet ”Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen” består af 14 medfinansierende
partnere, og har et samlet budget på 15,9 mio. kr. fordelt over tre år fra den 1. august 2018 til udgangen
af juli 2021. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak medfinansierer med 50 %. Hovedparten af
finansieringen kommer fra de forskellige use-cases i projektet, mens finansieringen fra de tre regioner går
til at dække udgifter til administration og mødeaktiviteter samt fælles medarbejderressourcer, der skal
sikre sammenhæng mellem use-casene, bidrage med faglig og teknisk kundskab samt indsamle erfaring
og viden på tværs af use-casene.
Administrationen valgte i 2018 at gå ind i projektet med en medfinansiering på 640.000 kr. over tre år
med midler fra øvrig regional udvikling. Dette er valgt, da administrationen anser projektet som et vigtig
bidrag til og en konkretisering af det igangværende interreg-projektet: ”Et sammenhængende
transportsystem i Greater Copenhagen”, som regionsrådet besluttede at medfinansiere med 3,3 mio. kr.
den 24. oktober 2017 og som startede op den 1. april 2018.
Interreg-projektets indhold og Region Hovedstadens rolle
Målet med projektet er, at kommuner, regioner og andre vigtige transportaktører i Greater Copenhagen
arbejder sammen om innovative, intelligente og bæredygtige mobilitetsløsninger på tværs af
Øresundsregionen. Fremtidens ”innovative og intelligente mobilitetsløsninger” er services og
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transportmuligheder, som muliggør bedre deling og integration af data i mobilitetsløsninger. Services
bliver i højere grad dynamiske, realtidsbaserede og informationsflow bliver optimeret og skræddersyet til
brugerne, så de selv kan tage kvalificerede transportvalg på baggrund af data.
Projektet bidrager med konkret viden og erfaring til interreg-projekt ”Et sammenhængende
transportsystem i Greater Copenhagen”, hvor de fælles personaleressourcer i projektet vil stå for
opsamling af viden og praktiske erfaringer fra de forskellige use-cases, hvilket bliver udmøntet i en
evalueringsrapport med en række strategiske anbefalinger. Dernæst skal mulighederne for at etablere et
fælles smart mobility living lab i Greater Copenhagen undersøges, og sidst er det helt centralt for
projektet, at der bliver afprøvet konkrete løsninger, der er til gavn for borgerne i Greater Copenhagen.
Alle projektets partnere indgår i udvikling, udførelse eller evaluering af use-casene. Region Hovedstaden
bistår projektledelsen i Gate 21, samt har rollen som strategisk partner ift. at sikre, at viden og erfaring
bliver omsat til et strategisk perspektiv, der kan anvendes på tværs af hele Greater Copenhagen
geografien og i særlig grad i det andet interreg-projekt.
Interreg-projektet ”Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen” er yderligere beskrevet i bilag
1.
Status på projektets første halvår
I projektets første halvår har der været afholdt en række workshops på tværs af partnerne i de ni use
cases, hvor formålet har været at opnå større viden og fælles fodslag om emner som data og
trafikinformation, evalueringsmodel og effektmål, samt brugerundersøgelser og markedsdialog. Der har
også været afholdt fælles besøg på to af stations-casene – henholdsvis Glostrup og Lund stationer.
Derudover har partnerne i de ni use cases påbegyndt udformning af de forskellige test. Et nedslag er
Glostrup station, hvor man eksperimenterer med fremtidens station. Glostrup har nedrevet
posthusbygningen ved stationen, hvor letbanen senere kommer til. På dette område skal der testes
delebiler, dele-el-cykler og dele-el-løbehjul, samt en række forskellige cykelparkeringsløsninger. Der har
været dialog med forskellige markedsaktører og det forventes at de forskellige mobilitetsløsninger
kommer ud i test i løbet af foråret. Det kan også nævnes, at den valgte cykelløsning vil fremgå som et
transportmiddel i MinRejseplan.
Et andet nedslag er intelligent trafikinformation, hvor der samarbejdes med projektet Den Regionale
Datahub om brug af trafikdata. I en case langs Vallensbæk Torvevej har man via realtidsdata om
trafikken udviklet en prototype, som mere effektivt kan styre trafiksignaler på strækningen og dermed
nedbringe kø i myldretiden.
Første halvår er projektet er forløbet planmæssigt og det økonomiske forbrug er som forventet.
Projektet slutter efter planen i 31. juli 2021, og administrationen vil efter projektets afslutning orientere
trafikudvalget om resultaterne af projektet.
KONSEKVENSER
Der er ingen konsekvenser.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Projektledelsen kommunikerer løbende om aktiviteter og resultater i projektet via hjemmeside og sociale
medier.
https://www.gate21.dk/fremtidens-intelligente-mobilitet-i-greater-copenhagen/
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https://www.linkedin.com/showcase/framtidens-intelligenta-mobilitet-i-greater-copenhagen/
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 23. april 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18006685

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 - Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen
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7. ORIENTERINGSSAG: ANALYSE AF DRIFTSFORMER PÅ
NÆRUMBANEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden og Movia besluttede i foråret 2018 at gennemføre en analyse af mulige driftsformer
på Nærumbanen efter åbning af Hovedstadens Letbane i 2025 i forlængelse af de to tidligere planer
”Visionsplan for Lokalbanen” fra 2012 og ”Handlingsplan for Lokalbanen” fra 2014, som begge har
været behandlet i regionsrådet. Analysen er blevet gennemført med henblik på at undersøge potentialet i
at skabe en driftsmæssig sammenhæng mellem Nærumbanen og den kommende Hovedstadens Letbane.
Analysen er delt i to hvor første del (fase 1) nu er afrapporteret. Denne sag fremlægger de overordnede
resultater af analysens fase 1 og redegør for den videre proces.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at orientering om analyse af driftsformer på Nærumbanen tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet besluttede den 23. oktober 2018 at afsætte 125.000 kr. til første fase af en analyse af
Nærumbanen. Analysen er finansieret sammen med Movia som også bidrog med 125.000 kr.
Første fase af analysen er nu afrapporteret (bilag 1). I analysen er tre forskellige driftsformer på
Nærumbanen blevet undersøgt med hensyn til de trafikale, økonomiske og miljømæssige forhold samt
med hensyn til byudviklingsperspektiver.
De tre driftsformer udgør:





Scenarie A: Uændret drift på Nærumbanen.
Scenarie B: Etablering af nyt standsningssted, hvor Letbanen og Nærumbanen krydser hinanden
(ved Klampenborgvej), med direkte omstigningsmulighed mellem banerne.
Scenarie C: Nedlæggelse af Nærumbanen mellem Klampenborgvej og Jægersborg st., hvorefter den
resterende del af Nærumbanen fra Klampenborgvej til Nærum st. integreres i Hovedstadens
Letbane.

Analysen viser at der er potentiale i at skabe bedre sammenhæng mellem Nærumbanen og Hovedstadens
Letbane. Analysen kan ikke entydigt pege på, hvilket scenarie der ud fra de belyste forhold vil være det
foretrukne. Analysen viser et behov for mere detaljerede undersøgelser af scenarierne.
Passagertallet stiger i hhv. scenarie B og C sammenholdt med scenarie A. Scenarie B og C har dog
forskellige fordele og ulemper. Ser man på Nærumbanen og letbanen hver for sig, er der på Nærumbanen
tale om en betydelig passagertilvækst i Scenarie B og en tilbagegang i Scenarie C. Omvendt er der for
letbanen tale om en tilbagegang i Scenarie B og en tilvækst i Scenarie C. Scenarie C medfører samlet set
de største anlægsinvesteringer, men giver samtidig mulighed for indtægter ved salg af arealerne mellem
Klampenborgvej til Nærum st. I scenarie C er der endvidere potentiale for varige driftsbesparelser ved
samdrift med letbanen, men til gengæld kræver scenariet ekstra areal til vendespor og til udvidelse af
letbanens værkstedsfaciliteter.
Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem rådgiverfirmaerne ATKINS SNC Lavalin og MOE
Tetraplan. På et møde den 19. marts fremlagde rådgiverfirmaerne resultaterne af analysen over for
repræsentanter fra Region Hovedstaden, Movia, Hovedstadens Letbane, Lyngby-Taarbæk Kommune og
Rudersdal Kommune. På mødet var der enighed om at der er behov for en nærmere undersøgelse af bl.a.
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de samfundsøkonomiske effekter, eventuelle arealerhvervelser, fredninger, letbanens værkstedskapacitet,
togmateriel og vendespor.
Region Hovedstadens administration vil nu vurdere behovet for en nærmere undersøgelse og i givet
fald forelægge en sag med ønske om finansiering til denne gennem anlægsmidlerne til lokalbanerne.
KONSEKVENSER
Sagen har ingen konsekvenser.
RISIKOVURDERING
Der er ingen risiko.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt nogen særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget den 23. april 2019. Analysen behandles på Kommunaldirektørforum for
Hovedstadens Letbane den 24. april 2019. Arbejdsgruppen udarbejder et notat med anbefalinger til en
fase 2 analyse.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
17005603

BILAGSFORTEGNELSE
1. Mulige driftsformer på Nærumbanen
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8. DRØFTELSESSAG: BUDGET 2020
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Processen for budget 2020-2023 er nu sat i gang. Forretningsudvalget har besluttet, at de stående udvalg
har tre budgetdrøftelser med henblik på at fremsætte anbefalinger og forslag til de kommende års budget.
Formålet med denne sag er at drøfte allerede indkomne budgetforslag
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at drøfte de indkomne budgetforslag (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
Erik Gregersen (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Ifølge styrelsesvedtægten skal ”De stående udvalg bidrage efter anmodning fra forretningsudvalget til
udarbejdelse af forretningsudvalgets budgetforslag inden for deres ansvarsområder”. Foretningsudvalget
har derfor, som led i forberedelserne til budget 2020-2023, bedt udvalgene om hver at indstille 5
budgetforslag. Udvalgene skal således som led i den videre proces, drøfte allerede nu indkomne
budgetforslag (se bilag 1).
Den videre budgetproces:





23. april: Indkomne forslag drøftes på udvalgsmøde
30. april: Frist for at sende forslag til kvalificering. Forslag sendes til udvalgssekretæren
21. maj: Forslag drøftes og prioriteres på udvalgsmøde
12. juni: Forslagene sendes af administrationen til forretningsudvalget senest 12. juni 2019

I forhold til det poltiske råderum til budgetforslag i 2020 så fastholdes råderummet på 19,1 mio. kr. Dette
kan ændre sig, når økonomiaftalen falder plads i juni, ligesom Movias endeligt vedtagne budget også
tidligere har vist at have stor indflydelse.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes de indkomne budgetforslag
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget den 23. april 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
19012752
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BILAGSFORTEGNELSE
1. Budgetforslag 1. runde
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9. EVENTUELT
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BESLUTNINGER

Trafikudvalget - meddelelser

TRAFIKUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
23-04-2019 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H7+ H8

MEDLEMMER
Anne Ehrenreich
Freja Södergran
Marianne Frederik
Susanne Due Kristensen
Annie Hagel
Jens Mandrup
Martin Baden
Erik R. Gregersen
Christoffer Buster Reinhardt

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Formand
Næstformand
Medlem
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Afbud
Deltog
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Årsplan
2. Meddelelser - Borgerhenvendelse vedr. reklame i busserne
3. Meddelelser - Busbaner til ambulancer og liggende patientbefordring uden udrykning
4. Meddelelser - Punkt om økonomiske konsekvenser af den nye ferielov fra Movias bestyrelsesmøde
5. Meddelelser - Orientering om fordyrelser m.v. i projekt om Favrholm Station
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1. MEDDELELSER - ÅRSPLAN
MEDDELELSER
Årsplanen for emner til trafikudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Årsplanen er foreløbig,
og der kan opstå behov for udskydelser af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes
løbende af administrationen.
JOURNALNUMMER
19016426

BILAGSFORTEGNELSE
1. Årsplan april
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2. MEDDELELSER - BORGERHENVENDELSE VEDR. REKLAME I
BUSSERNE
MEDDELELSER
Trafikudvalget modtog d. 19. marts 2019 en borgerhenvendelse omkring reklamer for kviklån på
informationsskærmene i busserne. Vedhæftet som bilag er henvendelsen fra borgeren samt svar fra
trafikudvalget. I bilaget er ligeledes vedhæftet Movias regler og retningslinjer for reklameindhold.
JOURNALNUMMER
19025192

BILAGSFORTEGNELSE
1. Reklamer for kviklån i busserne
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3. MEDDELELSER - BUSBANER TIL AMBULANCER OG LIGGENDE
PATIENTBEFORDRING UDEN UDRYKNING
MEDDELELSER
D. 25. marts 2019 sendte Region Hovedstadens sundhedsudvalg et brev til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen omhandlende en anmodning om tilladelse til brug af busbaner til ambulancekørsel uden
udrykning samt de liggende patienttransporter.
Anmodningen kommer som følge af, at ambulancerne ofte hænger fast i trafikken. Ved i stedet at benytte
busbanerne giver det mulighed for hurtigere at komme frem til borgerne. Region Hovedstaden råder over
54 ambulanceberedskaber og 25 liggende sygetransporter, der potentielt vil kunne få tilladelse til at køre i
busbanerne.
JOURNALNUMMER
19009444
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4. MEDDELELSER - PUNKT OM ØKONOMISKE KONSEKVENSER
AF DEN NYE FERIELOV FRA MOVIAS BESTYRELSESMØDE
MEDDELELSER
Movias bestyrelse behandlede den 9. april 2019 en sag om håndtering af ny ferielovgivnings påvirkning af
Movias økonomi (punktet med sagsbeskrivelse er vedlagt som bilag 1). Administrationen vurderede, at
de økonomiske konsekvenser for Movias ejere samt alternative løsningsmuligheder ikke var tilstrækkeligt
belyst. Bestyrelsen udsatte sagen til behandling på næste bestyrelsesmøde den 15. maj 2019 (Se
beslutningsprotokollen i bilag 2).
Pointer i Movias sagsbeskrivelse








Den nye ferielov medfører samtidighedsbetaling af ferien og mulighed for at holde ferie samtidig
med, at feriepenge optjenes frem for i dag, hvor den først kan afvikles 1. maj året efter til 1. maj to
år efter kalenderåret, hvor den er optjent.
Som konsekvens af den nye ferielov skal ekstra indbetalte feriepenge i overgangsperioden
indefryses indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Movia vurderer, at det betyder
indefrysning af 18,6 mio. kr. for Movia.
Movia indstiller, at beløbet indbetales i 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler
samt, at beløbet finansieres gennem ekstra aconto-betaling i 2020 fra Movias ejere.
De økonomiske konsekvenser for Movias ejere er ikke yderligere beskrevet.

Administrationen vurderede, at forslaget har væsentlige økonomiske konsekvenser for Region
Hovedstaden, da omkostningen forventligt afregnes over fællesudgifterne. Region Hovedstaden betaler
ca. 40% af fællesudgifterne.
Region Hovedstadens repræsentant i bestyrelsen, Christoffer Buster Reinhardt stillede inden mødet en
række spørgsmål til sagen, som Movia ved indledningen af mødet uddelte svar på til bestyrelsen.
Spørgsmål og svar kan ses i bilag 3. Heri vurderer Movia at sagen vil medføre en et-årig
ekstraomkostning for Region Hovedstaden i budget 2020 på 7,6 mio. kr.
Movia ønsker ikke at administrere et indefrosset beløb med dertil hørende fremskrivning, årlig
indberetning til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler samt forretningskrav og indstiller
derfor, at de vurderede 18,6 mio. kr. indbetales i 2020 til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende
Midler.
I sagsfremstillingen vurderer Movia ikke eventuelle økonomiske konsekvenser af lovgivningen i de
selskaber, som Movia er (med)ejer af. Det har Movia forsøgt vurderet i bilag 3.
Region Sjælland finansierer ca. 10% af Movias fællesudgifter og vil således også være økonomisk
påvirket af forslaget.
JOURNALNUMMER
19026384

BILAGSFORTEGNELSE
1. Pkt 5 Ny ferielovgivnings påvirkning
2. Pkt 5 Beslutningsprotokol Ny ferielovgivnings påvirkning
3. Svar på spørgsmål om håndtering af ferieloven fra Region H-741252.0.3
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5. MEDDELELSER - ORIENTERING OM FORDYRELSER M.V. I
PROJEKT OM FAVRHOLM STATION
MEDDELELSER
Administrationen har orienteret regionsrådsformanden om, at der er fordyrelser i projektøkonomien i
Favrholm Stationsprojekt. Orienteringen er vedlagt som bilag.
Der vil blive fremlagt en sag til forretningsudvalget og regionsrådet i maj
2019 eller trafikudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet i juni 2019.
JOURNALNUMMER
16039142

BILAGSFORTEGNELSE
1. Fremsendelse. SHA Orientering om fordyrelse af Favrholm St. april 2019
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Center for Regional
Bilag 1 - Side -1 af 2
Udvikling

BILAG
Til:

Beslutningssag TU april 2019: Udmøntning af midler til analyse af fase II for ombygning af Hillerød Station

Lokalbanerne i Nordsjælland, hvor skinnerne ikke hænger sammen på Hillerød
St.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Direkte 24645169

Dato: 21. marts 2019

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag 1 - Side -2 af 2

Bagsiden af stationsbygningen, hvor
sammenbygningen af skinnerne kommer
til at ligge.

Stationsforpladsen, hvor stationsbygningen er under renovering.

Udsigt fra gangbro
til S-banen.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Side 2

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag 2 - Side -1 af 6
DAGSORDEN

Miljø- og trafikudvalget - mødesager

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
03-10-2017 16:45

MØDESTED
Mødelokale H3 på regionsgården

MEDLEMMER
Bodil Kornbek
Özkan Kocak
Abbas Razvi
Karsten Skawbo-Jensen
Jens Mandrup
Carsten Scheibye
Ole Stark
Tormod Olsen
Ole S. Nielsen
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Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag 2 - Side -2 af 6

INDHOLDSLISTE

1. Orientering om ombygning af Hillerød St. (Orienteringssag)
2. Trafikbestilling 2018 (Beslutningssag)
3. Interreg-projekt om "Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen" (Beslutningssag)
4. Henvendelse til Movia om Frederiksværkbanen (Beslutningssag)
5. Evaluering af processen for udarbejdelse af råstofplan 2016 (Drøftelsessag)
6. Høring af opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer på det regionale
udviklingsområde (Drøftelsessag)
7. Regionernes fælles redegørelse om jordforurening 2016 (Orienteringssag)
8. Klimavenlig beton (Orienteringssag)
9. Eventuelt
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Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag1.2 -ORIENTERING
Side -3 af 6
OM OMBYGNING AF HILLERØD ST.
(ORIENTERINGSSAG)
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Som led i vores arbejde for en ombygning af Hillerød St. orienteres udvalget med henblik på at redegøre
for projektets faktuelle forhold og overordnede gevinster.
Chefkonsulent fra Banedanmark Jens Brix vil på mødet indlede sagen med et uddybende oplæg.
INDSTILLING
Administrationen indstiller over for miljø- og trafikudvalget:


at orienteringen om ombygningen af Hillerød St. tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
En ombygning af Hillerød St. betyder, at Lokalbanens spor sammenbygges, og tog nordfra vil få
mulighed for at køre igennem stationen og betjene den nye station, Favrholm St., som opføres i
forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland syd for Hillerød. En ombygning vil også muliggøre
en opgradering af S-togsbetjeningen af Hillerød.
Regionens interesser ligger primært i at gøre den kollektive trafikbetjening til det nye hospital så god og
attraktiv som mulig, styrke sammenhængen i det kollektive trafiknet i Nordsjælland samt forbedre
forholdene for lokalbanen. For den kollektive trafik vil det helt overordnet betyde flere passagerer, bedre
mulighed for direkte rejser, mulighed for højere frekvens, mindre trængsel på vejnettet omkring
Nyt Hospital Nordsjælland, mindre pres på hospitalets p-pladser samt mindre CO2-udledning.
Ombygningen af Hillerød St. har været på tale i mere end 10 år. Staten, som ejer stationen, har
ikke foretaget nogen nævneværdig renovering af stationen siden 1967. Hvis ikke staten tager
en beslutning om at ombygge stationen, kan en større renovering risikere, fortsat, at have lange udsigter.
Adgangsforhold på stationen til og fra S-tog
En ombygning af Hillerød St. vil berøre mange brugere, herunder i nogen grad besværliggøre
gangvejene for de passagerer, der skal med S-toget. Stationen er en af landets 10 største stationer og
blev i 2014 benyttet af 8,5 mio rejsende. Der er 4,9 mio. S-togrejser årligt, hvoraf 1,6 mio. årligt stiger om
til lokalbanen. Herudover har lokalbanen 2,2 mio. andre togrejser årligt til Hillerød St. Det vil fortsat være
muligt for alle (gangbesværede, handicappede, passagerer med cykler og barnevogn m.v.), at bruge
stationen, i og med at der etableres elevatorer til gangbro og perroner - også på den østlige side af
stationen, hvor der ikke er elevator i dag. Fordelene ved at foretage en ombygning af lokalbanens spor
vurderes, ud fra en helhedsvurdering, at være af langt større betydning end ulemperne.
I bilag 1 er vist en skematisk oversigt over udformning af gangforbindelser på Hillerød st. samt nøgletal
for anlægspriser.
Fordele ved ombygningen
Bedre forbindelse til Nyt Hospital Nordsjælland
Region Hovedstaden bygger nyt hospital syd for Hillerød i 2021/22 og den kollektive trafik spiller en
væsentlig og nødvendig rolle i trafikbetjening af hospitalet, der bliver Nordsjællands største arbejdsplads.
Ombygningen vil give rejsende et sparet skift, som giver en samfundsmæssig gevinst på mere end 4 mio.
kr. om året for dem, der skal til hospitalet. Her til skal lægges dem, som rejser med lokalbanen til den nye
bydel Favrholm og på tværs af Nordsjælland. En ansat som bor i Helsinge vil fx spare næsten to timer
om ugen ved en ombygning af Hillerød St. Herudover forventes, at 3.000 flere patienter og besøgende
om året vil vælge kollektiv trafik frem for bilen, hvis man ikke skal skifte på Hillerød. Dette vil mindske
både trængsel og behov for p-pladser ved hospitalet.
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Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
BilagSammenhæng
2 - Side -4i af
6
Nordsjælland
til gavn for erhverv og uddannelse
Ombygningen vil også gavne pendling til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner på tværs
internt i Nordsjælland, og derved medvirke til at fastholde og udvikle lokale virksomheder. Flere
virksomheder peger på, at der er behov for et mere effektivt og attraktivt kollektivt trafiksystem, som kan
bidrage til, at virksomhedernes medarbejdere kan komme hurtigst muligt fra hjem til arbejdspladsen.
Mulighed for at køre flere tog - og flere passagerer i lokalbanen
Lokalbanens tog krydser flere gange om dagen S-togenes spor i forbindelse med værkstedsbesøg mv.,
hvilket i dag medfører ekstra køretid. Dette vil ikke være nødvendigt efter en ombygning. Dermed
forbedres rettidigheden og mulighed for at øge kapaciteten på Hillerød St. For at øge kapaciteten på Stog og løse eventuelle konflikter mellem ind- og udkørende S-tog vil en ombygning af S-banen også være
nødvendig.
I følge beregninger fra Cowi kan en ombygning af Hillerød St. lede til en stigning i passagerer på
lokalbanen på over 10 %, når både bydelen Favrholm og hospitalet er etableret. Dette svarer til,
at tilskuddet til driften af lokalbanen vil kunne reduceres med 10 mio. kr. om året.
Mindre trængsel
Favrholm St. forventes at blive en stor pendlingsstation med bl.a. mulighed for Park and Ride. En direkte
forbindelse med Lokalbanens tog mod nord vil dermed kunne tage en del af presset fra Hillerød St. og
gøre det mere attraktivt at stille bilen og tage toget. Der forventes også en større omstigning mellem
bus/lokalbanetog og S-tog på Favrholm St., som derved vil medvirke til yderligere aflastning af vejnettet i
Hillerød by. En forbedring af lokalbanerne ved Hillerød er én af Trængselskommissionens anbefalinger.
Den videre proces:
Regeringen og partierne bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik har aftalt at mødes efter
sommerferien 2017 med henblik på at drøfte den konkrete udmøntning af forligskredsens aftale om
”Bedre og billigere kollektiv trafik” af 10. februar 2017. Det er forhåbningen, at der kommer en
udmelding om fordeling af midler samt afklaring af planerne for Hillerød St.
I bilag 2 er vedlagt folder om ombygning af Hillerød St.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om ombygningen af Hillerød St. til efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj
JOURNALNUMMER
13008317

BILAGSFORTEGNELSE
1. Skematisk oversigt over udformning af gangforbindelser på Hillerød st. samt nøgletal for
anlægspriser
2. Folder vedrørende ombygning af Hillerød Station
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag2.2 -TRAFIKBESTILLING
Side -5 af 6
2018 (BESLUTNINGSSAG)
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Ifølge lov om trafikselskaber planlægger og betaler Region Hovedstaden for regionale busser og lokaltog
inden for regionens område. Regionen afgiver årligt en trafikbestilling til Movia, som udgør det
kommende års bus- og lokaltogtrafik. På baggrund af Budget 2018, som blev vedtaget af regionsrådet
den 19. september 2017, behandles trafikbestilling 2018 af miljø- og trafikudvalget med henblik på
tiltrædelse og efterfølgende godkendelse i forretningsudvalget den 10. oktober og i regionsrådet den 24.
oktober 2017.
Bestillingen til Movia gennemføres umiddelbart efter godkendelse med henblik på implementering
i påsken 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at miljø- og trafikudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet
anbefaler,
1. at godkende, at Region Hovedstaden gennemfører en samlet trafikbestilling til Movia for 2018,
herunder:
a) At bestille lokalbanedrift i 2018 svarende til driften i 2017
b) At bestille busdrift svarende til driften i 2017, dog med med ændret drift på linje 55E
c) At Movia får mandat til i samarbejde med administrationen at tilpasse den regionale busdrift i
Ring 3 under anlægsarbejderne inden for en ramme på 2 mio. kr.
2. at godkende at tilkendegive overfor Movia, at regionen ser frem til et godt samarbejde
om håndteringen af de fremtidige budgetudfordringer med udgangspunkt i budgetanalysens
resultater, dialogen med de relevante parter samt drøftelser af mål for den grønne omstilling af
regionens busser.
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler,
3.

at godkende at den samlede trafikbestilling inklusiv fællesudgifter til Movia udgør 525,5 mio. kr. i
2018.

POLITISK BEHANDLING
SAGSFREMSTILLING
I Budget 2018, som blev vedtaget af regionsrådet den 19. september 2017, udgør udgifterne til
Moviasamlet set 525,5 mio. kr., hvilket dækker udgifter til busdrift, lokalbaner og fællesudgifter. Denne
udgift efterlader et tilpasningsbehov på 2,1 mio. kr. i forhold til Movias budget for 2018.
Forligspartierne bag budgetaftalen giver desuden udtryk for at: "Vi er opmærksomme på, at udgifterne
til den kollektive trafik i de kommende år vil komme yderligere under pres. Bl.a. i forbindelse med
etablering af Hovedstadens letbane (ring 3), hvor regionen skal begynde at afdrage på sin
investering. Vi afventer resultatet af budgetanalysen af MOVIA’s administration som aftalt i
forbindelse med budgetaftalen for 2017. Vi er derfor enige om at frem mod forhandlingerne om
budget 2019 at rejse en offentlig debat om fremtidens prioriteringer, herunder med inddragelse af
kommunerne og trafikselskaberne i regionen" og at "Vi er enige om at opsætte som mål frem mod
2030 at udfase dieselbusser i regionens drift og i stedet erstatte dem med el-busser eller andre busser
med tilsvarende støj- og miljøfordele".
Trafikbestilling 2018
I forbindelse med budget 2018 har regionsrådet besluttet at fastholde serviceniveauet for den nuværende
drift i den regionale kollektive trafik på nær en reduktion i antallet af afgange på linje 55E. Derudover er
der afsat op til 2 mio. kr. til øgede driftsudgifter i Ring 3 under anlægsarbejdet af letbanen. De enkelte
elementer i trafikbestillingen gennemgås nedenfor.
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag:
Orientering om ombygning
UdmøntningafafHillerød
midler til
St.analyse
(Orienteringssag)
af fase II for
Bilag
Bilag
ombygning
1 1- Side
af-1
Hillerød
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Bilag 2 - Side -6 af 6

Skematisk oversigt over udformning af gangforbindelser samt nøgletal for
anlægspriser.
Løsning betegnes som L3 i Banedanmarks rapport ”Opgradering af Hillerød Station, April 2015,
Afrapportering” og koster 182 mio. kr.

Den eksisterende gangtunnel forlænges og der etableres en ny 4 meter bred gangbro henover hele sporterrænet med
trapper og elevatorer, der også kan tjene som bydelsforbindelse.

Banedanmark har i deres rapport foretaget analyse af passagerstrømmene samt en godhedsvurdering
(samfundsøkonomiske beregning) af rejsestrømmene efter en ombygning. Den viser, at der kun er meget
små tidstab sammenlignet med i dag, hvis man udvider gangbroen og etablerer elevatorer og trapper til
busterminal. De lokale parter har peget på, at man ønsker den løsning (L3) som, ud fra et
samfundsøkonomisk perspektiv, er den mest optimale løsning til genetablering af adgangsforhold efter en
sammenbinding af lokalbanen.
Nøgletal for anlægspriser:
Hillerød st.
Samlet anlægsomkostning*

182 mio. kr.

Staten afsatte i 2012 (Bedre & billigere) **

-17 mio. kr.

Hillerød kommune har for merpris til bro afsat
I alt udestår en (statslig) finansiering til Hillerød St. på

-8 mio. kr.
157 mio. kr.

Favrholm st.
Regionens andel til merpris på lokalbanen ved opgradering af Favrholm st. 82 mio. kr.
i alt udestår der en finansiering til begge stationer på

239 mio. kr.

*Beløb er i 2015-prisniveau inkl. 50 % NAB-tillæg.
**15 mio. kr. (i 2012-prisniveau svarende til ca. 17 mio. kr. i 2015-prisniveau).
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
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BESLUTNINGER
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag 3 - Side -2 af 6

INDHOLDSLISTE

1. Drøftelsessag: Strategiske indsatsområder i den regionale Trafik- og mobilitetsplan
2. Orienteringssag: Hillerød Station/Favrholm Station
3. Orienteringssag: Kvalitetstillæg ved metrorejser
4. Beslutningssag: Proces for trafikbestilling 2020
5. Beslutningssag: Budget 2019
6. Eventuelt
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag2.3 -ORIENTERINGSSAG:
Side -3 af 6
HILLERØD STATION/FAVRHOLM
STATION
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Baggrunden for sagens fremlæggelse er, at projekterne for ombygning af Hillerød Station og Favrholm
Station nu går ind i en fase hvor der er behov for at få taget beslutning om regionen skal afsætte midler til
finansiering af projekterne og i så fald hvordan og hvilke muligheder, der er for finansiering. I denne sag
fremstilles muligheder for finansiering. Sagen vil indgå som baggrundsinformation i forhold til kommende
budgetforhandlinger samt forberedelse til sag om udmøntning af 2018 anlægsmidler for lokalbanen, som
forventes forelagt trafikudvalget, forretningsudvalget og regionsrådet i august/september 2018.
Orienteringssag om Favrholm Station blev behandlet i trafikudvalget i april 2018, og i forretningsudvalget
og regionrådet i maj 2018.
Sagen vil indledes af et oplæg fra specialkonsulent i Center for Regional Udvikling Petra Freisleben
Hækkerup.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at sagen tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Denne sag skal forsøge at belyse de udfordringer der er i forhold til kommende investeringer i
stationsprojekterne for ombygning af Hillerød Station og Favrholm Station.
En ombygning af Hillerød station er højt prioriteret af regionen af hensyn til at skabe en god kollektiv
betjening af det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, som skal ligge ved Favrholm Station syd for
Hillerød. En ombygning medfører store investeringer i ombygning af Hillerød Station for at
binde lokalbanesporene sammen, samt en merudgift til Favrholm Station for at opgradere fra trinbræt til
en almindelig station, som kan håndtere de trafikstrømme, der vil komme. En sammenbinding af sporene
på Hillerød Station vil betyde, at ansatte, patienter og pårørende fra Nordsjælland ikke behøver at skulle
skifte på Hillerød station, men kan køre med lokalbanen direkte til den nye Favrholm Station ved
hospitalet. Erfaringsmæssigt har et sparet skift særdeles stor betydning for hvor mange der vælger at tage
kollektiv transport.
Der vedlægges en folder og faktaark som bilag.
Baggrund
Transportministeriet gennemførte i 2015 en forundersøgelse (fase 1) af en ombygning af Hillerød station.
Forundersøgelsen blev foretaget på opfordring af Region Hovedstaden og Hillerød kommune bakket op
af de øvrige nordsjællandske kommuner; Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs og Helsingør.
Forundersøgelsen viste, at den bedste – og billigste løsning for en ombygning af Hillerød station koster
182 mio. kr. (løsning L3) Herudover forudsætter projektet, at der foretages en udvidelse af den nye
station syd for Hillerød – Favrholm Station. Disse udvidelser omhandler lokalbanen og dermed vil det
være regionen der skal finansiere dem. Udvidelserne (også omtalt som optionen) er anslået at koste
mellem 82 og 148 mio. kr.
Staten ejer Hillerød station og forudsættes dermed også at skulle forestå en ombygning, men der har ikke
været muligt at få staten i tale på trods af en løbende dialog. Der har derimod været positive
tilkendegivleser fra forligskredsen bag Bedre og billigere-aftalen (A, B, F, Ø, O) som i seneste aftale om
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag”Udmøntning
3 - Side -4af af
6 i puljen til bedre og billigere” fra februar 2017 reserverede en pulje på 155 mio.
midler
kr. til blandt andet ombygning af Hillerød station og opgradering af Favrholm Station.
Den konkrete udmøntning udestår fortsat. Regionrådsformanden har derfor sammen med Hillerød
Kommunes borgmester sendt et brev til forligskredsen med anmodning om, at der snarest igangsættes en
fase 2-analyse for ombygning af Hillerød Station og reserveres anlægsmidler til projektet. Midlerne
foreslås taget af de midler som forligskredsen allerede i 2012 afsattet til ombygning af Hillerød Station.
Her blev der afsat 15 mio. kr. hvilket senere viste sig at være for lidt til hele ombygningen, men beløbet
vil kunne dække udgifter til næste analyse (fase 2), som Banedanmark har vurderet vil koste 8 mio. kr.
Regionen forventes formodentlig at skulle dække 50 % af dette, hvilket var tilfældet for forrige
analyse (fase 1). Brevet er vedlagt som bilag.
Tidsplan
Projektet for Favrholm Station, hvor lokalbanedelen er med som et trinbræt, er nu i en fase, hvor der skal
tages beslutning, om hvorvidt opgraderingen af lokalbanedelen (optionen) også skal indgå. Opgraderes
Favrholm Station samtidig med det allerede besluttede projekt for stationen, vil der kunne opnås en
samlet besparelse i projektet. Ifølge tidsplanen for Favrholm Station skal der tages en beslutning om
hvilken løsning der skal projekteres senest i efteråret 2018.
Trafikudvalg, forretningsudvalg og regionsråd blev forelagt sagen om Favrholm station i april/maj, hvor
det blev godkendt at igangsætte udbudsprocessen og medtage optionen i udbuddet på trods af at der
ikke er taget endelige beslutning om ombygning af Hillerød Station. Sagen er vedlagt som bilag.
Optionen vil på et senere tidspunkt kunne tages ud, hvis det vurderes at det ikke vil lykkes at få staten til
at gå ind i en ombygning af Hillerød Station.
Det er planen, at lokalbanedelen af Favrholm Station (med eller uden option) skal være klar til
ibrugtagning inden hospitalet åbner primo 2022. Der er usikkerhed om hvornår S-banedelen af stationen
vil være klar til ibrugtagning på grund af forsinkelser på signalprogrammet.
Det haster derfor med at få igangsat næste analyse (fase 2) for ombygning af Hillerød Station af hensyn
til samhørighed i tidsplanen for Favrholm Station.
Økonomi
Region Hovedstaden modtager årligt et investeringstilskud på ca. 43 mio. kr., der er dedikeret til
investeringer til lokalbaner. Heraf anvendes 27,2 mio. kr. årligt til leasing af togmateriel. Der tilbagestår
hermed et årligt rådighedsbeløb på ca. 15 mio. kr.
Regionen har følgende udgifter til kommende investeringer i stationsprojekterne:
(Mio. kr.)
Ombygning Hillerød Station (50 %)
Favrholm Station (trinbræt)
Favrholm Station (option)

Region Hovedstaden
91
19*
82/148

Tallene i skemaet er behæftet med stor usikkerhed - på nær beløbet angivet med * ,da det som det eneste
er beregnet på fase 2-niveau.
Finansieringen af Favrholm Station (trinbræt) er afsat i regionens budget med 2 mio. kr. i 2020 og 17
mio. kr. i 2021 og tages af rådighedsbeløbet på 15 mio. kr. vi har i anlægsmidler til lokalbanen om året.
Regionsrådet har på møde i august 2016 godkendt, at administrationen arbejdede videre med at få en
dialog med staten om muligheden for at anvende de akkummulerede uforbrugte midler på det regionale
udviklingsområde (som i 2015 udgjorde 171 mio. kr.) til at indgå i finanseringen af en ombygning af
Hillerød Station.
Regionsrådsformanden fremsendte den 17. januar 2018 ansøgning til finansministeren om dispensation
fra budgetloven med henblik på at anvende det akkumulerede overskud til finansiering af
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilagstationsprojekterne.
3 - Side -5 af 6
Finansministeren har i brev af 5. april 2018 svaret, at budgetloven ikke rummer mulighed for at give
dispensation til at anvende akkumuleret overskud udover de fastsatte dellofter. Finansministeren henviser
til, at hvis der er tale om regionale anlægsudgifter, vil de regionale anlægsrammer fastsættes som led i den
årlige økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Henvendelse samt svarbrev er vedlagt som
bilag.
Dermed kan vi ikke anvende de opsparede midler i CRU til stationsombygningerne uden, at det kommer
til at skulle modsvares af besparelser på det øvrige regionale område eller, at staten tilvejebringer ny
lovhjemmel hertil. Regionen vil derfor undersøge muligheder for lånefinansiering af regionens andel af
stationsbyggerierne og de afledte økonomiske konsekvenser samt fortsætte med at presse på for at
staten træffer beslutning om ombygning af Hillerød Station.
Movia har foretaget nogle foreløbige beregninger af hvilken betydning investeringerne i de to
stationsanlæg vil have for det fremtidige passagérgrundlag og dermed for et eventuel reduceret
tilskudsbehov til lokalbanerne. Den foreløbige vurdering er, at der med de kendte forudsætninger kan
opnås en passagéreffekt to år efter ibrugtagning af stationsanlæggene i størrelsesordenen 700.000 flere
passagerer om året på lokalbanerne. Den øgede passagerindtægt vil dermed skabe grundlag for
finansiering af låneoptag. Administrationen vil arbejde videre med at se på lånemuligheder og dermed
finansieringsgrundlag.
Kommende investeringer til vedligehold af lokalbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i december 2017 fået udarbejdet analysen Privatbanernes
infrastruktur (Rambøll/Struensee, 2017) som bl.a. skulle skabe klarhed over privatbanernes tilstand.
Analysen vurderer, at der er et fornyelsesbehov i perioden 2017-26 på 474 mio. kr. (2017-priser) for
Region Hovedstaden.
Regionen står dermed overfor et omfattende fornyelsesbehov af lokalbaneinfrastrukturen de næste 10 år,
som ikke pt. fuldt ud indgår i budgettet for kollektiv trafik og som alt andet lige vil forøge
budgetudfordringen på området.
Det forventes, at der foreligges en sag om dette for trafikudvalget på et møde efter sommerferien.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om Hillerød Station og Favrholm Station til
efterretning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget den 22. maj 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
13008317

BILAGSFORTEGNELSE
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Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til analyse af fase II for
ombygning af Hillerød Station
Bilag 31. -Fælles
Sidehenv.
-6 aftil6forligskredsen bag Bedre og Billigere april 2018
2. Hillerød Station faktaark
3. Folder om interessevaretagelse Hillerød station
4. Svar fra FM på dispensation fra budgetlov
5. TU beslutningssag 24. april - Udbudsproces for Favrholm St
6. Præsentation vist på mødet .
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Punkt nr. 2 - Beslutningssag: Udmøntning af midler til fossilfri lokaltog
Bilag 1 - Side -1 af 2

Budgetlægningen 2019-2022
9.4 (for)projekt om fossilfri drift på regionale lokalbaner
Fremsat af:
Miljø- og Klimaudvalget, Socialdemokraterne (A)

Formål og baggrund
Budgetforslagets sigte, er at afdække om og hvordan man kan lave et (for)projekt for fossilfri drift/eldrift på regionens lokalbaner. Administrationen anmodes om at tænke ud af boksen ift. tekniske
muligheder og finansierings/fundingmuligheder ift. et konkret (for)projekt.
Forslaget skal bidrage til at løse transportsektorens udfordringer med omstilling til klimavenlig drift.
Med forslaget kan der enten afsættes midler til en konkret løsning eller til en undersøgelse af
mulighederne for omstilling til fossilfri drift ved fx ombygning eller anskaffelse af nyt togmateriel.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et for-projekt for Nærumbanen er det mest oplagte projekt at igangsætte.
For-projektet skal resultere i et konkret og realiserbart projekt for Nærumbanen, med mulighed for på
sigt, at skalere løsningen til regionens øvrige banestrækninger.
Eksisterende togmateriel og leasing:
I Region Hovedstaden anvender Lokaltog A/S i alt 29 togsæt heraf:



25 togsæt af typen ’Alstom Coradia LINT 41’ (herefter benævnt LINT)
4 togsæt af typen ’ Siemens-Duewag RegioSprinter’ (herefter benævnt RegioSprinter)

Lokaltog A/S leaser de 25 LINT togsæt af et datterselskab, som er 100% ejet af Lokaltog A/S. Der er
tale om såkaldt ’finansiel leasing’, som betyder at Lokaltog A/S har ejendomsret over togene. I praksis
skal leasingen mere ses som en afbetalingsordning end en traditionel leasingaftale hvor leasingtageren
betaler for brugen af det leasede. Finansiel leasing er som udgangspunkt uopsigelig ind til udløbet af
leasingperioden, som i dette tilfælde er frem til år 2034. Lokaltog A/S har dog mulighed for at sælge
togene fordi de har ejendomsretten.
Movia oplyser, at salgsprisen for brugt togmateriel normalt ligger på 60-70% af restgælden (den
resterende leasingforpligtigelse). Restgælden for de 25 LINT togsæt var ved årsskiftet 362 mio. kr.
Altså en forventelig salgspris på omkring 217-253 mio. kr. Movia oplyser endvidere at markedet for
brugte dieseltog af denne type er forholdsvist lille.
De 4 RegioSprinter tog kører udelukkende på Nærumbanen. Togsættene blev betalt ved anskaffelsen i
1999. Der er således ingen restgæld i disse tog. Togene vurderes udskiftningsmodne i 2025.
Miljøtiltag på eksisterende togmateriel:
Movia oplyser, at de arbejder på et forslag om miljøtiltag på de 25 LINT togsæt. Miljøtiltagene har
fokus på løsninger der kan reducere partikeludledningen og forbedre brændstoføkonomien. Forslaget
vil først være muligt at implementere fra år 2020. Det skyldes at værkstedskapaciteten hos
Lokaltog A/S er fuldt udnyttet frem til 2020 pga. implementering af udstyr i togene til det nye
signalsystem ERTMS, og pga. nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på togenes motorer som skal
udføres når togene har kørt et vist antal tusinde kilometer.
DTU samarbejde og nyt togmateriel:
Omkring nye tekniske muligheder har Danmarks Tekniske Universitet - Center for jernbaneteknologi
(Railtech DTU) ved en uforpligtende forespørgsel givet udtryk for at DTU gerne vil bidrage med en
kvalificering af et for-projekt. DTU har løbende kontakt med industrien/banebranchen, og det er først
og fremmest inden for materiel til lokalbaner/mindre regionalbaner, at DTU ser en udvikling i
designet af batteri- og brinttog. DTU peger på at det kunne være relevant, at se på den aktuelle drift
med de nye Alstom brinttog (iLint) i Nordtyskland. Togene er tilnærmelsesvis af samme type/design,
som dem der kører på lokalbanerne i dag, hvilket kan give en række drifts- og vedligeholdelsesfordele.
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DTU foreslår at tage udgangspunkt i Nærumbanen, hvor togmateriellets (de 4 RegioSprinter tog)
levetid er kortest og vurderes udskiftningsmodne i 2025.
Nærumbanens og Letbanens infrastruktur:
Hovedstadens Letbane har den 18. maj 2018 besluttet, at igangsætte en analyse af mulige driftsformer
på Nærumbanen fra 2023. Analysen er en screening af de trafikale, økonomiske og miljømæssige
perspektiver ved enten en fysisk sammenbinding af Nærumbanen og Letbanen eller etablering af
fælles faciliteter for omstigning mellem de to baner. Ved fysisk sammenbinding vil Nærumbanen
omdannes til letbane og udstyres med køreledninger. Budgetforslaget om et for-projekt for
Nærumbanen vil indeholde et krav om udveksling af viden mellem de to projekter således, at deres
resultater ikke direkte modarbejder hinanden.
EU-finansieringsmuligheder:
Det muligt, at søge EU-midler under Interreg ØKS til projekter der relaterer sig til miljøvenlig
transport og smarte løsninger. Det vil dog være et krav, at projektet bidrager til grænseregional
merværdi (erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, fælles projekt/aktivitetsudvikling) samt, at
projektet har et udviklingselement, som gør, at indsatsen ikke ville have været udført uden Interreg
midler. Der må altså ikke alene være tale om drift.
Administrationen vurderer, at muligheden for EU-midler til for-projektet er begrænset, men at
resultatet af for-projektet måske vil kunne realiseres vha. EU-finansiering.
Administrationens forslag:
På baggrund af den forholdsvis korte levetid på de 4 gældfrie RegioSprinter togsæt, som kører på
Nærumbanen foreslår administrationen, i overensstemmelse med DTU’s anbefaling, at tage
udgangspunkt i Nærumbanen. Med den nuværende teknologiske modenhed af batteri- og brinttog er
Nærumbanen oplagt til et for-projekt, fordi driften på banen er isoleret fra øvrig banetrafik og fordi
banen blot er 8 km lang. For-projektet skal resultere i et konkret og realiserbart projekt for
Nærumbanen, med udgangspunkt i fossilfrie teknologier som batteri- og brinttog. Resultatet af forprojektet skal indebære mulighed for på sigt, at udbrede konceptet på regionens øvrige baner i takt
med at teknologien forbedres og modnes (fx batterikapaciteten).

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget kan bidrage til at gøre hovedstadsregionen til en grøn og innovativ metropol med effektiv og
bæredygtig mobilitet. Forslaget vil bidrage til at nå nedenstående effektmål fra ReVUS:
 Transportsektoren skal være fri for fossile brændstoffer i 2050.
 Støj- og luftforureningen fra transportsektoren nedsættes med 40 procent inden 2025.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (i mio. kr.)
2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

1,0

Angiv antal

Samlet udgift

1,0

Forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Uddybende beskrivelse af et SCRT-system
Et SCRT-system har til formål at begrænse luftbåren forurening fra transportmidler. Systemet reducerer udledningen af NOx og sundhedsskadelige partikler med en gennemsnitlig reduktion på over 90 pct. i forhold til euronorm IV og
V. Systemet eftermonteres på fx busser og lastbiler.
SCRT er en sammenskrivning af to forkortelser. SCR som står for Selective
Catalytic Reduction og CRT som står for Continuously Regenerating Trap.
Firmaet Eminox, som sælger SCRT-systemer, oplyser i en nyhed den 7. marts
2019 at de i partnerskab med den britiske togoperatør South Western Railway
vil forsøge at montere et SCRT-system i et af selskabets dieseltog. Eminox
betegner forsøget som det første af sin slags i verden.
SCRT er som teknologi velafprøvet på busser og lastbiler, men systemet har
ikke tidligere været eftermonteret på et dieseltog. Da South Western Railway's
dieseltog adskiller sig fra Region Hovedstadens LINT-tog, kan de kommende
britiske erfaringerne ikke direkte overføres til LINT-togene uden et forsøg.
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I september 2015 vedtog
FN’s 193 medlemslande en ny
2030-dagsorden for bæredygtig
udvikling. Den består af 17
verdensmål og 169 delmål.
Målene fokuserer på de mange
udfordringer, vi skal løse inden
2030 for at skabe en bedre og
mere bæredygtig verden.

Med FN’s 17 verdensmål er den mest ambitiøse kurs sat
mod en mere bæredygtige udvikling for os alle, vores børn
og planeten, vi bor på. Vi politikere i Region Hovedstaden har
derfor med denne handlingsplan sat rammerne og retningen
for vores bidrag til realiseringen af verdensmålene.
Region Hovedstaden har med sine 40.000 ansatte og et
budget på 39 milliarder kroner ansvar for at drive og udvikle
Danmarks største sundhedsvæsen. Og i fællesskab med
andre udvikler vi hovedstadsregionen inden for miljø, trafik,
uddannelse og det sociale område. Derfor har vi et særligt
ansvar for at løse mange af de udfordringer, som verdensmålene adresserer og kan gøre en væsentlig forskel for at skubbe
regionen og omverdenen i en mere bæredygtig retning.
Vi står som samfund overfor nogle store udfordringer. Middellevetiden er stagneret og uligheden i sundhed kan ses meget
konkret ved, at sygdomme rammer socialt skævt. Samtidig
kalder klimaforandringer på markant og omfattende handling
nu. Når vi hvert år byder 20.000 nye borgere velkommen i regionen, skal vi bidrage til at presset på klima, miljø og naturressourcer bliver mindst muligt, og at vi skaber plads til, at også
flere kan få glæde af hospitaler, uddannelser og infrastruktur.

Vi ser arbejdet med verdensmålene som en invitation til at se
udfordringerne som muligheder for at skabe gode løsninger,
som styrker den enkeltes sundhed og trivsel samt kvaliteten
af regionen som helhed. En bæredygtig udvikling kræver en
integreret indsats, hvor sociale, økonomiske og miljømæssige
parametre går hånd i hånd. Med andre ord så skabes den
gode verden i fællesskab.
I Region Hovedstaden yder vi allerede en stor indsats for at
realisere verdensmålene. Det fortsætter vi med. Samtidig
bruger vi verdensmålene som en katalysator til at løfte den
bæredygtige udvikling frem mod 2030. På den måde arbejder
vi målrettet for, at hovedstadsregionen har et sammenhængende sundhedsvæsen på et internationalt topniveau og samtidig er en grøn og innovativ metropol med bæredygtig vækst
og høj livskvalitet.
På regionsrådets vegne

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand

Kim Rockhill
Formand for Miljø- og Klimaudvalget

Verdensmålene er en vision; et løfte fra verdens ledere til alle mennesker;
en universel, integreret og transformativ vision for en bedre verden (...)
Verdensmålene er ikke kun FN’s, men alle menneskers mål. Skal målene
blive til virkelighed, skal alle mennesker bidrage.
Professor emeritus Steen Hildebrandt
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Region Hovedstaden har kortlagt indsatser, som allerede
bidrager til de 17 verdensmål. Udover at give overblik over
eksisterende indsatser, har kortlægningen også for øje at
synliggøre, hvor der er udfordringer. Resultatet af kortlægningen viser, at regionens indsatser allerede bidrager
til stort set alle verdensmål. Indsatserne er af forskellig
karakter og kan være alt fra en målsætning, politik, strategi,
handlingsplan, initiativ eller praksis på et område. Regionen
bidrager mere til nogle verdensmål end andre. Eksempelvis
har regionen – i kraft af opgaven med at drive Danmarks
største sundhedsvæsen – en stor mulighed for indflydelse
på verdensmål 3 om sundhed og trivsel.
Kortlægningen har også hjulpet regionen med at identificere,
både hvor vi har en forpligtelse og mulighed for at påvirke,
og hvor der eksisterer udfordringer i det nuværende arbejde.
Den har givet et godt grundlag til at beslutte, hvor regionen
med fordel kan løfte udviklingen for at bidrage yderligere til
at realisere verdensmålene.

Region Hovedstaden
vil løfte udviklingen
Region Hovedstaden vil især løfte
udviklingen inden for verdensmål 3,
11 og 12. Vi vurderer, at der inden
for disse tre verdensmål eksisterer
væsentlige udfordringer, som skal løses
for at skabe en bæredygtig fremtid.
Det er også inden for de verdensmål,
at regionen har stor mulighed for
indflydelse, hvilket muliggør en stor
effekt af regionens indsatser.
En stor del af Region Hovedstadens
opgaver er centrerede omkring de
tre verdensmål. Som landets største
sundhedsvæsen er det væsentligt,
at regionen hele tiden har fokus på,
hvordan der kan udvikles en endnu
bedre, sammenhængende og effektiv
forebyggelse og behandling på top
niveau. Dette hænger tæt sammen
med verdensmål 3.
Når regionen arbejder på at sikre ren
jord og rent vand, bæredygtig transport
og tilgængelighed til råstoffer, er det
båret af ambitionen om en grøn og
innovativ metropol med bæredygtig
vækst og høj livskvalitet. Dette hænger
tæt sammen med verdensmål 11.
Det er ressourcekrævende at drive
landets største sundhedsvæsen.
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Regionen har derfor et stort ansvar for,
at negative påvirkninger på klimaet og
miljøet er begrænsede. Dette hænger
tæt sammen med verdensmål 12.
Det er vigtigt at understrege, at Region
Hovedstadens indsatser indenfor de
tre verdensmål også bidrager betydeligt
til en række af de andre verdensmål.
Regionen kan ikke løfte ét verdensmål
uden at se på det i sammenhæng med
de andre. Regionens viden og kompetencer på disse områder vil samtidig have en effekt på arbejdet med
verdensmålene på nationalt og globalt
niveau.
Det gælder for alle fremadrettede
indsatser, at de enten adresserer eksisterende målsætninger, som kræver
en styrket indsats, eller indsatser, hvor
ambitionsniveauet øges væsentligt.

Vi skaber resultater gennem
helhedssyn, partnerskaber og
innovation
Det unikke ved verdensmålene er, at
de afspejler, hvor kompleks verden er.
Verdenen står overfor udfordringer, som
kun kan håndteres ved at nedbryde den
traditionelle silo-tænkning og i stedet
agere helhedsorienteret.
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Region
Hovedstaden er
allerede i gang
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Verdensmålene taler derfor direkte ind
i Region Hovedstadens eksisterende
værdi om Helhedssyn. For eksempel
bidrager regionens grønne indsatser
som supercykelstier, fossilfri busser og
elbiler både til at reducere klimaforandringer, trængsel og luftforurening og
forbedre sundheden. Og når regionen
arbejder på at forbedre indeklimaet på
hospitalerne, for eksempel med bedre
lys og ventilation, kan det både skabe
bedre arbejdsmiljø, øge patienternes
velvære og nedsætte hospitalernes
CO2-udledning. Verdensmålene inviterer
altså til at arbejde på tværs af faglige
og geografiske skel og skabe helheds
orienterede løsninger.
Det er vigtigt, at Region Hovedstaden
bidrager til at skabe forandring, for at
løse mange af samfundets udfordring
er. Det kræver nye idéer, nytænkning
og viden at finde løsninger, der kan
omsættes til praksis og give værdi.
Regionen skal også udnytte de muligheder som ny teknologi og anvendelse
af data giver. Derfor er partnerskaber og
innovation til udvikling af nye løsninger
en integreret del af de fleste indsatser
i regionen. Dette hænger tæt sammen
med verdensmål 17.
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forebyggelsesplanen vil Region Hovedstaden derfor arbejde målrettet med at
sætte ind langt tidligere – før patienten
møder sundhedsvæsenet. Arbejdet vil
bidrage til en væsentlig bedre sundhed
både indenfor regionen og på globalt
plan.

Sundhed og
trivsel for alle
Sundhed og trivsel er en forudsætning
for et godt og langt liv med høj livs
kvalitet. Borgerne i Region Hovedstaden
er blevet sundere og lever generelt
længere i forhold til tidligere. Regionen
driver et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor alle har fri og lige
adgang til behandling.
Der er dog stadig udfordringer på sundhedsområdet, som især relaterer sig til
samfundets indretning og mulighederne
for at leve et sundt liv. Eksempelvis lever flere med kroniske sygdomme, flere
er overvægtige og ryger, og den sociale
ulighed i sundhed er markant.
Derfor fokuserer regionen især på
verdensmål 3 i arbejdet med at styrke
sundhedsfremme og patientrettet
forebyggelse i et sammenhængende
sundhedsvæsen, mindske den sociale
ulighed i sundhed, og med at forske i
og udvikle behandling af høj kvalitet

6

Forskning, udvikling og
innovation

målrettet den enkelte patient. Det
bidrager også betydeligt til verdensmål
8, 10 og 17.

Når sygdom opstår, er det vigtigt, at
regionens sundhedsvæsen kan tilbyde
behandling af høj kvalitet. Nøglen til en
mere målrettet diagnostik og behandling – til patienter med vidt forskellige
sygdomme, som for eksempel sjældne
arvelige sygdomme, hjertesygdomme,
kræft, demens og infektioner – er forståelse af den enkelte patients genetik
kombineret med andre sundhedsdata,
lige fra beskrivelser af sygdomsforløb og blodprøver til røntgenbilleder
(såkaldt personlig medicin).

Fokus på patientrettet
forebyggelse og mindre
ulighed i sundhed
Det er helt afgørende, at Region Hoved
staden i fremtiden har meget mere
fokus på at forebygge sygdomme. Det
skal ske for at sikre flere sunde leveår
og for at mindske både sygdoms
byrden og behandlingsbehovet i
sundhedsvæsenet. Stadig flere lever
med begrænsninger i livet, behandlings
krævende sygdom og for tidlig død,
som kunne have været forebygget.
Det gælder særligt for mennesker med
psykisk sygdom, der lever mellem 15
og 20 år kortere og med mere sygdom
end den øvrige befolkning. Derfor vil
regionen især arbejde for at mindske
ulighed i sundhed i regi af treårsplanen
for psykiatrien.
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Fokus på forebyggelsesområdet har
også en stor effekt i forhold til ulighed
i sundhed. Det kræver en samfundsmæssig indsats fra flere parter at
reducere uligheden i sundhed, da det er
et resultat af mange komplekse forhold.
Rygning og alkohol er de væsentligste
årsager til, at nogle befolkningsgrupper
dør tidligere end andre. Med afsæt i

Behandlingsmulighederne er øgede,
men ressourcerne til sundheds
væsenet er begrænsede. Udvikling
af ny medicin, nyt udstyr og nye
behandlingsmetoder er på den måde
afgørende for at sikre endnu bedre og
mere effektiv behandling både nu og i
fremtiden.
Region Hovedstaden går forrest med
sundhedsforskning og innovation i forhold til både forebyggelse, behandling
og pleje, og understøtter, at resultaterne bliver implementeret i daglig
praksis på tværs af sektorer til gavn for
patienter og borgere. Regionens viden
om og erfaringer med forebyggelse og
sundhedsfremme skal ikke alene bruges i regionale og nationale sammenhænge, men også på globalt niveau,
hvor vi kan understøtte indsatsen for
forebyggelse af både smitsomme, som
ikke-smitsomme sygdomme.

VORES MÅL ER :
• at styrke forebyggelsesområdet i Region Hovedstaden
• at skabe mindre ulighed i sundhed
• at igangsætte yderligere 3-5 forskningsprojekter, med særligt fokus på at sikre
implementering af effektiv forebyggelse og sundhedsfremme
• at implementere personlig medicin i rutinebehandlingen i perioden 2020 til 2025

Trivsel for ansatte
Region Hovedstaden har også fokus på
at skabe rammer og vilkår, som understøtter sundhed og trivsel i arbejdslivet.
Regionens ansatte skal have handlerum
og mulighed for at løse opgaverne på
den mest hensigtsmæssige måde. En
opgave, som er af høj prioritet, og som
regionen ønsker skal løses i fællesskab
– ledere og medarbejdere imellem.

Delmål i fokus:
DELMÅL 3.3
Bekæmp smitsomme
sygdomme
DELMÅL 3.4
Red flere fra at dø
af ikkesmitsomme
sygdomme, og styrk
mental sundhed
DELMÅL 3.5
Forebyg og behandl
stof- og alkoholmisbrug

DELMÅL 3.8
Giv alle adgang til
lægehjælp
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Bæredygtige byer
og lokalsamfund
med høj livskvalitet
Byerne vokser, og i 2050 forventes
størstedelen af verdens befolkning
at bo i byer. Tendensen er den samme i hovedstadsregionen, hvor en
tredjedel af Danmarks befolkning
bor. Livskvaliteten i byerne er stærkt
forbundet med, hvordan byerne er
indrettet, og hvordan byerne trækker
på og forvalter de ressourcer, som er til
rådighed. Det er derfor afgørende, at
Region Hovedstaden bidrager til at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund,
så regionen kan være med til at sikre
gode rammer for høj livskvalitet.
Region Hovedstaden arbejder mål
rettet på at sikre ren jord og rent
vand, og at der er tilstrækkelige og
bæredygtige råstoffer til byggerier,
samt at der er en grøn og sammen
hængende mobilitet. Fælles for ind
satserne er, at de kræver regionale
og helhedsorienterede løsninger på
tværs af administrative og geografiske

8

grænser. I arbejdet fokuserer regionen
især på verdensmål 11, men bidrager
også betydeligt til verdensmål 3, 6,
12, 13 og 17.
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derfor arbejder Region Hovedstaden
strategisk med at omstille den regionale kollektive trafik til emissionsfrie
teknologier, der ingen lokal luftforurening har – også til glæde for borgernes
sundhed og klimaet.

Grøn og attraktiv
kollektiv trafik

En stor del af Region Hovedstadens
indsatser, som bidrager til verdensmål
11, er forankret i den regionale udvik
lingsstrategi. Strategien sætter fokus og
retning på løsning af regionale udfordringer, og forsøger samtidig at gribe de
mange udviklingsmuligheder, som regionen har som metropolregion. Udover
de allerede nævnte indsatsområder
i denne handlingsplan, omfavner
den regionale udviklingsstrategi også
indsatser indenfor energiomstilling,
klimatilpasning og cirkulær økonomi.

Den regionale bus- og lokaltogstrafik er
afgørende for at sikre god mobilitet for
alle på tværs af kommune- og regionsgrænser og er en væsentlig parameter
for at skabe bæredygtige byer og
lokalsamfund. Det skal være nemt
at komme fra a til b med stadig flere
mennesker på samme plads, og her er
den regionale kollektive trafik afgøren
de for at mindske trængslen. Byerne er
ofte ramt af støj- og luftforurening, og

Ren jord og rent vand
Region Hovedstaden forebygger og
forhindrer trusler fra jordforurening
for at beskytte den almene sundhed,
drikkevandet og miljøet. Regionen
er med til at sikre, at drikkevandet
er rent, at der er sunde indeklimaer
i boliger, og at børn kan lege frit på
jorden. Regionen har landets største
indvinding af drikkevand og den mest
forurenede jord. I regionen lever og bor
vi oven på drikkevandet, og der sker
løbende byudvikling af nye boliger på
gamle forurenede industrigrunde. Derfor er det centralt, at regionen styrker
relevante indsatser for at oprense
jorden og sikre indeklimaet i boliger på
en smartere og mere miljø- og klimavenlig måde.

og i en nær fremtid kan der opstå
knaphed. Derfor arbejder regionen på,
at forbruget af råstoffer i højere grad
bliver dækket af sekundære råstoffer,
såsom oparbejdet byggeaffald. Den
omstilling er afgørende for at opnå
øget ressourceeffektivitet og reducere
behovet for råstofindvinding.

Den regionale
udviklingsstrategi

Bæredygtige byggematerialer
Veje, cykelstier, jernbaner, boliger og
kontorer skyder op i byernes vokseværk. Bygge- og anlægsarbejder kræver
råstoffer, som sand, sten og grus.
Regionen sikrer, at råstofindvindingen
sker under hensyn til både miljø, natur
og erhvervsmæssige interesser. Sand
og grus er ikke fornybare råstoffer,

VORES MÅL ER :
• at 80 % af det grundvand, vi bruger til drikkevand, er sikret inden 2025 ved hjælp
af smartere, mere miljøvenlige og mindre CO2-belastende oprensningsmetoder
• at sekundære råstoffer dækker 20 % af hovedstadsregionens råstofforbrug
i 2030
• at udfase de regionale dieselbusser frem mod 2030, og i stedet erstatte dem
med el-busser eller andre busser med tilsvarende miljø- og støjfordele

Delmål i fokus:
DELMÅL 11.2
Skab billige og
bæredygtige
transportsystemer

DELMÅL 11.3
Gør byerne inkluder
ende og bæredygtige

DELMÅL 11.6
Reducér byernes
miljøbelastning

DELMÅL 11.A
Styrk god national og
regional byplanlægning
DELMÅL 11.B
Gør langt flere af
verdens byer mere
modstandsdygtige
mod katastrofer
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Grønne og
ansvarlige hospitaler
Det kræver mange ressourcer at drive landets største sundhedsvæsen
med syv hospitaler og 40.000
ansatte. Når Region Hovedstaden
forebygger og behandler sygdomme og skader, skal vi sikre, at det
sker på en ansvarlig og bæredygtig
måde, hvor regionen belaster det
omgivende klima og miljø mindst
muligt og bidrager til sundhed og
trivsel.
Derfor fokuserer Region Hovedstaden især på verdensmål 12,
både i hospitalernes drift og når
regionen bygger nyt og renoverer.
Regionen er allerede godt i gang
med langsigtede 2025-planer for
CO2-reduktion indenfor energi,
transport og affaldsressourcer.
Verdensmålsindsatserne bygger
videre på disse planer, udstikker
mål og indsatser frem til 2030 og

10

inkluderer desuden bæredygtige
indkøb og byggeri. Samtidig bidrag
er indsatserne også betydeligt til
verdensmål 3, 4, 7, 8, 13 og 17.
Alle indsatser vil blive gennemført
under hensyntagen til patientsikkerhed, som altid er regionens første
prioritet.

Effektivt energiforbrug
På energiområdet øger Region
Hovedstaden målsætninger og
antallet af indsatser, hvilket bidrager
til at reducere CO2-udledningen
og klimaforandringerne. Regionen
arbejder på at energieffektivisere
bygningernes tekniske installationer
og brug af ny teknologi til at fremme
energieffektiviteten. Når regionen
arbejder med denne type projekter,
vil det være i innovativt samarbejde
med en række eksterne partnere.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Grøn medarbejdertransport
Mobiliteten og logistikken på og omkring hospitalerne i regionen skal være
så grøn som muligt, og medarbejderne
skal have optimale forudsætninger for
at kunne træffe et grønt transportvalg
– både i arbejdstiden og i pendlingen.
Det bidrager samtidig til mindre trængsel og støj, renere luft og mere motion.

Fra genanvendelse til
forebyggelse
Det er afgørende for en bæredygtig
fremtid, at vi udnytter de begrænsede
ressourcer bedre. Region Hovedstaden
udvider derfor fokus fra genanvendelse
af affald til også at omfatte forebyg
gelse og cirkulær økonomi. Det vil sige,
at regionen i højere grad skal sikre,

at der bliver taget højde for levetid,
genbrugsegnethed samt minimering
af overflødig emballage. På den måde
vil regionen få mere ud af mindre og
reducere affaldsmængden betydeligt.

VORES MÅL ER :
• at reducere CO2-udledningen fra energiforbruget med
70 % i 2025, og vi tilstræber at være fossilfri i 2030
• at afdække om Region Hovedstaden kan blive en af
Danmarks største offentlige bidragsydere til balancering
af el-nettet i 2030
• at reducere Region Hovedstadens CO2-udledning fra
tjeneste- og driftstransporten med 12 % inden 2025
• at andelen af medarbejdere i Region Hovedstaden, som
benytter grønne transportmidler til og fra arbejde skal øges
frem mod 2025
• at der er sket en fuld omstilling af regionens flåde til
bæredygtige køretøjer inden 2030
• at Region Hovedstaden genanvender 50 % affald i 2030
og tilstræber at være affaldsfrie i 2035
• at have flere og mere ambitiøse krav i forhold til

•
•

•
•

•

bæredygtige løsninger og miljømærker i Region
Hovedstadens indkøb
at øge fokus på klimavenlig kost, økologi og mindre
madspild i hospitalernes køkkener
at Region Hovedstadens byggeri i 2030 følger et
højt bæredygtighedsniveau, og Region Hovedstaden
har konsolideret sin frontløberposition indenfor
samfundsansvarligt hospitalsbyggeri
at reducere vandforbrug, målt pr. patient, på
hospitalerne med 5 % i 2025 og 7,5 % i 2030
at der skal være 1 lærling/elev pr. 10 faglærte på Region
Hovedstadens nuværende og fremtidige bygge- og
renoveringsprojekter
at Region Hovedstaden som arbejdsgiver ansætter
1 elev pr. 10 faglærte
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Som en af de største offentlige indkøbere er Region Hovedstaden med
til at rykke hele markedet i en mere
bæredygtig retning ved at efterspørge grønne og socialt ansvarlige
produkter. Regionen øger også
køkkenernes fokus på mere klima
venlig kost, omlægning til økologi og
mindre madspild.

Bæredygtigt byggeri og
renovering
Miljø- og klimaaftrykket fra bygge
aktiviteter og drift af bygninger er
mærkbart. Blandt andet derfor skal
bæredygtighed være en grundsten,
når Region Hovedstaden bygger nyt
eller renoverer. Det skal være en
del af planlægningen af alt byggeri,
at der screenes for bæredygtighed
afhængigt af byggeriets karakter og
omfang, når et screeningsværktøj er
udarbejdet. Desuden skal mulighed
erne for genbrug og genanvendelse
af byggematerialer i hospitalsbyg
geri, som erstatning for ikke
fornybare råstoffer, afdækkes med
henblik på fremme heraf.
Region Hovedstaden arbejder også
aktivt på at gøre hospitalerne vand
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effektive og på at håndtere spildevand på en ansvarlig måde, da rent
vand er en vigtig og knap ressource.

Social ansvarlighed
Som ansvarlig bygherre ønsker
regionen at sikre ordnede forhold på
byggepladserne, og at potentialet for
flere praktikpladser fuldt udnyttes.
På praktikpladsområdet arbejdes
også for at sikre fremtidens kompetencer til regionens egne virksom
heder og hospitaler via partner
skaber med erhvervsskolerne.

Bedre rammer for patienter
og medarbejdere
Når Region Hovedstaden arbejder
på at skabe grønne og ansvarlige
hospitaler, bidrager regionen samtidig til bedre og sundere rammer
for de daglige behandlinger med
fokus på patienten. En lang række
af indsatserne har positive afledte
effekter, som eksempelvis resulterer
i et bedre indeklima, mere motion
og frisk luft, større arbejdsglæde
og reducerede driftsomkostninger.
Det er både til gavn for patienter og
pårørende, og også med til at øge
arbejdsglæden og trivslen blandt de
ansatte.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Delmål i fokus:
DELMÅL 12.2
Brug og håndter
naturresourcer
bæredygtigt
DELMÅL 12.3
Halvér det globale
madspild per person

DELMÅL 12.4
Håndtér kemikalier og
affald ansvarligt

DELMÅL 12.5
Reducér affalds
mængden betydeligt

DELMÅL 12.7
Promovér bæredygtig
hed i offentlige indkøb
DELMÅL 12.8
Giv alle mennesker
viden og forståelse
for at kunne leve
bæredygtigt
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Forankring og prioritering af
arbejdet med verdensmålene
Opfølgning på
handlingsplanens
fremdrift

For at følge op på verdensmålene har FN
formuleret en række globale indikatorer
til alle verdensmålenes delmål. Danmarks
Statistik varetager rapporteringen om den
danske opfyldelse af de globale indikatorer
til FN. Men flere af indikatorerne giver ikke
et meningsfuldt grundlag til at monitorere
nationale, regionale og lokale indsatser.
Derfor er FN’s grundtanke også, at måden,
man arbejder med verdensmålene på, skal
være tilpasset de enkelte landes forskellige
lokale forhold, udfordringer og muligheder.
Verdensmålene skal først og fremmest ses
som en forandringsdagsorden og et værktøj til
udvikling, uanset hvilket startpunkt man har.
Region Hovedstaden vil derfor årligt ud
arbejde en samlet status på indsatsernes
fremdrift, for løbende at kunne vurdere og
eventuelt justere på indsatserne.

14
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Region Hovedstadens bidrag til
verdensmålene er forankret i eksister
ende politikker, strategier og planer.
For at sikre, at regionen fremadrettet
kan styre efter verdensmålene, skal
relevante nye politikker, strategier og
planer vurderes i forhold til verdens
målene og vil indeholde mål, som
minimum rækker frem mod 2030.

For at sikre, at regionens største og
væsentlige prioriteringer har verdens
målene for øje, bliver budgetforslag,
som sendes videre til budgetforhandling, og bevillingssager vurderet i forhold
til deres indflydelse på verdensmål
ene. Regionen vil løbende evaluere og
justere fremgangsmåden til at vurdere
budgetforslag og bevillingssager.

Region Hovedstaden har allerede
indenfor eksisterende budgetter igangsat væsentlige indsatser, der bidrager
til verdensmålene, og dette vil også
ske fremadrettet. Flere af indsatserne
kræver dog yderligere midler for at blive
realiseret. Supplerende finansiering af
indsatserne sker ved regionens årlige
budgetaftaler. Det betyder, at indsats
erne løbende vil blive ført ud i livet.

Indsatserne i denne handlingsplan er
forankret i følgende politikker, strategier
og planer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Råstofplanen for Region Hovedstaden
Region Hovedstadens trafikbestilling
Den Regionale Udviklingsstrategi
Energiplan 2025
Transportplan 2025
Affaldsressourceplan 2025
Region Hovedstadens indkøbspolitik
Koncernhandlingsplan for grønne
indkøb
• Udbudsstrategi for bygge- og
anlægsaktiviteter
• Region Hovedstadens
praktikpladsindsats

• Plan for styrkelse af
forebyggelsesområdet
• Treårsplanen for psykiatrien
• Region Hovedstadens Strategi for
Sundhedsforskning 2018-2022
• Jordplanen for Region Hovedstaden
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Dato: 13. marts 2019

Kommunikationsindsats i forbindelse med Region Hovedstadens
handlingsplan for FN’s verdensmål
Forslag til Region Hovedstadens handlingsplan for FN’s verdensmål forventes
endeligt godkendt af regionsrådet den 14. maj 2019.
I forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanen planlægges en ekstern og
intern kommunikationsindsats. Formålet med kommunikationen er dels at
skabe opmærksomhed og invitere omverdenen til dialog om Region Hovedstadens arbejde med verdensmålene samt skabe større forankring af arbejdet
med verdensmålene hos medarbejdere. Verdensmålene er desuden et effektivt kommunikationsredskab i Region Hovedstadens løbende dialog med aktører på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
Ekstern kommunikation:
•

Når handlingsplanen offentliggøres efter regionsrådsbeslutning lancerer administrationen en pressemeddelelse og andet proaktiv presse.

•

Region Hovedstaden er vært for et samlingsmøde for IDA’s Bæredygtighedskaravane på Rigshospitalet den 20. maj 2019, hvor regionsrådspolitikkere vil deltage.
Frem til juni 2019 besøger Bæredygtighedskaravanen 60 virksomheder i hele landet, der arbejder med FN’s verdensmål, og gør undervejs
stop ved 4 såkaldte samlingsmøder. Formålet med samlingsmødet er
at samle de virksomheder, som har fået besøg, for at dele erfaringer
med at arbejde med FN’s verdensmål samt at få input fra kommunal-,
regions- og christiansborgpolitikere m.m.
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•

Region Hovedstaden deltager med infomateriale i tre temaaviser i forbindelse med Global Goals Tour 2019.
Touren er Danmarks absolut største oplysningskampagne om FN´s 17
verdensmål og løber af stablen fra maj til september 2019. Gennem
lærerig, legende og vedkommende formidling, vil touren øge kendskabet til verdensmålene og til de virksomheder og organisationer, som
aktivt bidrager til at arbejde for målene. Touren afvikler 384 arrangementer i 48 danske byer og udgiver i alt 6 temaaviser, som hver trykkes i ca. 50.000 eksemplarer. Region Hovedstaden deltager med infomateriale i temaavis 1 (sundhed for alle), 2 (genbrug og cirkulær økonomi) og 6 (natur og grøn omlægning).

•

Region Hovedstaden deltager i Folkemødet, hvor hovedtemaet i år er
verdensmålene.
Region Hovedstaden er vært for to debatter (med temaerne ”ulighed i
sundhed” og ”mad”) i Danske Regioners telt, og er medarrangør af
Greater Copenhagen teltet, som har tre overordnede temaer (”Markedsføring, branding og tiltrækning af talenter og investeringer”, ”Infrastruktur og bæredygtig mobilitet” og ”Én integreret og bæredygtig
vækstregion”). Derudover har regionsrådspolitikkerne mulighed for
hver især at fremhæve regionens arbejde med verdensmålene i relevante arrangementer og debatter.

•

Til lancering af budget2020 vil der være såvel politisk som administrativ fokus på at kommunikere om initiativer, der understøtter den netop
vedtagne handlingsplan for FN’s verdensmål.

•

Region Hovedskaben bliver medlem af UN Global Compact.
UN Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med knap 13000 medlemsvirksomheder og -organisationer fra mere end 160 forskellige lande. Som medlem får man
blandt andet en platform til at kommunikere om fremskridt og engagement i forhold til FN’s verdensmål, adgang til ekspertise og værktøjer
samt adgang til det danske lokale netværk og arrangementer.

Intern kommunikation:
•

Administrationen udarbejder nyhed på alle Region Hovedstadens intranet om handlingsplanen.

Kommunikationsindsats i forbindelse med Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
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•

Drøftelse af handlingsplanen i Region Hovedstadens MED-organisation (samarbejdsstrukturen mellem ledelsen og medarbejdere).

•

Fokus på verdensmålene i forbindelse med Region Hovedstadens interne miljøpriskampagne i 2019.

Kommunikationsindsats i forbindelse med Region Hovedstadens handlingsplan for
FN’s verdensmål
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Trafikinformation på busstoppestederne på Sjælland
I forlængelse af tidligere information følger her den aktuelle status for den fremtidige information ved
Movias stoppesteder samt en orientering om tilvalgsmuligheder.
Genopsætning af rutebeskrivelser – de nye linjetavler
Movias bestyrelse har 27. februar i år besluttet at genindføre rutebeskrivelser på linjetavlerne på alle
Movias 14.500 stoppesteder på hele Sjælland. Det sker i respekt for de reaktioner, som erstatningen
af trykte køreplaner med liveopdateret trafikinformation har vagt, hvor flere i debatten har peget på, at
de har fået sværere ved at orientere sig om bussens rute og retning.
På den nye linjetavle, som forventes opsat fra medio april i år og frem til sommerferien, vil bussens
rute og næste stoppesteder fremgå. Det vil også fremgå med hvilken frekvens bussen kører fordelt på
døgnet henholdsvis hverdage, lørdage og søndag/helligdage.
Efter dialog med repræsentanter fra ældreorganisationer og handicaporganisationer i Movias tilgængelighedspanel vil information om Movias SMS-1250 tjeneste endvidere blive tydeliggjort med endnu
større skrifttype. SMS 1250-servicen kan bruges med enhver mobiltelefon og giver liveopdaterede afgangstider for de næste busser direkte på mobilen. Det er samtidig den nemmeste digitale mulighed
for at få adgang til digital trafikinformation på stoppestedet. Et udkast til den nye linjetavle kan ses på
næste side.
Der ændres ikke i den eksisterende informationstavle med information på dansk og engelsk om de
mange muligheder for at finde trafikinformation, rejseplaner og hvornår, man kan benytte Movias rejsegaranti.
De nye linjetavler skal udarbejdes for alle buslinjer, og opgaven med at sætte tavlerne op sendes i udbud. Opsætningen starter der, hvor der er mindst digital information. 70 pct. af buspassagererne services af stoppesteder, hvor der er digitale informationsskærme med liveopdaterede afgangstider.
Movias vurdering er, at den nye linjetavle imødekommer de væsentligste kritikpunkter om, at der er
behov for at se bussens rute og serviceniveau.
For de borgere, der ikke er eller ønsker at være digitale, er det muligt at få tilsendt trykte køreplaner,
hvis man ikke vil printe dem selv fra DOTs hjemmeside. For at styrke adgangen til trykt information til
de borgere, der måtte have behov for det, vil der endvidere blive opsat printede køreplaner i bussernes brochureholdere fra ultimo marts. For de 21 buslinjer, der har køreplanskifte i april, vil det ske fra
køreplanskiftet. Movias administration vil løbende følge op på behovet for denne type af information og
eventuelt supplere op med yderligere eksemplarer.

Trafikselskabet Movia
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Designprincip i ny linjetavle til opsætning i tidsrummet medio april 2019 – ultimo juni 2019

Anm: der er tale om designprincipper. Serviceintervaller ovenfor er således ikke afstemt i forhold til det faktiske
serviceniveau på 4A.

Kvaliteten af den trykte køreplaninformation i forhold til digitale kanaler
Der er bred enighed om, at kunderne i den kollektive transport har behov for at få præcis information
om, hvornår bussen kommer. Det fremgår af tydeligt af DOTs løbende kundetilfredshedsmålinger,
hvor tilfredsheden med trafikinformation under driftsforstyrrelser ligger på 5,3 på en skala fra 1-10. Det
resultat er ikke tilfredsstillende og korrekt information er derfor et væsentligt satsningsområde for DOT
og selskaberne i DOT (DSB, Metroselskabet og Movia). Dette særligt henset til, at der foretages et stigende antal ændringer i bus- og togdriften. I 2018 blev der i busdriften gennemført 3.993 ændringer –
blot 412 nåede ud på den trykte køreplan på stoppestederne. Alle ændringerne blev til gengæld kommunikeret til passagererne digitalt.
Den stigende trængsel på vejnettet gør det vanskeligt for busserne at holde køreplanen, særligt i myldretiden. Trængslen på vejnettet forventes ikke at blive mindre i de kommende år. Samtidig forventer
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Movia også fortsat et højt omfang af midlertidige ændringer, eksempelvis begrundet i anlæg af letbanen i Ring 3, anlægsarbejder i forbindelse med klimatilpasninger, ligesom antallet af sportsbegivenheder og andre events forventes at fortsætte på et højt niveau. Dette vil alt sammen udfordre præcisionen af den trykte køreplan yderligere. I modsætning hertil arbejder Movia målrettet på at styrke kvaliteten af den digitale trafikinformation, bl.a. med bedre grunddata og forbedrede prognoseværktøjer.
Med de nye linjetavler vælger Movia (som man kan se oven for) derfor, at opsætte rutebeskrivelser og
information om serviceniveau, men ikke de konkrete afgangstider. Som det fremgår af figur 1 nedenfor, får borgerne mere retvisende information om, hvornår busserne kører med den digitale trafikinformation end med trykte køreplaner. Samlet viser de trykte køreplaner forkert tid op til 7 gange oftere
end den digitale trafikinformation.

Figur 1: Hvor korrekt er den køreplansinformation, der gives på tryk og digitalt?
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Anm.: Figuren viser, hvor præcis trafikinformation er 5 minutter (+/- 2 minutter) før afgang for alle busser

Kundekonsekvenser af, at der ikke længere er trykt køreplansinformation på stoppestederne
Som det fremgår ovenfor, er oplysningerne på de trykte køreplaner ikke så præcise som den digitale
trafikinformation, og brugen af de trykte køreplaner kan derfor bidrage til at give kunderne en falsk
tryghed. Behovet for trafikinformation er størst, når der er driftsforstyrrelser og forsinkelser – og i
denne situation vil de trykte køreplaner være mindst brugbare.
Kunderne får derfor den bedste og mest opdaterede information, ved at bruge de digitale løsninger. I
dag foretages der allerede over 1 mio. opslag på Rejseplanen dagligt – det tal stiger mærkbart, når
der er større driftsnedbrud. På de 2.000 mest anvendte stoppesteder, der betjener godt 70 pct. af Movias buspassagerer, er der digitale skærme (count down), der viser liveopdaterede køretider.
Herudover har passagererne følgende muligheder:
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Sende SMS til 1250 med det stoppestedsnummer, som står på informationstavlen på stoppestedet. Herefter modtages liveopdaterede afgangstider fra det konkrete stoppested. Servicen kan
bruges med enhver mobiltelefon, og sms er en teknologi, som de fleste ældre og børn er trygge
ved
Kontakte DOTs kundeservice på tlf. 70 15 70 00 i åbningstiden (mandag-fredag kl. 7:00-18:00, og
lør-, søn- og helligdage kl. 8:00-18:00).
Bruge Rejseplanens eller DOTs app på computer eller smartphone.

96 pct. af alle husstande har en mobiltelefon og 9 af 10 danskere har en smartphone.
Ifølge undersøgelser fra Epinion bruger 12 pct. af
passagererne ofte eller meget ofte den trykte køreplan, jf. figur 2. I knap halvdelen af tilfældene bruges
køreplanen alene til at se, hvor bussen kører hen, og
disse oplysninger findes på de eksisterende såvel
som de nye linjetavler.
Der vil være kunder, der ikke har en mobiltelefon og
ikke benytter et stoppested med count down. Disse
kunder kan via den nye linjetavle orientere sig om,
hvor tit bussen kører, men vil ikke kunne få oplyst minuttallene.
Henset til, at de trykte køreplaner har en begrænset
præcisionsgrad, at hovedparten af kunderne planlægger rejsen inden de når ned til stoppestedet, og da
kundegruppen uden mobiltelefon er begrænset og faldende, vurderer Movia, at de digitale løsninger er et
fuldt tilfredsstillende serviceniveau.
Movia er dog helt opmærksom på, at det for nogle vil
kræve ændrede vaner. Movia ser det i den forbindelse Figur 2 Epinion: Brugen af stoppestedstavler, 2017
som en væsentlig opgave for selskabet at sikre tillid til
den nye digitale trafikinformation. Der følges således løbende op på indlæg og debat med tips til måder at få den nye information på, ligesom der løbende informeres på bussernes informationsskærme
og ved trykte plakater i busserne. Samtidig henledes opmærksomheden på, at de nye linjetavler også
indeholder styrket information om SMS 1250-servicen.
Movia har tidligere i forbindelse med udfasning af klippekortene og senest pappendlerkortet per 19.
januar i år oplevet betydelige kundereaktioner på overgangen til digitale løsninger på rejsekort og app.
Men erfaringen er også, at reaktionerne hurtigt har lagt sig, og at kunderne efter en kortere periode
har vænnet sig til de nye løsninger.
På figur 3 nedenfor ses det, at mens antallet af klager var jævnt stigende frem til februar med ca. 15
daglige klager, er det i marts faldet til gennemsnitligt 2 klager dagligt.
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Antal klager Movia har modtaget i gennemsnit pr. dag over erstatning af trykte køreplaner
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Tilvalgsmuligheder for kommuner og regioner
Med den nye linjetavle med rutebeskrivelser, serviceintervaller og bedre information om SMS 1250servicen er der lagt en ny Movia-standard for trykt trafikinformation på stoppestederne. Hvis den enkelte kommune eller region ønsker et andet serviceniveau, vil der være mulighed for at tilkøbe køretider –enten digitalt eller analogt.
Movia anbefaler, at der opsættes count down skærme på de mest benyttede stoppesteder, fordi det
giver alle borgere direkte adgang til liveopdaterede afgangstider, som er den mest nøjagtige og derfor
mest anvendelige trafikinformation, borgerne kan få.
Movia har indgået en rammeaftale med en leverandør af count down moduler, som gælder frem til udgangen af maj i år. Modulerne kan programmeres til at vise, hvor mange minutter, der er til næste busafgang for de buslinjer, der betjener stoppestedet. Modulerne kan leveres til indbygning i Holscherstandere (billedet til venstre nedenfor) og kan også monteres på rørstandere (billedet til højre nedenfor). Modulerne er batteridrevne.
Et modul koster i henhold til den gældende rammeaftale ca. 16.800 kr. ex. moms i indkøb samt ca.
240 kr. ex. moms til opsætning. Hertil kommer en årlig driftsomkostning på ca. 1.280 kr. ex. moms.
Sidstnævnte dækkes via Movias budget. Count down modulet vil kunne vise alle buslinjer, der betjener stoppestedet.
Movia kan bistå kommuner og regioner med at levere data for antal passagerer fordelt på kommunens
og regionens stoppesteder, som grundlag for en beslutning om, hvor der med fordel kan opsættes
skærme til liveopdateret trafikinformation. Ved bestilling før 15. maj kan moduler forventes opsat i løbet af efteråret.
Da der endnu ikke er gennemført et genudbud af en ny rammeaftale er priser og leveringstid ved bestilling efter 15. maj selvsagt behæftet med usikkerhed.
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Det vil også være muligt for de kommuner og regioner, der måtte ønske det, at tilkøbe trykte køreplaner på stoppestederne. Movia kan være behjælpelig med at fremsende relevante køreplaninformationer for de lokale buslinjer og løbende fremsende ved køreplanskift. Kommunen/regionen vil selv skulle
vælge, hvor og i hvilken form informationen sættes op. Dog skal det klart fremgå, at det er kommunen/regionen, der er afsender af informationen.
Hvis informationen skal opsættes på busstanderen, henledes opmærksomheden på, at linjetavlerne er
placeret på den plads, der før anvendtes til køreplanstavlen. Det forventes derfor, at det på en lang
række stoppesteder vil være nødvendigt at indkøbe ekstra tavleholdere, som køreplaninformationen
kan sidde i. Kommunen/regionen kan vælge at indkøbe de nødvendige holdere hos egen leverandør
eller bestille dem hos Movia.
Da Movias køreplanholdere er et specialprodukt, må der forventes tre måneders leveringstid. Ekstra
holdere vil medføre en udgift pr holder på 160 kr. ex. moms for Holcherstandere og 1.600 kr. ex.
moms for rørstandere. Hvis Movia skal montere holderne vil der være en omkostning på 80 kr. ex.
moms eller 400 kr. ex. moms. Pr. holder afhængig af standertype. Hvis flere linjer betjener et stoppested, kan det medføre, at der skal opsættes flere holdere. Alle priser er ex. moms.
Hvis kommunen ikke har kapacitet til at opsætte holdere og køreplaninformation, kan Movia bestilles til
opsætning af køreplaninformation på stoppestedstanderne. Det vil dog ofte være billigere, at kommunen/regionen udfører arbejdet selv eller anvender egen entreprenør. Det skyldes, at Movia vil skulle
indkøbe ekstern arbejdskraft til opgaven, og Movia kan i modsætning til kommuner og regioner ikke
afløfte momsudgiften hertil.
Movia vil grundet arbejdet med at genopsætte linjetavlerne og foretage ændringer i forbindelse med
busomlægningerne som følge af Nyt Bynet kunne bistå med opgaven efter Cityringens åbning.
Der forventes en opsætningspris på 80 kr. ex. moms pr. tavle, hvortil kommer udgifter til eventuelle
ekstra holdere, jf. ovenfor. Løbende udskiftning af køreplaner vil kunne tilbydes for ca. 80 kr. ex. moms
pr. tavle pr. år i efterfølgende år. Hvis der er flere buslinjer, der betjener et stoppested, skal der betales
for hver linje på stoppestedet. Første frist for bestilling er 15. maj i år. Næste bestillingsrunde vil være
til august i år.
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Stoppested nr. 48915
12.2.19

Ishøj St.
Helsingørmotorvejen
Lundtoftegårdsvej

Send en SMS (alm. sms takst) til 1250 med teksten: S 48915 L 300S
og få besked om hvornår bussen kører. Du kan også finde
information om køreplaner på dinoffentligetransport.dk
eller hos DOT Kundecenter på tlf. 70 15 70 00

Anker Engelunds Vej
Lundtoftevej
Sorgenfrigårdsvej
Klampenborgvej
Lyngby St.
Buddingevej

51

41

10 min

Se på mobilen hvornår bussen kører:

10 min

Zone Rejsetid Stoppesteder
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A: Kører kun til Glostrup St.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

02
22
42

02
22
42

05
27
50

12
32
52

12
32
52

12
32
52

12
32
52

Nordre Ringvej

Hovedvejen
Banegårdspladsen
Østbrovej
Park Allé
Søndre Ringvej

43

44

5

06
22
42

31

10 min

8

12
02A
32

Ishøj Strandvej
Ishøj St.

55

10 min

7

10 min

6

10
min

lørdag

mandag - fredag

Herlev Ringvej

5

10 min

Tider og minutintervaller for hvornår bussen kører fra Nærum St.

Nærum St.
Lundtofteparken
Rævehøjvej, DTU
DTU
Lyngby Handelsskole Knord
Elektrovej
Lyngby Svømmehal
Carlshøjvej
Lyngby Storcenter
Lyngby St.
Lyngby St.
Gammelmosevej
Snogegårdsvej
Buddinge St.
Buddinge Torv
Gladsaxevej
Gladsaxe Trafikplads
Dynamovej
Herlev Hospital
Herlev Bymidte
Ringvejsbroen
Mileparken
Slotsherrensvej
Ejby Industrivej
Ejby Smedevej
Fabriksparken
Mellemtoftevej
Rigshospitalet, Glostrup
Nordre Ringvej
Glostrup St.
Åskellet
Kirkebjerg Torv
Park Allé
Knudslundvej
Vallensbækvej
Brøndby Haveby
Vejlegårdsparken
Vejlegårdsvej
Strandparkstien
Ishøj St.

Stoppested nr. 8117
8.1.19

Frederikssund St.
Rute

Zone Rejsetid Stoppesteder

Frederiksværkvej
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Hermannsgade
Stationspladsen
Jernbanegade
Sandskårsvej
Hillerødvej

6

10 min

lørdag

mandag - fredag

Tider for hvornår bussen kører fra Helsinge St.

Frederikssundsvej

søn- og helligdage
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Send en SMS (alm. sms takst) til 1250 med teksten: S 8117 L 320R
og få besked om hvornår bussen kører. Du kan også finde
information om køreplaner på dinoffentligetransport.dk
eller hos DOT Kundecenter på tlf. 70 15 70 00

10 min

Helsinge St.
Gadekærvej
Vestergade

Se på mobilen hvornår bussen kører:

06 06A

Gydebakken
Hovedgaden
Ølsted Kro
Ølsted Stationsvej
Hovedgaden

10 min

320R

Punkt nr. 4 - Drøftelsessag: Trafikinformation på stoppestederne
Bilag 2 - Side -2 af 2

35

Helsinge St.
Nygade
Lindevej
Idrætsvej
Bryggervej
Skovgårdsvej
Toftevænget
Gl. Amtsvej
Skærød, Kanutskivej
Clausensvej
Hesselbjergvej
Hyrdegården
Ramløse
Ramløse Skole
Ramløse Kirke
Bækkegårdsvej
Bækkebrovej
Lille Ryvej
Store Ryvej
Tvede Linds Vej
Chr. E. Bartholdys Allé
Sandkroen
Grønnevej
Skelvej
Vinderød Skole
Vinderød, Arresødalvej
Vinkelvej
Halsnæs Rådhus
Strandgade
Havnevej
Frederiksværk St.
Godthåbsvej
Bakkegårdsvej
Sportsvej
Kregme
Kregme St.
Fuglehalvej
Kildebakkerne
Birkebakkerne
Gydetoppen
Kildebovej
Ølsted Kro
Ølsted St.
Kildebovej

Fortsætter til Frederikssund St.
A: Kører kun til Frederiksværk St.
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Kr. ekskl. moms
Opsætning og løbende udskiftning af trykte planer, pr. år

Holscherstandere

Rørstandere
80

80

Tavleholder

160

1600

Montering

80

400

320

2080

I alt pr. stop pr. buslinje
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Punkt nr. 5 -Center
Drøftelsessag:
Styrket indsats for internationalisering på det regionale
for Regional Udvikling
udviklingsområde
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Styrket indsats for
internationalisering på det
regionale udviklingsområde
Direktør Diana Arsovic Nielsen
23. April 2019
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for Regional Udvikling
udviklingsområde
Bilag 1 - Side -2 af 7

Internationalisering i dag

- Mange mindre internationale indsatser
Politiske fora

Faglige
indsatser

Trafik
13

Sundhed /
LifeScience
7

Ren jord /
grundvand
6

Klima /
miljø
4

2
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- og fokusere indsatsen!

Verden

International synlighed

Europa
Internationalt udsyn

Greater Copenhagen

International
interessevaretagelse

Region
Hovedstaden
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Den regionale udviklingsstrategi

- Regionale løsninger på regionale udfordringer
Vision:
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet
samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.

Klima og miljø i
balance
Fokusområder

Værktøjer

Internationalisering
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Nye muligheder
for et sundt liv

Effektiv og
bæredygtig mobilitet
til fremtiden

Partnerskaber

Uddannelser og
kompetencer til
fremtiden

Innovation
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Hvordan kan vi styrke
internationaliseringsindsatsen politisk?
En styrket international indsats vil kræve politisk
prioritering og deltagelse:
• Politisk deltagelse i internationale netværk og
fora.
• Politisk deltagelse på inspirationsture/studieture
ift. etablering af internationale samarbejder med
relevante regioner og metropoler, og tilsvarende
modtage besøg af udenlandske delegationer.
• At udvalgspolitikerne vil fungere som
ambassadører for regionens internationale
arbejde internt og eksternt.
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Next steps:
• Strategi for Greater Copenhagen EU-office
• RUS og RUS handlingsplan
• Drøftelse af internationale politiske fora og
partnerskaber
• String formandskab i 2019
• Greater Copenhagen handlingsplan 2020-2021

23-04-2019

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

6

Punkt nr. 5 - Drøftelsessag: Styrket indsats for internationalisering på det regionale
udviklingsområde
Bilag 1 - Side -7 af 7

Tak for ordet!

23-04-2019
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Interreg-projekt ”Fremtidens intelligente mobilitet i
Center for Regional Udvikling
Greater Copenhagen”
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Fremtidens intelligente mobilitet i Greater
Copenhagen
Et Interreg-projekt for fremtidens intelligente, innovative og
bæredygtige mobilitetsløsninger

Joe Jensen
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Orienteringssag:
Interreg-projekt ”Fremtidens intelligente mobilitet i
Center for Regional Udvikling
Greater Copenhagen”
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Projektets partnere

Region Hovedstaden er leadpartner, mens
Gate21 står for projektledelsen

Samlet budget 15,9 mio. DKKR

Danske partnere
Region Hovedstaden (leadpartner)
Region Sjælland
Movia
Glostrup kommune
Køge kommune
Gate21 (Loop City & REn Energi Lolland)
Hvidovre Kommune

Svenske partnere
Region Skåne
Innovation Skåne (Koordinerende partner)
Helsingborg Stad
Lunds kommun
Malmö Universitet
Trafikverket
NSR/Vera Park
Joe Jensen
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Fremtidens stationer og
knudepunkter

Nye kollektive transportløsninger i
yderområder

9 use cases – 3 temaer

Trafikledelse gennem intelligent
trafikinformation og
dataanvendelse
Nye kollektive trafiktilbud
baseret på deleøkonomi
og busbestilling on
demand.

Indretning og udformning af
stationer ift. multimodalitet og
førerløs teknologi.
* Use cases er her eksempler indenfor
innovative mobilitetsløsninger

Intelligent trafikinformation
Joe Jensen
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Interreg-projekt ”Fremtidens intelligente mobilitet i
Center for Regional Udvikling
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Åbne
netværksmøder

Projektets struktur og indhold
AP 1 Kommunikation 36 mdr
AP 2 Projektledelse 36 mdr
AP 3 Designfase 18 mdr
Sted og borgere
Data
Markedet og nye løsninger
Værdiskabelse og vurderingmetode

AP 4 Testfase 35 mdr
Fremtidens stationer – GLOSTRUP, LUND, KØGE
Nye kollektive transportløsninger - LOLLAND, MALMÖ UNIVERSITET
Intelligent trafikinformation – Datahub, TRAFIKVÆRKET, HELSINGBORG, HVIDOVRE

AP 5
Evalueringsfase 6 mdr

AP 6 Strategiske anbefalinger 36 mdr
Trafikcharter workshop, Strategiske anbefalinger og koncepter, Mobility Living Lab
Joe Jensen
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1.

Sammenfatning

Denne screening af ”Fremtidige driftsformer for Nærumbanen” er en analyse af potentialet i at
skabe en driftsmæssig sammenhæng mellem Nærumbanen og den kommende Letbane i Ring 3. I
screeningen indgår tre Scenarier, der afspejler en stigende grad af integration af de to
banesystemer fra ingen integration til fuldt ud integrerede systemer. Scenarierne er præciseret og
undersøgt ift. effekter på passagerpotentiale, anlægs- og driftsøkonomi samt miljø.

1.1.

De tre alternative Scenarier

Nedenstående figur 1-1 viser i stiliseret form de tre undersøgte driftsscenarier. De røde og blå linjer
kendetegner hhv. Nærumbanen og letbanen i Scenarierne A, B, C (billederne i figuren læst fra
venstre til højre):

Figur 1-1 - Illustration af de tre undersøgte alternativer for fremtidens drift af Nærumbanen
For de enkelte Scenarier gælder, at:
•

I Scenarie A krydser banerne fortsat hinanden uden at der anlægges en
omstigningsmulighed i krydsningspunktet ved Klampenborgvej.

•

I Scenarie B oprettes en omstigningsmulighed. Banerne vil således i krydsningspunktet
ved Klampenborgvej få en ny fælles station, i screeningen betegnet som ”v/ Firskovvej”.

•

I Scenarie C nedlægges den sidste del af strækningen for Nærumbanen mellem
Klampenborgvej og Jægersborg Station. Den øvrige del af Nærumbanen omdannes til
letbane og integreres dermed i Ring 3 letbanens drift. Dermed vil der i Scenarie C være en
forgrening af letbanen i hhv. retning mod DTU og mod Nærum.

1.2.

Screeningens hovedresultater

Screeningens hovedkonklusioner opsummeres i tabel 1-2. Tabellen skal læses, således at Scenarie
A er basissituationen, hvorimod Scenarie B og C måles op mod Scenarie A.
”+” betyder en forbedring, mens ”-” betyder til en forværring af resultatet målt ift. de undersøgte
ændringer (driftsoplæg) og effekter (passagerpotentiale, anlægsomkostninger, driftsøkonomi samt
miljø). Fremstillingen er endvidere supporteret med en farvekode fra ++ (mørkegrøn) til ”- -”
(orange) og hvor grå er neutral/ikke relevant.
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Undersøgt
ændring / effekt

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

Driftsoplæg
(dagtimerne)

N/A

+

(+)

Uændret ift.
nuværende
driftsoplæg for 2025
sammenlignet med
dagens situation.

Samme antal tog som i
Scenarie A.

Grundlæggende
samme antal tog
som i Scenarie A.
Dog med flere
afgange mellem
Lyngby Storcenter
og Lyngby Station,
hvorimod passagerer
til Jægersborg
Station skal skifte på
Lyngby Station.

Skift mellem
systemerne for
passagererne er
besværlig.

Passagerer kan skifte på
ny krydsningsstation.

Passagerer behøver
kun at skifte til/fra
Jægersborg.

12 tog i timen på
letbanen, 6 tog i
timen på
Nærumbanen.

12 tog i timen på
letbanen, 6 tog i timen på
Nærumbanen.

12 tog i timen på
letbanen, 6 tog i
timen på
Nærumbanen.

Korteste rejsetid på
hele strækningen
(Letbanen og
Nærumbanen
sammenlagt):

Samlede rejsetid på hele
strækningen (Letbanen
og Nærumbanen
sammenlagt) er 1 minut
længere end i Scenarie
A, men ½ minut kortere
end i Scenarie C:

Længste samlede
rejsetid på hele
strækningen
(Letbanen og
Nærumbanen
sammenlagt) med 1
½ minut længere end
i Scenarie A:

Rejsetid på letbanen
er 58 min., 12 min. på
Nærumbanen.

Rejsetid på letbanen er
59 min., (stiger med 1
minut), rejsetid på
Nærumbanen er den
samme.

Rejsetid på letbanen
er 58 min., rejsetiden
på Nærumbanen er
13,5 min. (stiger med
1½ minut).

+

++

++

Med den forudsatte
befolkningsvækst er
det i Scenarie A
beregnet, at der i
2025 transporteres
flere passagerer på
Nærumbanen end i
2015.

Samme befolkningsvækst
forudsat som i Scenarie
A.

Samme
befolkningsvækst
forudsat som i
Scenarie A.

N/A

Forlænget rejsetid på
letbanen giver lidt færre (0,4%) passagerer på
letbanen. Passagertal på
Nærumbanen stiger
betydeligt (+36,9%)

Samdriften giver en
stigning i passagertal
på letbanen (3,1%),
mens passagertal på
Nærumbanen falder
(-15,7%)

Passagerpotentiale
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Anlægsøkonomi

sammenlignet med
Scenarie A.

sammenlignet med
Scenarie A.

Sammenlagt stiger
passagertal på
Nærumbanen med
8% mellem 2015 og
2025 (61.380
passagerer årligt ift.
2015).

Sammenlagt stiger
passagertal med 1,6%
(240 td. passagerer årligt)
ift. Scenarie A.

Sammenlagt stiger
passagertal med 2,1
%
(322.400 passagerer
årligt) ift. Scenarie A.

Der er i 2025 samlet:
15,44 mio.
passagerer årligt på
Letbanen i Ring 3 og
Nærumbanen. Heraf
831 td. passagerer på
Nærumbanen.

Der er i 2025 samlet:
15,69 mio. passagerer
årligt på Letbanen i Ring
3 og på Nærumbanen.
Heraf 1,14 mio. på
Nærumbanen.

Der er i 2025 samlet:
15,77 mio.
passagerer på
Letbanen i Ring 3 og
på Nærumbanen.
Heraf 701 td. på
Nærumbanen.

-

--

--

Der er ikke forudsat
fysiske ændringer på
Nærumbanen eller
letbanen. Mindre
justeringer i
infrastrukturen kan
dog ikke udelukkes.

Der skal anlægges en ny
station ved Firskovvej på
henholdsvis Letbanen
(10-15 mio. kr.) og
Nærumbanen (7 mio. kr.).
Endvidere forudsættes
Nørgaardsvej st. flyttet
(omkring 10 mio. kr.).

Der skal etableres
sporforbindelse
mellem letbanen og
Nærumbanen samt
vendespor og
transversal ved
Lyngby st. (omkring
20 mio. kr.).
Nærumbanen skal
elektrificeres (35-47
mio. kr.)
Potentiel udvidelse
af kapaciteten i
letbanens CMC kan
nødvendiggøre en
investering.

RegioSprintere skal
erstattes (60-80 mio.
kr.; op til 200 mio. kr.,
hvis der anskaffes
batteritog).

RegioSprintere skal
erstattes (60-80 mio. kr.;
op til 200 mio. kr., hvis
der anskaffes batteritog).

RegioSprintere skal i
dette Scenarie
erstattes med 2-4
letbanetog (90-180
mio. kr.).

Ingen indtægter.

Ingen indtægter.

Der vil kunne
forventes indtægter
fra frasalg/alternativ
anvendelse af
nedlagte arealer ifm.
bl.a. nedlægning af
det nuværende
værksted.
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Driftsøkonomi

N/A
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(+)
Dog dårligere
driftsøkonomi for
letbanen isoleret set.

+/(Om nettoeffekten er
positiv eller negativ,
vil især afhænge af
forholdet mellem de
synergier, der kan
opnås i driften vs.
øget vedligehold ved
elektrificering af
Nærumbanen.)

Stigning af
passagerindtægter for
Nærumbanen og
letbanen samlet set.

Stigning af
passagerindtægter
for Nærumbanen og
letbanen samlet set.

Etablering af
omstigningsfacilitet (og
en ny station på hhv.
Nærum-/letbanen) giver
stigende omkostninger til
vedligeholdelse.

Potentielt positivt
sammenholdt med
Scenarie B:
Synergieffekter ved
samdrift ved bl.a.
fælles administration,
værksted (letbanens
CMC).
Vedligeholdelse af
de to nedlagte
stationer, værksted
og ca. 2 km.
infrastruktur
bortfalder.
Potentielt negativt
sammenholdt med
Scenarie B:
Potentielle
merudgifter for
letbanens CMC, når
flere tog skal
vedligeholdes.
Vedligeholdelse af
elektrificeret
Nærumbanen
forventes at være
betydeligt dyrere end
med nuværende
infrastruktur.
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Miljø

Forskel til Scenarie A
ligger i stigende
passagerindtægter vs.
stigende omkostninger til
vedligehold.

Forskel til Scenarie A
ligger i stigende
passagerindtægter
og potentiel
effektivisering af
driften ved samdrift
af Nærumbanen og
letbanen vs. stigende
omkostninger til
vedligehold.

+

+

++

RegioSprintere på
Nærumbanen vil
under alle
omstændigheder
skiftes ud i 2025.

RegioSprintere på
Nærumbanen vil under
alle omstændigheder
skiftes ud i 2025.

RegioSprintere på
Nærumbanen vil
under alle
omstændigheder
skiftes ud i 2025.

Der kan, jf. en
eksemplarisk
sammenligning af
forskellige tog fra
leverandøren
Bombardier ift.
dieseltog mindst
opnås en reduktion
på 14,3% i CO2udledning ved at
anskaffe batteritog.

Der kan, jf. en
eksemplarisk
sammenligning af
forskellige tog fra
leverandøren Bombardier
ift. dieseltog mindst
opnås en reduktion på
14,3% i CO2-udledning
ved at anskaffe
batteritog.

Alle dieseltog
erstattes med
Siemens Avenio eltog. Baseret på en
sammenligning af
diesel- vs. el-tog fra
Bombardier vil der
med en erstatning af
Nærumbanens
dieseltog kunne
forventes mindst at
opnås en CO2besparelse på 33%.

N/A

N/A

Yderligere
besparelse på 8%
hentes ved forkortet
strækning for
Nærumbanen.

Med alt andet lige
samme driftsomfang
ift. dieseldrift vil der
dermed kunne hentes
en betydelig CO2besparelse ved at
anskaffe brint- eller
batteritog.

Stort set samme CO2besparelse ved at
anskaffe brint- eller
batteritog sammenlignet
med Scenarie A og ved
alt andet lige ca. samme
driftsomfang som i
Scenarie A.

Forventet reduktion
af miljøpåvirkning på
41% ved
sammenlagt effekt af
materieludskiftning
og reduceret
driftsomfang er
dermed størst af alle
Scenarier.

Tabel 1-2 - Opsummering af screeningens hovedresultater

1.3.

Overordnede konklusioner

Overordnet viser screeningen, at der er et potentiale i at skabe bedre sammenhæng mellem
Nærumbanen og Letbanen i Ring 3. Derimod kan der ikke entydigt peges på, hvilket Scenarie, der
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ud fra de belyste forhold vil være det foretrukne. De hertil nødvendige oplysninger skal i givet fald
fremskaffes til en kommende fase 2.
Passagerpotentiale – Alle Scenarier giver flere passagerer
Både Scenarie B og C tiltrækker flere passagerer i Nærumbanen og letbanen sammenlagt. Antallet
af passagerer stiger endvidere lidt mere i Scenarie C end i Scenarie B. For begge systemer
tilsammen er der således på årsbasis sammenlignet med Scenarie A tale om en tilvækst i antallet af
passagerer på 1,6% i Scenarie B og på 2,1% i Scenarie C.
Ses der på de to systemer hvert for sig, er der på Nærumbanen tale om en betydelig tilvækst i
Scenarie B og en tilbagegang i Scenarie C. Omvendt er der for letbanen tale om en tilbagegang i
Scenarie B og en tilvækst i Scenarie C.
Det skal endvidere gøres opmærksom på, at en bedre forbindelse mellem banerne (Scenarie B
eller C) i sig selv derimod stort set ikke vil give flere passagerer i den kollektive trafik samlet set i
hovedstadsområdet. Mens passagertallet i Scenarie B vil være uændret (+0%) er der tale om en
mindre vækst på 0,6% i Scenarie C.
Anlægsøkonomi – Nye tog til Nærumbanen skal anskaffes i alle tre Scenarier
For anlægsomkostningerne udgør udskiftning af de nuværende tog (RegioSprintere) den største
post i regnestykket. Disse skal udskiftes i 2025 uanset valg af driftsløsning for Nærumbanen.
Mens der i Scenarie B vil være yderligere udgifter til en ny letbanestation i krydsningspunktet af de
to baner, vil der i Scenarie C skulle foretages de samlet set største investeringer.
I Scenarie C kan der være mulighed for indtægter ved salg til alternativ anvendelse af arealer,
herunder det nuværende værksted.
Samtidig kan en forudsat fremtidig vedligeholdelse af alle tog i et sammenlagt letbanesystem med
en integreret Nærumbane på letbanens CMC under omstændigheder nødvendiggøre investeringer
til kapacitetsudvidelse af centret. Dog vil der muligvis ligge en engangsindtægt i salg af de arealer,
der ikke længere skal anvendes til banedrift.
Det skal endvidere gøres opmærksom på, at en gennemførelse af Scenarie B, men især Scenarie
C midlertidigt i opstartsfasen kan påvirke letbanens drift og dermed driftsøkonomien negativt.
Driftsøkonomi – Potentiale for synergieffekter i driften
Både Scenarie B og C vil medføre stigende passagerindtægter for de to baner sammenlagt.
I Scenarie B skal der endvidere indregnes omkostninger til drift og vedligeholdelse af en ny
letbanestation i krydsningspunktet ved Klampenborgvej. Omvendt bortfalder i Scenarie C drift og
vedligeholdelse af to nuværende stationer på Nærumbanen, der i givet fald vil nedlægges.
I Scenarie C er der endvidere potentiale for varige driftsbesparelser ved samdrift med letbanen i ét
system, herunder fælles drift, administration og værksted.
Samtidig vil en ombygning af Nærumbanen til en letbane i Scenarie C dog medføre markant
stigende udgifter til vedligeholdelse af Nærumbanen ved ombygning til letbane, idet vedligeholdelse
af elektrificerede baner generelt er langt dyrere end strækninger, der kun er anlagt til dieseldrift eller
alternativt brint- eller batteritog. Erfaringer fra Banedanmarks strækninger viser, at der kan være
tale om en faktor 2½.
Derudover vil der potentielt være stigende omkostninger til driften af letbanens CMC, hvor
vedligeholdelse af alt rullende materiel på Nærumbanen og letbanen forudsættes at foregå.
Miljø – Alle tre Scenarier vil give en reduceret CO2-udslip på Nærumbanen
I alle tre fremtidige driftsscenarier forventes hentet en reduktion af CO2-udslip ved at udskifte de
nuværende dieseltog (RegioSprintere) til en grønnere teknologi.
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Mens togene i Scenarie A og B er forudsat erstattet med brint- eller batteritog, vil der i Scenarie C
som udgangspunkt skiftes til elektriske letbanetog af samme teknologi som der i forvejen indkøbes
til letbanen i Ring 3.
Den samlede effekt vil være størst i Scenarie C, hvor der samlet set skal køres færre driftskilometre
end i de andre Scenarier. Her afkortes Nærumbanen nemlig med 1,8 km, hvorimod de tog, der i
dette Scenarie skal vende ved Lyngby station, kun har 500 m længere at køre end i de øvrige
Scenarier.

1.4.

Forudsætninger for de enkelte Scenarier

Idet der er tale om en indledende screening af de tre fastlagte Scenarier, har det været nødvendigt
at arbejde med forskellige præmisser og hypoteser om visse forhold, som vil have indflydelse på
resultaterne, men som ikke har været muligt at belyse nærmere i denne fase.
Det er således forudsat at:


Nærumbanen ophører med at eksistere som selvstændig bane i Scenarie C. Nærumbanen
vil i dette Scenarie således formelt blive en del af Hovedstadens Letbane.



Der er fokus på de samlede effekter af en mulig sammenbinding af Nærumbanen og
letbanen, således at der i screeningen er set bort fra de økonomiske konsekvenser for de
enkelte involverede ejere og organisationer for den kollektive trafik i hovedstadsområdet.



Der anvendes letbanens CMC (Control and Maintenance Centre) i Scenarie C. Muligheden
for dette og evt. afledt investeringsbehov er ikke undersøgt nærmere.



Der etableres et vendespor ved Lyngby Station i Scenarie C. Dette vil bl.a. nødvendiggøre
udnyttelse af arealer ved Lyngby Stations forplads.



I alle tre Scenarier er der anvendt en opdateret prognose på befolkning og arbejdspladser,
de såkaldte forudsætninger ifølge ”KIK2”. Denne befolkningsprognose anvendes
eksempelvis for Metroselskabets og Hovedstadens Letbanes nye passagerprognoser.



Der er ikke i denne fase undersøgt mulige udfordringer for vejtrafikken ved en udvidelse af
driftsfrekvensen fra 12 til 18 afgange i timen på letbanens delstrækning mellem
Klampenborgvej og Lyngby st.



Potentielle effekter på passagertallet ifm. midlertidige driftsomlægninger ved omdannelse af
Nærumbanen til Letbane er ikke undersøgt

Det er således i analysen ikke undersøgt, om eller under hvilke betingelser, disse forudsætninger
reelt kan indfries. Alle ovennævnte forudsætninger vil således nærmere skulle undersøges i en
opfølgende fase 2, i det tilfælde, at Region Hovedstaden vurderer det hensigtsmæssigt at
undersøge de alternative muligheder nærmere for driften af Nærumbanen på baggrund af
resultaterne for fase 1.
Screeningen er endvidere baseret på ét prognoseår, 2025, hvor letbanen i Ring 3 forventes at gå i
drift. Det betyder, at potentielle effekter længere ud i fremtiden, herunder en effekt af realiseringen
af hele den planlagte byudvikling ved Firskovsvej på passagertallet, ikke er medtaget.
Det skal dog siges, at alle tre Scenarier vil blive påvirket af byudviklingen, således at forskellen
mellem Scenarierne ikke nødvendigvis påvirkes.
Endvidere skal der til en egentlig anbefaling i en fase 2 nærmere belyses de enkelte elementer i
anlægs- og driftsøkonomien. Især de følgende punkter er til denne screening opgjort på et
overordnet niveau:


Driftsbesparelser ved sammendrift af de to banesystemer



Mulighed for anvendelse af letbanens CMC herunder kapacitet og evt. afledt
investeringsbehov



Omkostninger til vedligeholdelse, hvis Nærumbanen omdannes til letbane



Omkostninger til vedligeholdelse af lokaltogstationer



Vurdering af mulighederne til omdannelse eller salg af arealer samt banebroen ved
Klampenborgvej

En mere præcis opgørelse af miljøeffekterne vil derimod kræve erfaringer fra systemerne i drift,
som på nuværende tidspunkt ikke foreligger i et bredt og dermed validt grundlag, og dermed vil
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være betydeligt vanskeligere at indhente sammenlignet med anlægs- og driftsomkostningerne. Til
sidstnævnte anbefales det bl.a. at inddrage de første erfaringer fra en omdannelse af Grenåbanen
til letbanen.
Afsluttende skal det endvidere bemærkes, at der ikke er taget stilling til en evt. tidsplan for
realisering af Scenarie B og C. Sker dette før idriftsættelse af Letbanen i Ring 3 vil gennemførelse
af scenarierne være i modstrid med de indgåede kontrakter for anlæg og drift af letbanen. Evt.
projektændringer indebærer betydelige risici for letbaneprojektets økonomi, tidsplan, og
kontraktstyring. Efter idriftsættelse af letbanen vil gennemførelse af scenarierne midlertidigt påvirke
letbanens drift og dermed driftsøkonomi.
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2.

Indledning

I Visionsplanen for Lokalbanen fra 2012 og den efterfølgende Handlingsplan for Lokalbanen fra
2014, som begge har været behandlet af regionsrådet i Region Hovedstaden, er der anført tre
Scenarier for den fremtidige driftsform på Nærumbanen efter letbanens åbning. En overordnet
vurdering viste, at der er muligheder i at se på de to banesystemers drift og anlæg i en
sammenhæng, herunder en styrkelse af Nærumbanens passagermæssige opland.
SNC-L / Atkins har i samarbejde med MOE Tetraplan gennemført en indledende screening (fase 1)
af mulige driftsformer for Nærumbanen fra 2025. Screeningen er en opdatering af de tidligere
gennemførte undersøgelser af muligheder for en integration af Nærumbanen med den kommende
Letbane i Ring 3 og tager udgangspunkt i de tidligere definerede grundlæggende Scenarier.
Screeningen er første del af en analyse af mulige driftsformer for Nærumbanen, som jf. analysens
kommissorium er delt i to faser:
Fase 1
Scenarierne screenes ud fra et trafikalt, økonomisk, miljømæssigt og byudviklings perspektiv. De
allerede gennemførte foreløbige undersøgelser, som indgår i Visionsplanen og Handlingsplanen
inddrages i screeningen, og opdateres med nyeste viden og data.
Succeskriteriet for analysen er i videst muligt omfang at få konkretiseret de hidtidige vurderinger af
passagerpotentialet, samt driftsmæssige og økonomiske fordele og ulemper for de to banesystemer
i de enkelte Scenarier.
NB: Det er efterfølgende blevet besluttet, at Lyngby-Taarbæk kommune bliver en del af analysen.
Lyngby-Taarbæk kommune har således aktivt bidraget under hele processen for udarbejdelse af
fase 1. Rudersdal kommune har senere hen i processen ligeledes vist interesse for undersøgelsen
og vil i givet fald blevet inddraget i en fase 2.
Fase 2
Såfremt resultatet af screeningen viser et behov for mere detaljerede undersøgelser, der kan danne
baggrund for konkrete beslutninger, aftaler Region Hovedstaden og Movia med
kommunaldirektørkredsen den videre proces herfor, inden et sådant arbejde igangsættes, herunder
hvornår og hvordan de lokale parter (kommuner) inddrages.
Kilde: Kommissorium for analysen.
Screening af potentialet for de udpegede driftsscenarier ser på fordele og ulemper på de opstillede
driftsscenarier for Nærumbanen efter åbning af letbanen i 2025, og hvor der er fokuseret på
følgende emner:
•

•

•

•

•

Driftsoplæg for de valgte Scenarier for den mulige fremtidige betjening af Nærumbanen
og sammenhængen med driften af den kommende Letbane i Ring 3
Passagerpotentiale målt i antal rejsende og påstigere for Nærumbanen og Letbanen i
Ring 3
Anlægsøkonomi med et overslag på ‘byggeklods’niveau for de med de enkelte
Scenarier forbundne forventede anlægsarbejder
Driftsøkonomi med fokus på mulige besparelser i de enkelte Scenarier, herunder mulige
synergier ved samdrift af Nærumbanen med Letbanen i Ring 3
Miljø med fokus på mulige ændringer i togenes miljøbelastning i de forskellige Scenarier.

I opstillingen af driftsscenarierne, der danner udgangspunkt for beregning af passagereffekterne,
vurdering af økonomi og miljø, er der supplerende taget højde for betydningen af en udnyttelse af
byudviklingspotentiale ved Firskovvej i Kgs. Lyngby, hvor Lyngby-Taarbæk kommune vil udvikle
erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgaardsvej til et attraktivt og moderne byområde.1

Se præsentation af ”Fremtidens Firskovvej” på: http://www.ltk.dk/fremtidens-firskovvej. For en
nærmere beskrivelse af det præcise udviklingspotentiale, der er indregnet i Scenarierne se 7.Bilag
A.
1
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De tre Scenarier der indgår i screeningen er:
Scenarie A

Uændret drift af
Nærumbanen

Forudsatte driftsform uden fællesanlæg imellem
Nærumbanen og letbanen. 250 m gangafstand mellem
standsningsstederne Lyngby Storcenter på letbanen og
Lyngby Lokal på Nærumbanen.

Scenarie B

Fælles facilitet for
omstigning

Der etableres nye perronanlæg ved og på broen over
Klampenborgvej med korte adgangsveje imellem de to
baner.

Scenarie C

Elektrificering og
sammenbinding
af banerne

Nærumbanen elektrificeres og omdannes til letbane for en
spormæssig sammenkobling med Ring 3 Letbanen på
Klampenborgvej. Nuværende værksted, samt
baneinfrastruktur mellem Klampenborgvej og Jægersborg
station på Nærumbanen fjernes. Broen ved Klampenborgvej
nedrives eller kan alternativt indgå i Lyngby-Taarbæks
arbejde med at udvikle byrummet.

Ved basisscenariet (Scenarie A) forstås uændret driftsform for henholdsvis Nærumbanen og
letbanen. Løsningen medfører, at der ikke vil være en direkte korrespondance mellem de to
systemer for passagererne.
Scenarie B forudsætter, at der etableres en ny station for Nærumbanen og letbanen ved
Firskovvej, og at stationen ”Lyngby Lokal” nedlægges samt at stationen ”Nørgaardsvej” flyttes
tættere på udbygningsområdet ”Firskovvej”. Som udgangspunkt forventes ikke herudover
gennemført fysiske ændringer på henholdsvis Nærumbanen og letbanen, der vil gribe ind på de to
baners linjeføring. Det kan dog på baggrund af denne screening ikke udelukkes, at mindre
infrastrukturtilpasninger kan komme på tale. Banerne vil stadigvæk krydse hinanden ude af niveau.
Korrespondancen og dermed gangvejen mellem banerne er forudsat optimeret i dette Scenarie.
Scenarie C baseres på en fysisk sammenbinding. Dette medfører, at Nærumbanen fysisk bindes
sammen med letbanens infrastruktur. Den eksisterende banebro over Klampenborgvej skal i den
forbindelse muligvis nedrives, kan dog alternativt også indgå i Lyngby-Taarbæks arbejde med at
udvikle byrummet. Nærumbanen vil fremover skulle køre med samme rullende materiel som
letbanen. Derudover nedlægges Nærumbanens strækning fra Klampenborgvej til Jægersborg og
Nærumbanens depot- og værkstedsfaciliteter på Firskovvej i Lyngby lukkes. Øvrige stationer på
Nærumbanen – dvs. fra og med Lyngby Lokalstation til Nærum Station opretholdes. Skift mellem
Nærumbanen og letbanen på Ring 3 sker ved letbanens station Lyngby Centrum.

3.

Driftsoplæg

3.1.

Scenarie A: Uændret drift af Nærumbanen

Nul-Scenariet beskriver situationen, hvor driften af Nærumbanen forudsættes uændret i forhold til i
dag. Dette illustreres i figur 3-1. Nærumbanen med de nuværende stationer, der svarer til de
samme stationer i 2025, er i figuren markeret med rødt, mens Letbanen med de officielle
stationsnavne er markeret med blåt.
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Figur 3-1 - Scenarie A – Uændret drift af Nærumbanen

Det betyder, at køretiden for Nærumbanen er på 12 minutter og linjen betjenes med 6 afgange i
gangen og i alt 75 afgange pr. hverdagsdøgn. Køretiden for letbanen mellem Ishøj og Lundtofte
forudsættes at være 58 minutter og linjen betjenes med 12 afgange i timen i dagtimer og i alt 186
afgange pr. hverdagsdøgn.

Takst- Mandag - fredag
zone Faste minuttal

41
41
51
51
51
51

Jægersborg
Nørgaardsvej
Lyngby Lokal
Fuglevad
Brede
Ørholm

51
51

Ravnholm
Nærum

Ekstrakørsel
6.23 +- 8.43
15.23 17.23
-

5.33 - 0.13
afg.



ank.

13
14
15
17
19
22

33
34
35
37
39
42

53
54
55
57
59
02

0.53
0.54
0.55
0.57
0.59
1.02

23

43

03

25
27
29
32

45
47
49
52

05
07
09
12

23
25

43
45

03
05

1.03
1.05

33
35

53
55

13
15

Figur 3-2 - Nuværende køreplan for Nærumbanen (2017-18)

3.2.

Scenarie B: Fælles facilitet for omstigning

I dette Scenarie forudsættes etablering af en fælles facilitet for omstigning mellem Nærumbanen og
letbanen ved Firskovvej/Klampenborgvej.
Der forudsættes derfor en ny station på letbanen ved Firskovvej. Det ekstra stop betyder en
forlængelse af rejsetiden mellem Lyngby og DTU på cirka et minut.
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For Nærumbanen forudsættes en ny station på Nærumbanen ved dens krydsning af
Klampenborgvej, mens stationen Lyngby Lokal nedlægges. Stationen Nørgaardsvej flyttes ca. 300
meter mod syd for bedre at kunne betjene det kommende byudviklingsområde ved Firskovvej.
Frekvenserne for både letbanen og Nærumbanen er uændrede i forhold til Scenarie A, mens
køretiden for letbanen forøges 1 minut som følge af den nye station. Køretiden for Nærumbanen er
uændret i forhold til Scenarie A.
Med etablering af en fælles facilitet for omstigning bør det forudsættes, at frekvens og køreplan
giver god korrespondance imellem banerne. Nærumbanen har i dag i dagtimerne op til 10 min. drift,
mens Ring 3 letbanen er planlagt til 5 min. drift, dvs. dobbelt så mange afgange som Nærumbanen.
Det betyder, at hver anden letbaneforbindelse har direkte korrespondance med Nærumbanen,
mens de øvrige giver en ventetid på cirka 6-8 min.

Figur 3-3 - Scenarie B – Fælles facilitet for omstigning for Nærumbanen og Letbanen

Figur 3-4 viser Klampenborgvej (horisontalt) og Nærumbanens bro samt den supplerende station.
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s

Figur 3-4 - Klampenborgvej og Nærumbanens bro midt i billedet

3.3.

Scenarie C: Elektrificering og sammenbinding af banerne

Med en elektrificering og omdannelse af Nærumbanen til letbane vil det blive muligt at
sammenkoble de to baner via en sporforbindelse imellem disse samt vendespor og transversal ved
Lyngby Station. Broen over Klampenborgvej vil enten nedrives eller kan alternativt indgå i LyngbyTaarbæks arbejde med at udvikle byrummet. Sporet skal endvidere sænkes til vejniveau, således at
letbanetog kan køre imellem Nærumbanen og Ring 3 Letbanen på Klampenborgvej. Herved opnås
samdriftsfordele, ligesom Nærumbanen vil give direkte forbindelse til det sydlige opland til Letbanen
med flere potentielle rejsende. Der kan dog også opstå ulemper alt efter den valgte driftsform, f.eks.
kan det betyde en lavere frekvens og dermed lavere kapacitet mod DTU og Lundtofte.
Der er i denne screening valgt en driftsform, hvor der kan realiseres en frekvens på hhv. 12 tog i
timen i retningen DTU og Ishøj (letbanestrækningen i Scenarierne A og B). Derudover opnås en
frekvens på 6 tog i timen i retningen mod Nærum, dvs. Nærumbanen. Betjeningen ift. de forskellige
retninger opnåede frekvenser svarer således til Scenarie C. Løsningen forudsætter dog, at der
indføres korte løb mellem Nærum-Lyngby og Lundtofte-Lyngby i dagtimerne. Hertil skal der
etableres et vendespor ved Lyngby Station og en transversal.
I de følgende afsnit introduceres den grundlæggende udfordring med i Scenarie C at kunne opnå
den samme frekvens som i Scenarie B. Efterfølgende gennemgås forskellige løsningsforslag, der
har været i spil, med deres fordele og ulemper, hvilket leder frem til ovenstående konklusion.
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Figur 3-5 - Scenarie C - Elektrificering og sammenbinding af Nærumbanen med Letbanen
I dag har Nærumbanen ned til 10 min. drift i dagtimer (6 tog i timen), mens letbanen er planlagt til at
have 5 min. drift (12 tog i timen).
Målsætningen er derfor at opretholde denne betjening ved at sammenkoble de to banesystemer. En
kobling af Nærumbanen med letbanen betyder dog, at letbanen i Lyngby forgrenes mod
henholdsvis Lundtofte og Nærum.
For at finde den under omstændighederne bedste mulighed, har der været særligt fokus på at opnå
en frekvens på 12 tog i timen i retningen DTU, som DTU har udbedt sig som forudsætning for deres
finansieringsbidrag til letbanen.
Opsætning af det konkret udvalgte driftsscenarie for Scenarie C tog udgangspunkt i en screening af
mulige driftsformer/frekvenser set fra Lyngby.
De mulige løsninger er skitseret i skemaet herunder med hhv. deres fordele og ulemper:
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Nr.

Løsningsmuligheder:
Antal tog i timen

Mod
Nærum /t

Mod
Lundtofte /t

Mod
Ishøj /t

Fordele/ulemper

1

Fælles facilitet for
omstigning

6

12

12

(Scenarie B)

6

6

12

Nærumbanen
uændret frekvens,
men halveret
frekvens til
Lundtofte

(Afsnit 3.3.1)
2

Enkel indpasning
(Afsnit 3.3.2)

3

Prioritet DTU (Afsnit 3.3.3)

4

8

12

Lavere frekvens
både til Nærum
og Lundtofte

4

Højere frekvens på
letbanen (Afsnit 3.3.4)

5

10

15

Næsten
oprindelig
frekvens mod
Nærum. Højere
frekvens mod
Ishøj.

5

Vendespor for korte løb i
Lyngby (Afsnit 3.3.5)

6

12

12

(med 3
korte løb)

(med 3 korte
løb)

Den kan opnås
samme frekvens
som i Scenarie A
og B ved at
indføre korte løb
Nærum-Lyngby
og LundtofteLyngby i
dagtimer, dvs. at
der vender tre tog
fra Nærumbanen
og tre tog fra
Lundtofte ved
Lyngby st. Dette
kræver dog et
vendespor ved
Lyngby st.

Legende til farvekoderne for betjening af delstrækninger: grøn = foretrukken løsning for den på de enkelte delstrækninger
tilbudte betjening/frekvens og under hensyntagen af gældende aftaler for betjeningen af Letbanen; gul = lavere betjening
eller ikke-optimeret frekvens sammenholdt med de gældende aftaler; rødt = betydelig forværring sammenlignet med den
foretrukne løsning og reelt ikke muligt under hensyntagen af gældende aftaler.

I de følgende afsnit uddybes fordele og ulemper for de ovenstående løsningsforslag:

3.3.1.

Fælles facilitet for omstigning

Letbanens og Nærumbanens tog kører med den forudsatte frekvens på henholdsvis 5 og 10 min.
Der bliver ingen driftsmæssig sammenhæng imellem banerne ud over skifteforholdet. Der opnås
her ingen driftsmæssige besparelser.

3.3.2.

Enkel indpasning

Hvert andet tog fra Ishøj kører til Nærum og hvert andet til Lundtofte. Derved halveres frekvensen
på Lundtoftegrenens til kun 10 min drift i forhold til det forudsatte. Dette Scenarie kan give
kapacitetsproblemer mellem Lyngby og DTU især i morgenmyldretiden. Der opnås driftsbesparelser
svarende til Nærumbanen, men løsningen vurderes ikke som egnet. Løsningen forudsætter
endvidere, at strækningen Klampenborgvej-Nærum køretidsmæssigt vil være lige så lang som
strækningen Klampenborgvej-Lundtofte.
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3.3.3.

Prioritet DTU

En lidt lavere frekvens til både Nærum- og Lundtoftegrenen i forhold til det forudsatte er en mere
hensynsfuld måde at fordele ulemper imellem de to grene. Lundtoftegrenen betjenes her med 2 ud
af 3 tog (8 tog i timen), mens Nærumbanen betjenes med hvert tredje tog (4 tog i timen). Der opnås
driftsbesparelser svarende til Nærumbanen.

3.3.4.

Højere frekvens på letbanen

Ved at øge frekvensen på Hovedstadens Letbane til 15 tog i timen (4 min. drift) kan man opnå
næsten oprindelig frekvens mod Nærum og Lundtofte med henholdsvis 5 og 10 tog i timen. Højere
frekvens mod Ishøj giver dog forøgede driftsudgifter. Derudover vil en højere frekvens mod syd
potentielt give udfordringer for biltrafikken. Disse eventuelle konsekvenser er ikke nærmere
betragtet i denne analyse.

3.3.5.

Vendespor for korte løb

I dette driftsscenarie opnås den ønskede frekvens i alle retninger (svarende til Fælles facilitet for
omstigning) ved at indføre korte løb mellem Nærum-Lyngby og Lundtofte-Lyngby i dagtimer.
Forudsætningen for dette Scenarie er, at der etableres et vendespor ved Lyngby Station, hvilket
medfører øgede anlægsomkostninger til at gennemføre denne løsning frem for de øvrige
alternativer.2 Der kan dog forventes lavere driftsudgifter end i Scenariet B med en fælles facilitet for
omstigning, i det der opnås fordele ved fællesdepot for både letbanen og Nærumbanen samt
elektrificering af Nærumbanen.

3.3.6.

Valg af infrastruktur- og driftsScenarie for Scenarie C

Ud fra de ovenstående betragtninger tages i definition af Scenarie C udgangspunkt i, at der kan
opnås samme frekvens for Nærumbanen og Letbanen i Ring 3 som i Scenarie B. Der forudsættes,
at togene kan vendes ved Lyngby st. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det i
screeningen ikke er undersøgt, hvordan den nødvendige tekniske løsning, dvs. etablering af et
ekstraspor ved Lyngby st. konkret gennemføres.3
Letbanen har i dette Scenarie samme frekvens og køretider som i Scenarie A. Køretiden for
Nærumbanen mellem Nærum og Lyngby forudsættes at være 13,5 minutter med uændret frekvens
i forhold til basisscenariet. Dermed betjenes strækningen mellem Firskovvej og Lyngby station med
18 afgange i timen i myldretiden og i alt 261 afgange pr. hverdagsdøgn.
En anden afledt problemstilling, som ikke har været til genstand for denne screening, men som bør
udredes i fase 2, er konsekvenserne for vejtrafikken, når Nærumbanen integreres med letbanen til
ét system. I Scenariet C øges frekvensen på strækningsdelen ind til Lyngby st. fra 12 til 18 tog i
timen, hvilket vil give udfordringer på Klampenborgvej ned til Lyngby st. Letbanen vil her dele tracé
med busserne, og en øget frekvens derfor vil påvirke bussernes fremkommelighed på strækningen.
Den øvrige vejtrafik vil først og fremmest blive påvirket i krydsene, særligt for den tværgående
vejtrafik i Kanalvejskrydset og Lyngby Hovedgade.4

3.4.

Oversigt over driftsoplæg for de tre Scenarier

Figur 3-6 viser køretiderne for de betjente stationer og Figur 3-7 den samlede rejsetid samt frekvens
for betjeningen på hhv. Letbanen i Ring 3 og Nærumbanen og de stationer, der hhv. indgår i
Scenarierne. Som det fremgår, er der meget små forskelle i forhold til den samlede rejsetid fra starttil endepunkt for hhv. Nærumbanen og letbanen i de tre Scenarier.
2

Denne tekniske mulighed er tidligere undersøgt i: Tobias Lang Høiagaard (2013): Ny linjeføring af
Nærumbanen til Lyngby station - En TramTrain løsning, Kandidatspeciale, DTU.
3

Dette skulle i givet fald undersøges i fase 2, der vil inkludere teknisk udredning.
Det gøres i den forbindelse opmærksom på, at der i OTM modellen ikke regnes med en særlig
’modstand’ der vil flytte flere passagerer i den kollektive trafik pga. de tiltagende gener for den
tværgående vejtrafik ved en lokalt øget frekvens af letbanen. Det skal understreges, at det
vurderes, at den pågældende effekt i givet fald vil være marginal.
4
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Forskellen mellem Scenarierne ligger derimod i, hvilke stationer på Nærumbanen (og letbanen), der
hhv. betjenes i de enkelte Scenarier og hvor stort dermed oplandet for de enkelte stationer er.

Letbane Ring 3

Scenarie A Scenarie B Scenarie C

Station
Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken
DTU-Studentertorvet LR-st
v/Bygning 303
v/Akademivej vest
Lundtofteg.v./Klamp.v.
v/Firskovvej
Lyngby Centrum
Lyngby St.

0
1,2
2,9
3,8
5,5
9,4
11,2

0
1,2
2,9
3,8
5,5
7,5
10,6
12,6

0
1

0
0,8

0
1,2
2,9
3,8
5,5
9,4
11,2

Nærumbanen
Jægersborg
Nørgaardsvej
Lyngby St.
Lyngby Centrum
v/Firskovvej
Lyngby lok.
Fuglevad
Brede
Ørholm
Ravnholm
Nærum

0
2
1,8
2
4
6
9
10
12

3,9
5,9
8,9
9,9
11,9

3,6
5,6
7,6
10,6
11,6
13,6

Figur 3-6 - Køretider på Nærumbanen og Letbanen i de tre driftsscenarier (i minutter).

1 Strækningen mellem Klampenborgvej og Jægersborg St. nedlægges.
Figur 3-7 - Oversigt over driftsscenarier for Nærumbanen i dagtimerne

4.

Passagerpotentiale

Beregninger af passagerpotentiale for de forskellige Scenarier er gennemført med OTM modellen.
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For 2025 benyttes generelt de samme beregningsforudsætninger med hensyn til bl.a. infrastruktur,
byplanmæssige forhold og økonomisk udvikling, som i 2017 blev fastlagt i forbindelse med
trafikberegninger til projektet ”Udbygning af kollektiv infrastruktur i København (KIK2)” for
Københavns Kommune i 2017.
Der er dog i forhold hertil forudsat en yderligere byudvikling af de forudsatte byplanmæssige forhold
forudsat yderligere byudvikling af Firskovvejsområdet frem til 2025. Dette forudsættes på basis af
oplysninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune at omfatte 1.080 nye arbejdspladser og 910 nye
indbyggere. De byplanmæssige forhold er beskrevet nærmere i 7.Bilag A.
Endvidere skal det gøres opmærksom på, at der ikke er regnet med en mulig effekt på
passagertallet pga. mulige midlertidige driftsomlægninger i anlægsfasen for Scenarie C, hvor
Nærumbanen omdannes til en letbane og kobles på Letbanen i Ring tre til ét fælles system.
Endvidere skal der i dette Scenarie også gennemføres testkørsler inden systemet endeligt overgår
til fælles drift.

4.1.

Basis 2015

Indledningsvis er der foretaget en trafikmodelberegning for basisåret 2015, og der er derefter
foretaget en kontrol og kalibrering af OTM modellen med hensyn til påstigertallene for Nærumbanen
på basis af 2015-tællinger fra Lokaltogs tællesystem i RegioSprinterne. Som det fremgår af Tabel 41, er der opnået en generelt god overensstemmelse mellem talt og beregnet trafik for
Nærumbanen.

Station

Talt 2015

Jægersborg
Nørgaardsvej
Lyngby lokal
Fuglevad
Brede
Ørholm
Ravnholm
Nærum
I alt personture

787
45
381
69
335
147
221
445
2430

Beregnet
2015
767
72
355
122
388
167
222
390
2482

Afvigelse
-20
27
-26
53
53
20
1
-55
52

Tabel 4-1 - Talt og beregnet antal påstigere i 2015 pr. hverdagsdøgn

4.2.

Prognoseår 2025

4.2.1.

Effekter på Nærumbanen og Letbanen i Ring 3

Tabel 4-2 angiver antallet af påstigere på Nærumbanen og letbanen for et hverdagsdøgn. I
Scenarie A har Nærumbanen 2.680 påstigere per hverdagsdøgn og letbanen i alt 47.140 påstigere.
I Scenarie B stiger antallet af påstigere på Nærumbanen med 990 påstigere. Antallet af påstigere
på letbanen falder med 210 til 46.930. Dette skyldes en overflytning af passagerer til Nærumbanen
samt den forøgede rejsetid på letbanen på 1 minut mellem Lyngby og Lundtofte. Samlet set er der
således en nettotilvækst på 780 påstigere pr. hverdagsdøgn i Scenariet i forhold til Scenarie A.
I Scenarie C er den samlede tilvækst i antallet af påstigere på 1.040 pr. hverdagsdøgn set i forhold
til Scenarie A.
Da stationerne Nørgaardsvej og Jægersborg på Nærumbanen er nedlagt, ses et fald på 420 i
antallet af påstigere mellem Jægersborg og Nærum. Det modsvares af en stigning af antallet af
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påstigere på 1.460 pr. hverdagsdøgn på de øvrige stationer. Antallet af påstigere på Lyngby Station
på Nærum- og letbanen stiger med 1.430 påstigere, hvilket kan henføres til, at skiftemuligheden til
S-tog i dette Scenarie udelukkende forefindes på Lyngby Station, hvorimod der i Scenarie A skiftes
mellem letbane og S-tog på Lyngby station og mellem Nærumbanen og S-tog på Jægersborg
Station.
Station
Gammelmosevej - Ishøj
Lyngby
Lyngby centrum
v/ Firskovvej
Fortunbyen
Akademivej, DTU
Anker Engelundsvej, DTU
Rævehøjvej
Lundtofte
I alt Ishøj - Lundtofte
Jægersborg
Nørgaardsvej
v/ Firskovvej
Lyngby lokal
Fuglevad
Brede
Ørholm
Ravnholm
Nærum
I alt Jægersborg - Nærum
I alt Nærumbanen+letbanen

Basis
2015
767
72
355
122
388
167
222
390
2.482
2.482

Sc. A

Sc. B

Sc. C

34.770
5.040
2.530
1.080
1.070
1.530
490
630
47.140
820
100
360
150
430
180
240
400
2.680
49.820

34.750
4.740
1.500
1.410
1.060
1.010
1.390
470
600
46.930
1.040
130
600
200
660
290
290
460
3.670
50.600

34.630
6.470
2.720
1.080
1.070
1.530
490
610
48.600
220
230
700
310
310
490
2.260
50.860

Ændringer ift. Sc. A
Sc. B
Sc. C
-20
-140
-300
1.430
-1.030
190
1.410
-20
0
-60
0
-140
0
-20
0
-30
-20
-210
1.460
220
-820
30
-100
600
-360
-140
50
80
230
270
110
130
50
70
60
90
990
-420
780
1.040

Tabel 4-2 - Antal påstigere per hverdagsdøgn på Nærumbanen og letbanen i 2025.
Fællesstationer i Scenarie C er markeret med grå.
Kilde: OTM modellen.
Antallet af passagerer på de enkelte delstrækninger på Nærum- og letbanen pr. hverdagsdøgn
fremgår af Tabel 4-3 øverst på næste side.
I alle tre Scenarier ses de største passagertal på letbanen i lokalområdet (Lyngby-Nærum) for
strækningen mellem Lyngby Station og Lyngby centrum på henholdsvis 10.800, 10.200 og 13.400
for Scenarie A, B og C.
I Scenarie B falder antallet af passager mellem Lundtofte og Fortunbyen om mellem 70 og 460
passagerer pr. hverdagsdøgn. Dette kan henføres til, at Nærumbanen bliver mere attraktiv pga.
skiftemuligheden til letbanen. På Nærumbanen ses således en stigning af antallet af passagerer på
110-750 for delstrækningerne mellem Fuglevad og Nærum.
Tilsvarende ses i Scenarie C. For de samme delstrækninger falder antallet af passagerer på
letbanen med 40 til 70 passagerer pr. hverdagsdøgn og antallet af passagerer på Nærumbanen
stiger på mellem 180-1.210 passagerer. I Scenarie C kan overflytningerne henføres til, at
Nærumbanen har endestation på Lyngby station i stedet for Jægersborg station og dermed en
bedre forbindelse til det øvrige kollektive net.
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Strækning

Basis
2015
1.460
1.520
1.840
1.640
1.000
920
750

Lyngby - Lyngby centrum
Lyngby centrum – Fortunbyen
Lyngby centrum - v/ Firskovvej
v/ Firskovvej – Fortunbyen
Fortunbyen - Akademivej, DTU
Akademivej, DTU - Anker Engelundsvej, DTU
Anker Engelundsvej, DTU – Rævehøjvej
Rævehøjvej – Lundtofte
Jægersborg – Nørgaardsvej
Nørgaardsvej - Lyngby lokal
Lyngby lokal – Fuglevad
Nørgaardsvej - v/ Firskovvej
v/ Firskovvej – Fuglevad
Fuglevad – Brede
Brede – Ørholm
Ørholm – Ravnholm
Ravnholm – Nærum

Sc. A

Sc. B

Sc. C

10.840
7.180
6.520
4.830
2.030
1.240
1.550
1.640
2.030
1.780
1.060
970
760

10.170
7.840
6.470
6.060
4.470
1.910
1.170
2.130
2.210
2.870
2.530
1.470
1.220
870

13.390
7.090
6.450
4.760
1.970
1.200
3.390
2.990
1.760
1.390
940

Ændringer ift. Sc. A
Sc. B
Sc. C
-670
2.550
-7.180
-90
7.840
6.470
-460
-70
-360
-70
-120
-60
-70
-40
580
-1.550
-1.640
-1.640
-2.030
1.360
2.210
2.870
750
1.210
410
700
250
420
110
180

Tabel 4-3 - Passagerbelastninger pr. hverdagsdøgn på Nærumbanen og letbanen.
Fællesstrækninger i Scenarie C er markeret med grå
For en præcis opgørelse af, hvordan påstigere fordeler sig på de enkelte stationer på letbanen og
Nærumbanen fordelt på tilbringertransportmidler i de enkelte Scenarier se 7.Bilag B.
I Scenarie B ses det, at i alt 295 passagerer foretager skift mellem letbanen og Nærumbanen ved
Firskovvej.

4.2.2.

Effekter på kollektiv transport i alt

Som modelberegningerne viser, er effekten af de enkelte driftsscenarier for Nærumbanen for den
kollektive transport i hovedstadsområdet begrænset, og forskellene mellem de enkelte Scenarier er
marginale.
De passagermæssige konsekvenser af de enkelte betjeningsscenarier for den øvrige kollektive ses
i nedenstående Tabel 4-4, der viser antallet af påstigere pr. hverdagsdøgn i hovedstadsområdet i
alt. Bortset fra lokalbaner (herunder Nærumbanen) og letbanen, oplever busser i begge Scenarier
som transportform relativt set det største fald i antallet af passagerer på hhv. -0,4 % og -0,8 % i
Scenarie B og C. Der er ingen effekt på Metro, Regional- eller fjerntog.
Kollektivt
transportm.
Bus
S-tog
Jægersborg st.
Lyngby st.
Re-tog og fjerntog
Lokalbaner
Metro
Letbane
I alt

Basis
2015

Sc. A

Sc. B

Sc. C

639,9
442,3
1,7
11,1
180,8
24,6
196,5
0,0
1.496,9

509,2
444,1
1,9
12,5
267,9
28,4
615,5
47,1
1.926,5

508,8
443,9
2,2
12,0
267,9
29,4
615,5
46,9
1.926,5

508,4
444,3
1,2
13,2
267,9
25,7
615,5
50,9
1.927,1

Ændringer ift. Sc. A
Sc. B
Sc. C
-0,4
-0,2
0,3
-0,5
0,0
1,0
0,0
-0,2
0,0

-0,8
0,2
-0,6
0,8
0,0
-2,7
0,0
3,7
0,6

Tabel 4-4 – Antal tusinde påstigere pr. hverdagsdøgn i hovedstadsområdet, fordelt på
kollektive transportmidler
Ses der på det samlede antal personture per hverdagsdøgn i hovedstadsområdet opdelt efter
hovedtransportmidler (Tabel 4-5), er ændringerne i antallet af kollektive ture i Scenarier B og C
sammenlignet med Scenarie A marginale (0,1% i Scenarie B og -0,3% i Scenarie C).

20 februar 2019
Atkins

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Side 24 af 43

Punkt nr. 7 - Orienteringssag: Analyse af driftsformer på Nærumbanen
Bilag 1 - Side -25 af 43
Hovedtransportmiddel
Personture
Bil
Cykel
Gang
Kollektiv trafik
I alt personture

Basis
2015

Sc. A

Sc. B

Sc. C

3.544,0
1.258,7
1.046,8
984,8
6.834,3

3.922,4
1.375,3
1.119,4
1.230,6
7.647,7

3.922,7
1.375,2
1.119,3
1.230,7
7.647,9

3.922,8
1.375,2
1.119,3
1.230,3
7.647,6

Ændringer ift. Sc. A
Sc. B
Sc. C
0,3
-0,1
-0,1
0,1
0,2

0,4
-0,1
-0,1
-0,3
-0,1

Tabel 4-5 – Antal tusinde personture per hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet fordelt på
transportmidler
Ses der ud fra de ovenstående tabeller nærmere på effekterne i den kollektive trafik i de enkelte
Scenarier, er der således for Scenarie B et samlet uændret antal påstigere i den kollektive trafik i
forhold til Scenarie A, ligesom det samlede antal kollektive ture ligeledes er uændret.
For Scenarie C modsvares det marginale fald i antallet af kollektive ture i forhold til Scenarie A af
en samlet stigning på 600 påstigere i den kollektive trafik. Årsagen er, at der foretages flere skift i
Scenariet. Faldet i antallet af kollektive ture i Scenarie C kan formentlig henføres til, at området
omkring Firskovvej er dårligere betjent i dette Scenarie, da Nærumbanens stationer Nørgaardsvej
og Jægersborg er nedlagt.
I både Scenarie B og C ses mindre fald i det samlede antal passagerkm i den kollektive trafik.
I Scenarie B giver den nye skiftemulighed ved Firskovvej mulighed for at rejse mellem København
og Lundtofte via Jægersborg og skifte mellem Nærumbanen og letbanen på Firskovvej. Denne
mulighed medfører 500 færre påstigere på Lyngby Station og 300 flere på Jægersborg Station.
Dette medfører et fald i antal passagerkm med letbane og S-tog, som falder med henholdsvis 2.000
og 3.700 passagerkm pr. hverdagsdøgn.
I Scenarie C stiger antallet af påstigere på Lyngby Station med 800, mens det falder med 600 på
Jægersborg Station. Dette kan henføres til at Nærumbanen i dette Scenarie er omdannet til letbane
og nu betjener Lyngby Station og ikke Jægersborg Station. Dermed stiger antallet af passagerkm
pr. hverdagsdøgn med S-tog med 3.100.
Antallet af buspåstigere falder marginalt i begge Scenarier med 400 påstigere pr. hverdagsdøgn i
Scenarie B og 800 i Scenarie C.

5.

Økonomi

5.1.

Anlægsøkonomi

Overordnet set viser en gennemgang af de forventede anlægsomkostninger i de enkelte Scenarier,
at anskaffelse af nyt rullende materiel, der skal erstatte de nuværende RegioSprintere på
Nærumbanen, sætter sit præg på den samlede anlægsøkonomi i alle tre Scenarier. Bortset fra dette
forventes der umiddelbart ikke, at der i Scenarie A skal foretages yderligere investeringer. Mindre
tilpasninger i infrastrukturen kan dog ikke udelukkes. I Scenarie B er det nødvendigt at etablere af
en ny station ved Firskovvej på hhv. Nærumbanen og letbanen samt gangforbindelse. Mens
Scenarie C med en omdannelse af Nærumbanen til letbane umiddelbart ser ud til at være det ud fra
et anlægsperspektiv det dyreste, skal der ses nærmere på mulighederne for bl.a. frasalg af arealer
for blandt andet det i givet fald nedlagte værksted.
Nedenfor gives en oversigt over de forventede anlægsomkostninger i de enkelte alternativer. Der er
taget udgangspunkt i tidligere gennemførte beregninger5 og hvor nogle omkostningselementer er
oplyst som et overordnet skøn. Endvidere har det for enkelte parametre med det foreliggende
datagrundlag ikke været muligt at værdisætte disse.

5

COWI (2015): ”Letbanen og Nærumbanen – alternative muligheder”, notat af 15. januar 2015.
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Aktion↓\Scenarie→

Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

Genanskaffelse af 4 stk.
60-80
60-80
nye RegioSprintertog til
100-200
Nærumbanen omkring år
2025, eller umiddelbart
derefter, alternativ
anskaffelse af batteridrevne
tog
Anskaffelse af 2-4
90-180
letbanetog
Ny letbane station
10-156
Ny station på
7
Nærumbanen
Flytning af Nørgaard st.
~10
Etablering af
~20
sporforbindelse mellem
Nærumbanen og letbanen,
samt vendespor og
transversal ved Lyngby
Station
Elektrificering af
35-47
Nærumbanen med
letbane-standard*
Mulige indtægter fra salg /
? (ikke undersøgt)
alternativ anvendelse af
arealer
NB: Beløb i millioner kroner, 2018-priser. *Der er regnet med 6 km, pga. afkortelsen af
Nærumbanen i Scenarie C.
Tabel 5-1 - Overblik over de forventede anlægsomkostninger i Scenarier A, B og C
Beregningerne tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:
•

•

•

•

•

Pris på RegioSprintertog: i 1999 blev 4 RegioSprintere forhandlet ned til en pris på 10
millioner kroner stykket, dvs. i alt 40 millioner kroner for 4 togsæt. Prisudviklingen fra 1999
til 2018 er ved anvendelse af f.eks. nettoforbrugerprisindeks steget med knap 43%, hvorved
togprisen – alt andet lige – havner lige under 15 millioner kroner per togsæt, eller 60
millioner for 4 togsæt. Det vides imidlertid ikke, om den tidligere opgjorte pris omfatter
ydelser (f.eks. reparation eller lignende), som ikke fremgår af teksten. Dette forhold
afspejles i prisintervallet 60-80 millioner kr. i alt (i 2018-priser).
Letbanetog: Hovedstadens Letbane har oplyst, at prisen for anskaffelse af supplerende
letbanetog ifølge de nuværende kontraktvilkår for at trække på en option for anskaffelse af
flere tog vil ligge på ca. 6 mio. €. Det betyder, at 2-4 letbanetog andrager 90-180 millioner
kr.
Alternativ anskaffelse af batteridrevne tog: Det foreligger endvidere oplyst i en artikel
publiceret i Ingeniøren7, at prisen for anskaffelse af batteridrevne tog pr. stk. andrager 7
millioner €, dvs. 2-4 tog prismæssigt ligger på 100-200 millioner kroner.
Stationer: De to nye to stationer (letbane og Nærumbanen) opjusteret til 2018-priser er
fortsat i hele millioner henholdsvis 7 og mellem 10-15 millioner kroner. I Scenarie B
forudsættes endvidere Nørgaard Station flyttet (omtrent 10 millioner kroner).
Elektrificering: Der regnes med en kilometerpris på 6-8 millioner kr./km, som er estimeret
ud fra en antagelse om, at Nærumbanen må vurderes at have en middelsvær
tilgængelighed, ligesom projektet er relativt lille, dvs. de tværgående omkostninger ligger

6

Ifølge oplysninger fra Hovedstadens Letbane på baggrund af en ny station ved erhvervsområdet
Delta Park (Delta Park station) i Vallensbæk kommune.
7 Ingeniøren af 16. maj 2017: ”Batteritog er 40 pct. billigere end diesel”.
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•

relativt set i den lidt højere ende.8 Der er regnet med at elektrificere 6 km af Nærumbanen,
idet strækningen mellem Klampenborgvej og Jægersborg (ca. 1,8 km) bortfalder i Scenarie
c.
Indtægter ved frasalg eller alternativ udnyttelse af arealer: I Scenarie C nedlægges der
to stationer: Jægersborg og Nørgaardsvej, samt værkstedet/depotet på Firskovvej. Der er i
undersøgelsen ikke taget stilling til evt. frasalg eller alternativ anvendelse af arealer. Dette
vil i tilfælde af arealsalg kunne betyde en potentiel engangsindtægt.

Det gøres endvidere opmærksom på, at der til ovenstående anlægsomkostninger endvidere skal
tillægges omkostninger til at rive broen over Klampenborgvej ned eller omkostninger ved at
omdanne broen til at indgå i udviklingen af byrummet i Lyngby-Taarbæk Kommune på alternativ vis.
Det er ligeledes muligt, at kapaciteten i letbanens CMC skal udvides i Scenarie C, således at der
kan være tale om et supplerende investeringsbehov. Bemærk at muligheden for anvendelse af
letbanens CMC ikke er undersøgt nærmere.
I en fase 2 skal der i givet fald ses nærmere på mulige finansieringskilder, herunder potentielle EUmidler, samtidigt med at konsekvenserne for fordelingen af konsekvenserne på hhv. regionens og
letbanekommunernes økonomi skal vurderes.

5.2.

Driftsøkonomi

For driftsøkonomien vil konsekvenserne for Scenarie B stort set være de samme som for Scenarie
A, bortset fra, at en stigning af passagerer i Scenarie B vil give større passagerindtægter. Det
hænger bl.a. sammen med, at RegioSprintere i alle Scenarier skal skiftes ud. To forskelle, der hhv.
trækker i modsat retning, er, at passagerindtægterne forventes at stige i Scenarie B, mens der skal
afsættes budget til den årlige vedligeholdelse af den nye station ved Firskovvej. En beregning af
nettoeffekten kræver, at der ses nærmere på ikke mindst vedligeholdelsesomkostninger.
Ligesom for anlægsomkostningerne gælder også for driftsomkostningerne, at en del
omkostningselementer er oplyst som et overordnet skøn. Endvidere har det for enkelte parametre
med det foreliggende datagrundlag ikke været muligt at værdisætte disse særskilt.
På baggrund af de indhentede oplysninger kan det derfor ikke afsluttende vurderes, om eller i givet
fald hvor meget dyrere driften af Scenarie C vil være sammenlignet med Scenarie B.
Samdriftsfordele i værksted, drift og administration samt at der skal vedligeholdes færre stationer i
Scenarie C end B kan vel opveje de – om end betydeligt højere – vedligeholdelsesomkostninger for
baneinfrastrukturen i Scenarie C, når Nærumbanen omdannes til letbane og dermed elektrificeres.
Ud fra et driftsselskabsperspektiv er den i givet fald faldende kontraktbetaling til Lokaltog i Scenarie
C desuden relevant i det samlede regnestykke.

5.2.1.

Gennemgang af de enkelte poster i driftsøkonomien

Nedenfor gennemgås de forventede effekter på de forskellige elementer i driftsøkonomien for
Nærumbanen og mulige afledte konsekvenser for letbanen i det omfang, driften integreres med
Nærumbanen. Det er primært i Scenarie C, der vil kunne forventes samdriftsfordele, dvs. mulige
besparelser.
Der tages ikke højde for evt. tomkørsel mv., ligesom afledte effekter på driftsindtægter og omkostninger for andre kollektive transportformer, herunder busser, ikke er undersøgt, idet
konsekvenser for deres ruter og køreplaner ikke har været genstand for denne screening.
Som det kan ses af beregning af togkm pr. hverdagsdøgn ud fra de tre driftsscenarier i Tabel 5-2, er
den samlede driftsproduktion målt i tog km i Scenarie C 1,1% mindre end i Scenarierne A og B,
hvor driftsomfanget er det samme, ud fra en betragtning af det samlede driftsvolumen. Derimod vil
de produktionsafhængige (variable) omkostninger for Nærumbanen isoleret set falde med 11% i
Scenarie C. Det er nemlig udelukkende driftsomfanget for Nærumbanen, der reduceres i dette
Scenarie, svarende til en reduktion på ca. 36.000 togkm årligt sammenlignet med Scenarierne A og
B. Driften af den øvrige letbanestrækning er alt andet lige den samme i alle Scenarier.
8

Der er i omkostningsoverslaget indregnet køreledningsanlæg, kørestrømmaster, indretning af
energiforsyning (banetransformere, kabler) samt immunisering af omkringliggende systemer overfor
elektriske og magnetiske påvirkning igennem letbanens kørestrømsanlæg.
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Scenarie A

Scenarie B

Scenarie C

Letbanen

10.308

10.308

10.308

Nærumbanen

1.162

1.162

1.036

I alt

11.470

11.470

11.344*

*Nærumbane som letbane.
Tabel 5-2 - Togkm pr. hverdagsdøgn i Scenarierne A, B og C i 2025
En grundlæggende forudsætning for effekten på driftsøkonomien i de enkelte Scenarier er, at de
nuværende RegioSprintere uanset valg af Scenarie vil stå til en udskiftning i 2025. Det betyder, at
der i Scenarierne A og B også skal anskaffes nye tog, ikke kun i Scenarie C. Interessant i forhold til
driftsomkostningerne er dermed en sammenligning af de til Scenarie C udvalgte elektriske Siemens
Avenio tog, der er besluttet anskaffet til letbanens drift, og mulige alternative materieltyper i de
øvrige Scenarier (A og B), hvor ikke mindst miljøvenlige brint- eller batteritog vil være det mest
relevante valg, frem for at genanskaffe en dieseldrevet materieltype.
De forventede effekter på driftsindtægter og -omkostninger er til gennemgang nedenfor opdelt
efter områder: På indtægtssiden er der kontraktbetalingen fra bestilleren (Movia) til driftsselskabet
samt passagerindtægterne (billetter). På omkostningssiden er en opdeling i områder efter effekter
på togdrift, værksted, personale, administration og infrastrukturvedligeholdelse valgt.
Kontraktbetaling
Af relevans for den samlede driftsøkonomi ud fra et driftsselskabs synspunkt er endvidere hhv. den
produktionsafhængige kontraktbetaling for Nærumbanen, dvs. vederlag der iht. kontrakten gives pr.
togkilometer. Idet der i Screeningen ikke betragtes effekter, der vedrører fordelingen af indtægter og
udgifter i det kollektive system, er der ikke set nærmere på dette. Det gøres endvidere opmærksom
på, at der set ud fra det samlede driftsregnskab for en i Scenarie C også organisationsmæssigt
sammenlagte Nærum- og letbane endvidere kun vil være tale om en reduktion af den
produktionsafhængige kontraktbetaling på 1%. Begrundelsen for denne reduktion i driftsomfanget
ligger alene i den 2 km kortere strækning.
Passagerindtægter
Ud fra passagerberegningerne er, jf. afsnit 4.2 den samlede effekt på passagertallet i Scenarierne B
i forhold til Scenarie A beregnet til at udgøre 780 passagerer pr. hverdagsdøgn for letbanen og
Nærumbanen samlet set, hvilket på årsbasis svarer til 241.800 passagerer tilvækst i begge
systemer samlet set. 9 Dette skal dog ses i relation til de i Scenarie A beregnede ca. 15,4 mio. årlige
passagerer, dvs. en stigning på 1,6% i det årlige passagertal på begge baner samlet set.10 For
Nærumbanen isoleret set er der derimod tale om en stigning på 990 passagerer pr. hverdagsdøgn,
dvs. en tilvækst på årsbasis på 306.900 og dermed en tilvækst på 36,9% ift. Scenarie A. Ud fra
Movias regnskabstal for Nærumbanen for 2017 fremgår det, at der i 2017 var en gennemsnitlig
passagerindtægt på 5,17 kr. pr. passager. Alt andet lige vil det derfor betyde en supplerende
passagerindtægt på omtrent 1,6 mio. kr. årligt.
Derimod falder passagertallet på Nærumbanen i Scenarie C (-490 passagerer pr. hverdagsdøgn
relativt til Scenarie A), svarende til 151.900 passagerer årligt eller omtrent 800 tsd. kr.
Til den relativt set lave passagerindtægt på 5,17 kr. for Nærumbanen skal det forklarende, tilføjes,
at den gennemsnitlige turlængde på Nærumbanen for hhv. Nærumbanen og Letbanen er begge
9

I OTM beregnes alt pr. hverdagsdøgn. Ved behov for at foretage efterbehandling af kollektive data
ved at omregne det til årsdøgn benyttes forudsætningen, at der er 310 hverdagsdøgn på et år og
dermed er årsdøgnstrafikken 85% af hverdagsdøgnstrafikken.
10

Af beregningerne med OTM fremgår, at der i Scenarie A vil være 49.820 påstigere på
Nærumbanen og letbanen i alt i et hverdagsdøgn. Under forudsætning af, et år svarer til 310
hverdagsdøgn, beregnes et samlet passagertal på omtrent 15,4 mio. årlige passagerer på de to
baner tilsammen.
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forholdsvis korte. Som det fremgår af Movias indberetning til Trafikstyrelsen for privatbanernes drift
2017, er den gennemsnitlige rejselængde på Nærumbanen 4,6 km, ligesom det for den kommende
Letbane i Ring 3 er regnet med en gennemsnitlig rejselængde på 5,5 km. Dermed er indtægten pr.
passager i gennemsnit relativ lav ift. andre skinnebårne kollektive transportformer.
Togdrift
Der er som beskrevet forudsat forskellige modeller for togbetjeningen i de tre Scenarier. I Scenarie
A, hvor Nærumbanen bibeholdes i sin nuværende driftsform, kører der i dag dieseltog
(RegioSprinter).
I Scenarie B bibeholdes Nærumbanen ligeledes i sin nuværende form. Det betyder, at der som
udgangspunkt ikke gennemføres fysiske ændringer på henholdsvis Nærumbanen og Letbanen, der
vil gribe ind på de to baners linjeføring ud over etablering af en station ved Firskovvej og flytning af
Nørgaardsvej station. Der kan dog være tale om andre mindre tilpasninger i banernes infrastruktur,
som dog ikke er undersøgt nærmere i denne screening. Korrespondancen mellem de to
banesystemer søgtes optimeret ved at minimere gangvejen for passagererne.
Scenariet A og B for driften af Nærumbanen er ellers identiske målt i antallet driftskm og næsten
identiske målt i antallet af driftstimer. Rejsetiden i Scenarie B er således for Nærumbanen et halvt
minut lavere end i Scenarie A, dvs. at driftsomkostningerne ved ellers identiske køreplaner vil være
lidt lavere. Driftstimerne for Letbanen vil derimod omvendt være lidt højere i Scenariet B end i
Scenariet A. Der er således tale om ca. 1 minut forlænget rejsetid pr. afgang på hele letbanen (59 i
stedet for 58 minutter).
Til sammenligning angives omkostninger ifølge de transportøkonomiske enhedspriser for togdriften
pr. togsæt med 14,1 kr. per driftskm (2018-priser) for et almindeligt dieseldrevet lokaltog (120 km/t,
112 siddepladser, længde ca. 40 m).11 Det vil i Scenariet A (og B i tilfælde af samme tog) i 2025
svare til ca. 5,1 mio. kr. årligt for alle 4 togsæt samlet set. Rent driftsmæssigt vil der i en situation
med fortsat dieseldrift (nuværende RegioSprintere og tilsvarende erstatning fra 2025) ellers ikke
kunne forventes en effekt på omkostninger for togdriften.
Hvis der derimod anskaffes batteritog som erstatning for de nuværende dieseltog, kan der ifølge
udsagn fra producenterne være tale om en besparelse på op til 40% af driftsomkostningerne. 12 Der
er dog ikke endnu officielt bekræftede enhedspriser på drift af batteritog i Danmark. Under disse
forudsætninger kan der dog i givet fald være tale om en besparelse på 2 mio. kr. årligt. Det må dog
understreges, at der ikke er indhentet oplysninger vedr. omkostninger pr. siddeplads for diesel- vs.
batteritog.
Ses der på Scenariet C, kan der forventes større driftsbesparelser, i og med, at Nærumbanen og
Letbanen integreres i ét samlet letbanesystem. Ses der udelukkende på materieltypen, kan der
derimod ikke forventes besparelser i driftstimerne. Ifølge driftsoplysninger for Nærumbanen ligger
de nuværende realiserede enhedspriser for driften af RegioSprintere på Nærumbanen tæt på de
officielle transportøkonomiske enhedspriser til drift af togmateriel (vedligehold, klargøring, energi).
Ifølge disse officielle nøgletal er omkostninger til et dieseldrevet Lokaltog stort set de samme som
for et eldrevet letbanetog.13
Driftsomkostninger vil dog samlet set falde, idet der med en afkortning af Nærumbanen på ca. 2 km
(strækningen Jægersborg-Nærumbanens krydsning af Klampenborgvej) i Scenarie C vil være et
fald i produktionen målt i togkm. Ifølge beregninger med OTM modellen for de tre Scenarier er
forskellen mellem Scenarie A og B (hhv. 11.470 togkm pr. hverdagsdøgn) og Scenarie C (11.344
togkm pr. hverdagsdøgn) dog i det store billede relativt ubetydende. Der er således ud fra de
ovenstående forudsætninger om reduktion af driftskm og enhedspriser tale om en reduktion af
driftsomkostninger (sammenlignet med Scenarie A) på omtrent 550 tsd. kr.

11

Transportøkonomiske enhedspriser, v. 1.8. Opgørelser for tog omfatter marginale omkostninger
til vedligehold, rullende personale samt anskaffelser
12 Ingeniøren af 16. Maj 2017: “Batteritog er 40 procent billigere end diesel”
(https://ing.dk/artikel/batteritog-40-procent-billigere-end-diesel-198411).
13 Transportøkonomiske Enhedspriser 1.8: Lokaltog, diesel (120 km/t, 112 siddepladser, længde ca.
40 m): 14,07 kr./togsætkm; Letbane, el (100 km/t, ca. 100 siddepladser, længde ca. 40 m): 12,79
kr./togsætkm.
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Værksted
I dag har Lokaltog A/S et særskilt værksted i Lyngby, som er tilpasset drift og vedligeholdelse af
RegioSprinter. Der vedligeholdes ikke andre tog på værkstedet. RegioSprinter anvendes i dag
udelukkende på Nærumbanen og det er ifm. en vurdering af Lokaltog A/S’ behov for materiel i
perioden 2019-2025 vurderet, at RegioSprintere skal udskiftes i 2025 14.
I Scenarierne A og B forudsættes værkstedet opretholdt, idet Nærumbanen fortsat vil være et
selvstændigt system. I det tilfælde, at der i 2025 anskaffes en anden togtype, f.eks. batteri- eller
brinttog, bør effekten på værkstedets driftsomkostninger undersøges nærmere, idet
vedligeholdelsesomkostninger pr. togenes driftskm kan variere efter den konkret udpegede løsning.
Der kan f.eks. være tale om overdragelse af den faktiske gennemførelse af vedligeholdelse til
leverandøren.
Derimod vil gennemførelse af Scenarie C medføre, at Nærumbanens strækning fra Klampenborgvej
til Jægersborg nedlægges og Nærumbanens depot- og værkstedsfaciliteter på Firskovvej i Lyngby
lukkes. Der vil dermed kunne høstes stordriftsbesparelser ift. en bedre udnyttelse af
værkstedskapacitet og dermed lavere vedligeholdelsesomkostninger for Nærumbanen samt
letbanen og Nærumbanen samlet set. Der er derimod ikke taget nærmere stilling til den faktiske
løsning, idet det i denne screening er forudsat, at letbanens CMC (Control and Maintenance
Centre) drifts- og organisationsmæssigt vil kunne dække behovet.
Personale
Som beskrevet ovenfor, er der i Scenarierne A og B stort set ingen ændringer i driften, dvs. det
samlede antal driftstimer. Derudover opnås samme frekvens og rejsetid for Nærumbanen og
letbanen. Dermed forventes de eventuelle ændringer i personaleplanlægningen og de afledte
effekter på de samlede personaleomkostninger til drift af begge systemer at være marginale. Til
sammenligning bemærkes, at operatøromkostninger for togpersonale er anslået til 1.823 kr. (2018priser) pr. kørt togtime for persontog.15 I Scenarie C vil der derimod være mulighed for at opnå –
ligesom for drift af et fælles værksted – stordriftsfordele ved at optimere personaleindsatsen i
driften på tværs af et sammenlagt system.
Administration
Der vil umiddelbart ikke været ændringer i administrationen af hhv. Nærumbanen og letbanen i
Scenarierne A eller B, således at der som udgangspunkt ikke forventes en effekt på
administrationsomkostninger for Nærumbanen eller letbanen.
Derimod forventes der opnået en besparelse, hvis Nærumbanen i Scenarie C integreres i letbanen
og dermed er forudsat organisatorisk integreret i Hovedstadens Letbane. Der kan dog uden
nærmere analyse af administrationen ikke træffes nærmere udsagn om besparelsens størrelse.
Infrastrukturvedligeholdelse
I Scenarierne A og B gennemføres som udgangspunkt ingen ændringer i infrastrukturen. Dermed
forventes ingen afledte effekter med indflydelse på driftsomkostningerne for infrastrukturen i hhv.
letbanens og Nærumbanens system.
Scenarie C vil omfatte en omdannelse af Nærumbanen til letbane og dermed en elektrificering af de
resterende 6 km for Nærumbanen, og hvor strækningen mellem Jægersborg st. og
Klampenborgvej. (ca. 2 km) nedlægges. Det betyder, at den samlede strækning, der skal
vedligeholdes, vil være kortere end i de øvrige to Scenarier (A og B) samt at der ligeledes kan
forventes opnået stordriftsfordele i vedligeholdelsen.
I den forbindelse har Movia oplyst, at de nuværende omkostninger til vedligeholdelse af
Nærumbanen ligger på 167 tsd. kr. pr. km pr. år., dvs. under forudsætning af en kortere strækning i
Scenarie C på 6 km, vil de samlede vedligeholdelsesomkostninger komme til at ligge omkring 1
mio. kr. pr. år. Sammenlignet med de nuværende 1,3 mio. kr. pr. år.
En elektrificering af Nærumbanen vil omvendt også betyde, at der skal afholdes omkostninger til
fornyelse og vedligeholdelse af kørestrøms- samt stærkstrømsanlæg. Det lykkedes ikke under
udarbejdelse af denne screening at skaffe enhedspriser for letbaner, men relationen mellem
SNC-Lavalin / Atkins (2018): Vurdering af Lokaltog A/S’ behov for materiel for perioden 20192025 – Hovedrapport.
15 DTU (2018): Transportøkonomiske enhedspriser, v. 1.8, ”Katalog – Enhedspriser”.
14
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fornyelse for elektrificerede vs. ikke-elektrificerede banestrækninger kan give en indikation af den
samlede indflydelse af Scenarie C ift. effekten på infrastrukturfornyelse og vedligeholdelse:
Mens der på nuværende tidspunkt ikke findes officielle enhedsomkostninger for letbaner, giver en
sammenligning af nøgletal for almindelige banestrækninger, baseret på enhedsomkostninger for
Banedanmark strækninger en indikation af forholdet mellem vedligeholdelsesomkostninger for
elektrificerede sammenlignet med ikke-elektrificerede strækninger. Alene de faste omkostninger pr.
sporkm pr. år for en elektrificeret strækning udgør baseret på disse oplysninger mere end det
dobbelte, svarende til 786 tsd. kr. pr. år pr. sporkm (ikke-elektrificeret strækning: 332 tsd. kr. pr.
år).16 Hertil kommer variable omkostninger pr. kørt togkm, som dog vurderes at være af
underordnet betydning i det samlede regnestykke.17
Selvom fornyelses- og vedligeholdelsesomkostninger for letbanen vil ligge noget lavere end for en
regional- eller fjerntogsstrækning, kan det samlet set forventes at fornyelses- og
vedligeholdelsesomkostninger for Nærumbanen (og letbanen samlet set) vil stige ift. Scenarie A
eller B. Tages udgangspunkt i ovenstående oplyste omkostningsniveau for Nærumbanen på 167
tsd. kr. pr. km for en ikke-elektrificeret bane, vil omkostningsniveauet for en elektrificeret bane alt
andet lige ligge på 395 tsd. kr. pr. år. Dette ville svare til samlede årlige
vedligeholdelsesomkostninger på ca. 2,4 mio. kr. årligt.
I Scenariet C bortfalder derudover de årlige vedligeholdelsesomkostninger for Jægersborg og
Nørgaardsvej stationer på Nærumbanen.

5.2.2.

Opsummering af de forventede påvirkninger af driftsindtægter og omkostninger

De i de enkelte Scenarier forventede effekter på driftsøkonomien for Nærumbanen og Letbanen er
ud fra en samlet betragtning af begge systemer opsummeret i Tabel 5-3 nedenfor og suppleret med
en kort begrundelse.
Konventionen er, at et ”+” betyder en positiv effekt på den samlede driftsøkonomi i forhold til dagens
situation, dvs. stigende indtægter og/eller faldende omkostninger, mens et ”-” betyder en negativ
effekt på den samlede driftsøkonomi i forhold til dagens situation, dvs. faldende indtægter og/eller
stigende omkostninger.
De forventede effekter på driftsindtægter og udgifter i de enkelte Scenarier er angivet i relation til
Scenarie A, som er Scenariet med en uændret driftssituation for Nærumbanen i 2025:
Situation i 2025

Scenarie B (og A)

Scenarie C

Passagerindtægter

+ (++ for Nærumbanen alene i
Scenarie B relativt til Scenarie A)

+ (-- kun for Nærumbanen)

Togdriftssystem

Uændret.

+ Samdrift af de to systemer; lidt
kortere linjeføring for Nærumbanen.

Rullende materiel
-

Dieseltog
(Lokalbane)

Stort set ingen effekt.

NA

-

Batteritog
(Lokalbane)

+ Batteritog er billigere i drift end
dieseltog.

NA

-

El-tog
(Letbane)

Stort set ingen effekt ift. dieseltog.

Stort set ingen effekt ift. dieseltog.

Ingen effekt ved fortsat
anvendelse af dieseltog.

++

Værksted

DTU (2018): Transportøkonomiske enhedspriser, v. 1.8., ”Infrastrukturforudsætninger”. Der er
hhv. tale om det såkaldte centrale skøn.
17 Med en enhedspris på 15,2 kr./togkm og en samlet mængde af 1036 vognkm i 2025, beregnet
med OTM modellen, er der således tale om en faktor 50 i sammenligning faste vs. variable
omkostninger.
16
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Sammenlagt værksted for
Nærumbanen og Letbanen.
Personale

Uændret ved fortsat anvendelse af
dieseltog.
- På mellemlang sigt, hvis nye
togtyper skal vedligeholdes på det
lokale værksted.

+ Synergieffekt ved integration af
Nærumbanen og Letbanen i ét
system.

Neutral på længere sigt.
Administration

Uændret.

+ Fælles administration.

Infrastrukturfornyelse/
og -vedligehold

Ingen effekt ved fortsat adskilte
systemer.

- Forventet samlet set, idet
fornyelse og vedligeholdelse af
elektrificerede strækninger er
betydeligt dyrere end for en ikkeelektrificeret strækning.

- I Scenarie B ift. vedligeholdelse
af den fælles omstigningsfacilitet
(ny station ved Firskovvej), der
etableres for at forbedre
skifteforhold for passagererne ved
skift mellem letbanen og
Nærumbanen.

Deleffekter:
+ Synergieffekt mellem ved
integration af Nærumbanen og
Letbanen i ét system.
+ Nærumbanen afkortes
-- - Det er betydeligt dyrere at
forny/vedligeholde en elektrificeret
Nærumbane
+ Vedligeholdelsesomkostninger for
de nedlagte stationer Jægersborg
og Nørgaardsvej bortfalder

Tabel 5-3 - Oversigt over forventede effekter på driftsøkonomien i Scenarierne A, B og C
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Scenarie B vil give en dårligere driftsøkonomi for
letbanen isoleret set, hvor der vil være øgede omkostninger til vedligehold.
Afsluttende skal det endvidere bemærkes, at der ikke er taget stilling til en evt. tidsplan for
realisering af Scenarie B og C. Sker dette før idriftsættelse af Letbanen i Ring 3 vil gennemførelse
af scenarierne være i modstrid med de indgåede kontrakter for anlæg og drift af letbanen. Evt.
projektændringer indebærer betydelige risici for letbaneprojektets økonomi, tidsplan, og
kontraktstyring. Efter idriftsættelse af letbanen vil gennemførelse af scenarierne midlertidigt påvirke
letbanens drift og dermed driftsøkonomi.

6.

Miljø

Restlevetiden for de 4 RegioSprintere, der pt. anvendes på Nærumbanen, udløber omkring 2025.
Det vurderes derfor at være et realistisk bud, at dieselteknologien udskiftes med brint- eller
batteritog i de Scenarier, hvor Nærumbanen stadig vil være et selvstændigt system (Scenarier A og
B). For letbanen er det besluttet, at der er anskaffes elektriske tog af typen Siemens Avenio. En
udskiftning af togtyperne forventes således at have en positiv effekt på Nærumbanens og
Nærumbanens og letbanens samlede miljøregnskab.
Derudover vil ændringer i driftsomfanget også have en effekt på Nærumbanens udledning.
Nedenfor gennemgås de forventede effekter af en ændring i driftsomfanget (6.1) og effekten af
forskellige togtyper i de enkelte Scenarier (6.2 ff.).
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6.1.

Ændring i driftsomfanget

Med de opstillede driftsscenarier vil der ikke være forskel i antallet af togkm på Nærumbanen
mellem Scenarierne A og B. Derimod vil antallet af togkm falde betydeligt i Scenariet C, nemlig med
11% i forhold til Scenarie A, se Tabel 5-2 (afsnit 5.2). Vel at mærke ved kun at betragte
Nærumbanen isoleret set. Dette hænger sammen med, at strækningen mellem Jægersborg st. og
Klampenborgvej nedlægges i Scenarie C.18

6.2.

Nærumbanen i dag - diesel

RegioSprintere vurderes, som beskrevet i afsnit 4, at skulle udfases senest i 2025. Der skal dermed
tages stilling til, hvilket materiale der skal anskaffes i de kommende år. De nuværende
RegioSprintere betjener udelukkende Nærumbanen, som i dag er et lukket system, og dermed vil
der i Scenarierne A og B ikke være en gevinst at hente med henblik på at anskaffe tog, der
samtidigt skulle være mulige fleksibelt at indsætte på andre lokalbaner. Fleksibilitet vil der derimod
kunne hentes ved Scenarie C, hvor Nærumbanen i givet fald kobles på Letbanen på Ring 3.
Dermed vil det være nødvendigt at anskaffe de samme tog som på letbanen også til Nærumbanen.
For Scenarierne A og B vurderes det med den nuværende teknologiske modenhed af batteri- og
brinttog, at Nærumbanen vil være oplagt til et for-projekt for de øvrige lokalbaner, fordi driften på
banen er isoleret fra øvrig banetrafik og fordi banen blot er 8 km lang. Region Hovedstaden har
afsat midler til et konkret for-projekt, som skal resultere i et konkret og realiserbart projekt for
Nærumbanen, med udgangspunkt i fossilfrie teknologier som batteri- og brinttog. Resultatet af forprojektet skal indebære mulighed for på sigt, at udbrede konceptet på regionens øvrige lokalbaner i
takt med at teknologien forbedres og modnes (fx batterikapaciteten).
Ud fra Miljøregnskabet for Nærumbanen i 2017, vises følgende samlede driftsrelaterede udledning
for RegioSprintere:
Samlet udledning i tons
7,14
0,26
605,4

NOx
PM
CO2

Driftsomfanget er for 2017 angivet til 379.326 togkm (i Nærumbanens tilfælde lig med togsætkm).
Dette giver således omregnet i udledning pr. togkm følgende (g pr. togkm) resultat for
RegioSprintere:

g/togkm19
NOx
PM
CO2

18,82
0,69
1595,99

Det gøres opmærksom på, at tallene viser rutekørsel, dvs. tomkørsel mv. indgår ikke.

6.3.

Batteri eller brint – tog til Scenarie A eller B:

Movia har som et led i udarbejdelsen i Movias Mobilitetsplan 2021 regnet med forskellige Scenarier
for at nedbringe lokaltogenes miljøbelastning. I et Scenarie 1 (anført som markedsstyret omstilling),
hvor der er regnet med en materieludskiftning på Nærumbanen er der således forventet at ”de
18

Nogle tog skal dog i dette Scenarie vende ved Lyngby station. Dette drejer sig dog kun om 500 m
i forhold til de øvrige Scenarier.
19 Tallene passer i øvrigt niveaumæssigt godt med nøgletallene for hele dieseltogflåden, der pt.
kører på de sjællandske lokaltogsstrækninger. Der er således for 2016 i gennemsnit opgjort 2121 g
pr. km i udledning af CO2 og 18 g pr. km i udledning af NOx. Partikler er angivet med 0 g pr. km.
Der kan være tale om afrundingsdifferencer. Se: Movia (2018a): Arbejdspapir: Miljømål for
lokalbaner, s. 4.
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eksisterende dieseltogsæt (RegioSprintere […]) vil blive udskiftet med batteridrevne eltogsæt, der
er helt emissionsfri.”
Til sammenligning er der i denne screening valgt at se på Bombardier Talent 3, der er en togtype,
som indgik i betragtning af mulige alternativer for fremtidige togtyper i analysen af materielbehovet
for Lokaltog A/S. Det er en togtype, der kører uden el-ledninger.20
Talent 3 er en videreudvikling af Talent. Bombardier har med Talent 3 udviklet et tog, der både kan
køre på elektricitet og indbygget batteri, der således muliggør, at toget kan køre på ikke
elektrificerede strækninger. Rækkevidden for batteridriften er ca. 50 – 60 km. Togsættene kan
leveres med ERTMS og de tilsvarende TSI og europæiske normer. Toget forventes at være i drift i
henholdsvis Østrig (ÖBB) og Tyskland (vlexx og SWEG) omkring 2019. Togene er godkendt af de
tyske jernbanemyndigheder til kommerciel passagertransport.
Som oplyst af leverandøren, ligger udledningen i CO2-ekvivalenter pr. togkm/siddeplads på 0,018
kgCO2-ekvivalenter/km/siddeplads. Det svarer til en reduktion af CO2-ekvivalenter på 14,3%, vel
at mærke sammenlignet med en dieseltogtype, som Bombardier selv har angivet som reference.21
Leverandøren har endvidere oplyst, at togtypen har et støjniveau i driften, der ligger 7dbA lavere
end for dieseltog, hvilket er en markant reduktion.
Det skal tilføjes, at det grundlæggende er vanskeligt at sammenligne udledning for forskellige
togtyper, idet det ikke kun er antallet af siddepladser, som bør indregnes i en sammenligning af
togenes energieffektivitet, men f.eks. i tilfælde af elektriske tog også sammensætning af
energikilder. For eksempel viser en sammenligning af forskellige togtyper af leverandøren
Bombardier fremgår det således, at der er en forudsætning om at der i sammensætning af
energikilder til tog antages 30% vedvarende energikilder, svarende til tallene for Tyskland.22
Ovenstående sammenligning fra Bombardier kan dog – set i lyset af vurdering af forskellige
Scenarier for at nedbringe lokalbanernes miljøbelastning – betragtes som minimaleffekt, ikke mindst
fordi Danmark relativt set er langt fremme i forhold til andel af vedvarende energi i strøm

6.4.

El-tog til Scenarie C:

Det er besluttet, at det bliver togene af mærket Siemens Avenio, der er et elektrisk tog, som skal
anskaffes til drift af Letbanen i Ring 3. Det har ikke været muligt at få specifikke nøgletal for denne
togtype.
Af den i forudgående afsnit anførte sammenligning af forskellige togtyper af producenten
Bombardier, fremgår dog, at der for eldrevne tog med nuværende teknologi opnås en reduktion på
udledning af CO2 falder med ca. 33% CO2-ekvivalenter.

6.5.

Sammenligning af de forskellige togtyper i de tre Scenarier

Miljøeffekten i de forskellige driftsscenarier kan sammenfattende opdeles i a) den rene effekt af at
indsætte nye tog og hvor antallet af driftskilometre holdes konstant og b) effekten af en reduktion af
driftskilometre i Scenarie C (der er ingen forskel i antallet af driftskilometre mellem Scenarierne A
og B).
Overordnet set viser sammenligning af de forskellige togtyper, at Scenarie C ud fra en
miljøbetragtning vil være mest fordelagtigt, og hvor den største gevinst vil ligge i at erstatte de
nuværende RegioSprintere:

20

Der er ikke anvendt andre togtyper, idet der kun lykkedes at informationer fra Bombardier vedr.
udledning af tog med batteridrift.
21 Se 7.Bilag C.
22 Ditto.
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Scenarie A og B

Nærumbanen
(togkm, drift pr.
hverdagsdøgn)
Materieltype
Udledning:
NOx
PM
CO2

Scenarie C,
uden
driftseffekt

1162,2

1162,2

1035,6

Batteri

El-tog

El-tog

min. -14,3
%

min. -33 %

min. -41 %

Diesel

(uændret)
(uændret)
(uændret)

Scenarie C, med
driftseffekt

Tabel 6-1 - Forventet udledning i Scenarier A, B og C i 2015 med forskellige togtyper
For en god ordens skyld skal det tilføjes, at der forventes stort set ingen miljøeffekt for letbanen i
Scenarierne B og C sammen lignet med Scenarie A, som – undtaget en på 1 min. længere køretid i
Scenarie B – har den samme driftsomfang i alle tre Scenarier (målt i togkm).
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Bilag A. Byudvikling - Planlagt
byudvikling ved Firskovsvej (LyngbyTaarbæk Kommune)
Ud over de i KIK2 fastlagte forudsætninger for udviklingen af befolkning og arbejdspladser er der
yderligere forudsat byudvikling af Firskovvejsområdet frem til 2025.
Udviklingsområdet er markeret på nedenstående oversigtskort:

Figur A-1 - Oversigt over området for planlagt byudvikling ved Firskovsvej
Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune – Firskovvejsområdet. Fornyelse – intensivering – omdannelse.
Nedenfor fremgår essensen af ”Firskovvejsområdet – Udviklings- og Helhedsplan”, dvs. en
opgørelse af den lokalplangodkendte udvikling opgjort i m2 og fordelt på den forventede
anvendelse af arealerne. Til beregningen af passagertallene med OTM modellen, som er beskrevet
i kapitel 4 Passagerpotentiale, er disse tal omregnet til en tilsvarende stigning i beboere og
arbejdspladser i området. Byvæksten forudsættes på basis af oplysningerne fra Lyngby-Taarbæk
Kommune således at omfatte 1.080 nye arbejdspladser og 910 nye indbyggere frem til 2025.
I beregningerne er således indregnet det såkaldte ”2024-Scenarie”, hvor den største del af den
forventede udvikling omfatter allerede lokalplangodkendte boliger og erhvervsrelateret byggeri
(detailhandel samt kontorer). Som det ligeledes fremgår af Tabel A-2, er der yderligere forudsat en
udvikling frem til 2030.
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Firskovvejsområdets udvikling
Udbygning

2024-Scenarie

Lokalplangodkendt:
Boliger
Detailhandel
Kontorer

200 boliger à 100 m2
30.000 m2
7.000 m2

Herudover forventes
Boliger
Studieboliger
Detailhandel
Kontorer

92 boliger à 100 m2
262
24.000 m2
18.000 m2

2030-Scenarie (tilvækst fra
2024 – 2030)

166 boliger à 100 m2
475
12.000 m2
15.000 m2

Figur A-2 - Forventet udvikling af Firskovvejsområdet
Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune
Det bemærkes, at tallene på nuværende tidspunkt skal tages med forbehold. Området vil endvidere
stadig være langt fra at være fuldt udbygget, når ovenstående udbygning er realiseret.
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Bilag B. Tilbringertransport i Scenarier A,
B og C i 2025 (OTM resultater)
Af nedenstående tabeller fremgår antallet af påstigere på de enkelte stationer på hhv. Nærumbanen
og letbanen i de tre undersøgte Scenarier for Nærumbanens fremtidige driftsform.

S-tog

Lokalbane

Letbane

Påstigere pr. hverdagsdøgn fordelt efter tilbringertransport
Station

I alt

Lyngby
Lyngby centrum
v/ Firskovvej
Fortunbyen
Akademivej, DTU
Anker Engelundsvej, DTU
Rævehøjvej
Lundtofte
I alt Lyngby - Lundtofte
Jægersborg
Nørgaardsvej
v/ Firskovvej
Lyngby lokal
Fuglevad
Brede
Ørholm
Ravnholm
Nærum
I alt Jægersborg - Nærum
Lyngby station
Jægersborg station
I alt S-tog

5.043
2.534
1.083
1.067
1.534
493
632
12.385
823
97
360
147
432
179
241
396
2.674
12.464
1.850
14.314

Lokal
2.275
2.286
725
1.067
1.534
451
562
8.899
118
97
359
147
432
175
241
179
1.748
7.701
1.233
8.934

Bus
396
248
358
0
0
42
70
1.114
0
0
1
0
0
3
0
217
221
2.064
0
2.064

S-tog
2.371
0
0
0
0
0
0
2.371
705
0
0
0
0
0
0
0
705
447
0
447

Letbane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.252
0
2.252

Lokalban
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
617
617

Tabel B-1 - Scenarie A: Påstigere pr. hverdagsdøgn fordelt efter tilbringertransportmidler

S-tog

Lokalbane

Letbane

Påstigere pr. hverdagsdøgn fordelt efter tilbringertransport
Station

I alt

Lyngby
Lyngby centrum
v/ Firskovvej
Fortunbyen
Akademivej, DTU
Anker Engelundsvej, DTU
Rævehøjvej
Lundtofte
I alt Lyngby - Lundtofte
Jægersborg
Nørgaardsvej
v/ Firskovvej
Lyngby lokal
Fuglevad
Brede
Ørholm
Ravnholm
Nærum
I alt Jægersborg - Nærum
Lyngby Station
Jægersborg Station

4.738
1.496
1.412
1.064
1.012
1.388
473
596
12.181
1.036
132
605
204
663
293
290
463
3.685
11.996
2.166

Lokal
2.163
1.375
1.258
671
1.012
1.388
426
539
8.832
146
132
451
203
663
289
290
239
2.414
7.652
1.224
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Bus
376
122
0
393
0
0
48
57
995
0
0
12
0
0
4
0
224
240
1.951
0

S-tog
2.200
0
0
0
0
0
0
0
2.200
889
0
0
0
0
0
0
0
889
447
0

Letbane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
0
0
0
0
0
141
1.947
0

Lokalban
e
0
0
154
0
0
0
0
0
154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
942
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I alt S-tog

14.162

8.876

1.951

447

1.947

942

Tabel B-2 - Scenarie B: Påstigere pr. hverdagsdøgn fordelt efter tilbringertransportmidler

S-tog

Letbane

Letbane

Påstigere pr. hverdagsdøgn fordelt efter tilbringertransport
Station

I alt

Lyngby
Lyngby centrum
v/ Firskovvej
Fortunbyen
Akademivej, DTU
Anker Engelundsvej, DTU
Rævehøjvej
Lundtofte
I alt Lyngby - Lundtofte
Jægersborg
Nørgaardsvej
v/ Firskovvej
Lyngby lokal
Fuglevad
Brede
Ørholm
Ravnholm
Nærum
I alt Fuglevad - Nærum
Lyngby station
Jægersborg station
I alt S-tog

6.466
2.718
1.080
1.067
1.530
487
609
13.959
225
226
704
312
313
491
2.270
13.235
1.244
14.479

Lokal
2.438
2.262
738
1.067
1.530
446
546
9.029
225
226
704
311
313
326
2.104
7.640
1.244
8.884

Bus
499
233
342
0
0
42
63
1.178
0
0
0
1
0
165
166
1.935
0
1.935

S-tog
3.329
0
0
0
0
0
0
3.329
0
0
0
0
0
0
0
447
0
447

Letbane
200
223
0
0
0
0
0
423
0
0
0
0
0
0
0
3.212
0
3.212

Lokalban
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel B-3 - Scenarie C: Påstigere pr. hverdagsdøgn fordelt efter tilbringertransportmidler.
Fælles stationer er markeret med grå
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Bilag C.

Data for Talent 3

Kilde: Bombardier, Talent 3 Battery Train (præsentation).
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NR
Forslagstitel
Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse
4.1
Fælles uddannelsesvejleder for Region Hovedstaden
4.2
Rekruttering, uddannelse og oplæring til pædiatri på Hvidovre Hospital
4.3
Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område
4.4
Patienter som undervisere
4.5
Etablering af føtalmedicinske uddannelsesstillinger
4.6
Regional uddannelse til sonograf
4.7
Regional uddannelse i robotkirurgi
4.8
Forebyggelse og implementering af forskningsresultater i klinikken
4.9
Personlig medicin – uddannelse og udbredelse i klinikken
4.10
Koncernfælles strategisk indsats for sundhedsdata
4.11
Styrkelse af forskerstøttefunktion
4.12
Styrkelse af innovationsindsatsen
8.1
Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet
9.0 Miljø- og Klimaudvalget
5.1
Øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin
5.2
Miljøfremmende tiltag i forbindelse med renovering af hospitaler
5.3
Vurdering af udgifter i forbindelse med FN’s verdensmål
9.1
Import af råstoffer
9.3
Afklaring af oprydningsmuligheder ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø
9.4
Fremme brugen af genanvendelige materialer som erstatning for jomfruelige råstoffer
9.5
Klima sikring Værebro Å
9.6
Partnerskab for bæredygtige indkøb
9.7
Energibesparende indkøb
9.8
Tilskud til grønne indkøb
9.9
Energitjek i private enfamilieshuse
9.10
Udbredelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO
9.11
En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider
10.0 Trafikudvalget
6.1
Bycykler ved akuthospitalerne
10.1
Øget drift for 150S i aftentimerne
10.2
Renovering af lokalbanen
10.3
Etablering af regionalbane
10.4
Afdækning af ventetider i den kollektive trafik
10.5
Trængselsudfordringer for cyklister
10.6
Undersøgelse af Metro til Rigshospitalet
10.7
Opgradering af information ved stoppesteder
10.8
Busfremkommelighed
10.9
Kombinationsrejser med cykel
10.10
Pulje til at understøtte trafikale ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2021
10.11
Fortsat indsats for støjbekæmpelse
10.12
Videreførelse af indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur

Forslagsstiller

ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

Peter Westermann
Peter Westermann
Kim Rockhill
Kim Rockhill
Kim Rockhill
Peter Westermann
Peter Westermann
Peter Westermann
Peter Westermann
Peter Westermann
ADM
Jens Mandrup

Jens Mandrup
Jens Mandrup
ADM
ADM
ADM
ADM
Jens Mandrup
ADM

Parti

Bevilling

Konservative
Alternativet

Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Regional udv.

Venstre
Sundhed
SF
Sundhed
SF
Sundhed
Venstre
Regional udv.
SocialdemokratietRegional udv.
SocialdemokratietRegional udv.
SocialdemokratietRegional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
Regional udv.
SF
Sundhed
Venstre
Regional udv.
Venstre/konservative
Regional udv.
Enhedslisten
Regional udv.
SF
Regional udv.
SF
Regional udv.
Konservative
Regional udv.
Regional udv.
Regional udv.
Regional udv.
Regional udv.
SF
Regional udv.
Regional udv.

2020
4,0

2021
4,0

2022
4,0

3,0
1,8
2,5
2,0
2,8
5,0
2,0
2,7
2,8
1,6
4,0
9

1,6
1,8
2,5
2,0
2,8
5,0
2,0
2,7
1,0
1,6
4,0
8,6

0,8
1,8
2,5
2,0
2,8
5,0
2,0
2,7
1,0
1,6
4,0
5

0,5
0
0,5

0,5
0
0,6

0,5
0

2023 Bemærkning
4,0
Medtages på mødet den 21. maj

1,8
2,0
2,8
5,0
2,0
1,0
1,6
4,0
5
Medtages på mødet den 21. maj
0,5
0

Medtages på mødet den 21. maj
0,5

Medtages på mødet den 21. maj
Medtages på mødet den 21. maj
Medtages på mødet den 21. maj
5
0
3

5
0
3

5
0

5
0

15,2

2,3

0,3

0,3

6,6
0,3
4,5

0,6
0,3

0,6
0,3

0,6
0,3

3

3

3

0,8
0,5
0
1,7
2,7
1
3
0,7
3

2

Samlet budgetforslag

31,2

17,9

12,3

12,3

Politisk råderum

19,1

-11,3

-25,1

-24,6

-12,1

-29,2

-37,4

-36,9

33,3

24,1

23,3

17,3

Rest(sundhedsmidler indgår ikke)
Budgetforslag Sundhedsmidler
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Udvalg for Forskning, Innovation og Uddannelse
4.X Sundhedsmidler
8.X Regionale udviklingsmidler
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
4.2 Rekruttering, uddannelse og oplæring til pædiatri på Hvidovre Hospital (Børne- og
ungeafdeling)
Fremsat af:
Alternativet
Formål og indhold
Hvilket problem vil I løse? Grundet hurtig udskiftning blandt personale er der udfordringer med at
skaffe stabile kollegaer til pædiatri på Hvidovre Hospital (Børne- og ungeafdeling)

Hvordan foreslår I, at problemet løses?
Der skal være mulighed for jævnlig uddannelse og oplæring til personale for at undgå mangel
ved behandling samt for at få et mere sammenhængende behandling til børn og unge som
desværre også har en stigende kompleksitet.
Dette vil også lette personalets arbejde, da de vil kunne sende mindre syge børn til lægevagt
og fokus kommer mere på de meget syge børn.
Administrationens umiddelbare bemærkninger:
Administrationen er enig i, at der er behov for at se på det øgede pres, som børne- og
ungeafdelingerne i Region Hovedstaden oplever. Presset er ikke koncentreret til én afdeling,
men er generel udfordring på regionens fire børne- og ungeafdelinger.
På den baggrund er der igangsat en analyse, der har til formål at pege på de udviklingsspor,
der skal arbejdes videre med for at løfte børne- og ungeafdelinger i regionen. I forbindelse
med analysen, er der nedsat en følgegruppen bestående af afdelingsledelserne på fire de
børne- og ungeafdelinger, en vicedirektør fra hvert hospital samt Center for Økonomi og
Center for Sundhed.
Sundhedsudvalget skal i juni 2019 behandle analysens konklusioner og mulige løsninger med
henblik på at løfte børne og ungeafdelingerne i regionen. Administrationen vil på den
baggrund foreslå, at FIU afventer analysen af børne og ungeområdet og evt. lader dette
budgetspørgsmål overgå til sundhedsudvalget.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.3 Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til en regional indsats, der kan styrke rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område. Indsatsen sikrer, sammen med tidligere indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, at der fremadrettet vil være
fokus på sygeplejersker inden for alle specialeområder og dermed også på at opnå den bedst mulige
behandling af patienterne inden for alle specialeområder.
Forum for Ledelse og Uddannelse besluttede i efteråret 2018, at der skulle foretages en kortlægning af
barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det kirurgiske område, og
Uddannelsesfagligt Råd prioriterede en del af rådets 2019-budgetmidler til kortlægningen. Kortlægningen ligger, sammen med erfaringer fra hidtidige indsatser, til grund for administrationens anbefalinger.

Baggrund
Region Hovedstaden har løbende fokus på arbejdskraftsituationen og personaleudvikling inden for alle
faggrupper. I de foregående år har der været et særligt fokus på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer ift. sygeplejersker på det medicinske område. På baggrund af en kortlægning af det medicinske område fra 2016, blev der i 2017 iværksat en handlingsplan med syv indsatser, som havde til formål at imødekomme de barrierer og potentialer, som kortlægningen identificerede. Handlingsplanen
løb i 2017 og 2018, og arbejdet afrapporteres til regionsrådet i april 2019.
Indsatsen på det medicinske område blev iværksat velvidende, at mange af de problematikker, der
blev identificeret, ville kunne findes i andre specialer og på andre typer af afdelinger end medicinske.
Alle aktiviteter i handlingsplanen blev derfor udviklet med henblik på at kunne bredes ud til alle typer
af afdelinger med behov for at blive understøttet ift. rekruttering og fastholdelsesudfordringer. Ligesom de udviklede uddannelsesinitiativer er udviklet, så de kan tones til andre specialeområder.
Erfaringerne fra det medicinske område er inddraget i kortlægningen af barrierer og potentialer for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker på det på det kirurgiske område. Ligesom evaluering af
handlingsplanen er inddraget i forhold til administrationens fem anbefalinger til indsatser. Anbefalingerne er drøftet og godkendt i Uddannelsesfagligt Råd og i Forum for Ledelse og Uddannelse.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Administrationen foreslår, at udviklings- og driftsomkostninger i perioden 2020 og 2021 finansieres.
Desuden foreslås varig finansiering af drift ift. uddannelsesaktiviteter for hhv. nyuddannede nyansatte
sygeplejersker og erfarne sygeplejersker på kirurgiske afdelinger.

1. Indsamling af viden og erfaringer med lokalt arbejde med ’Sund Planlægning’
Udvikling og afprøvning af måder at arbejde med arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning (Regionens nye system ’Sund Planlægning’), så der tages højde for lokale forhold, herunder kompleksitet i
patientforløb, kompetenceniveau, uddannelsesopgaver m.m.
2020
2021
2022
2023
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
0,7
0,3
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,7

0,3

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -7 af 76
2. Understøttelse af faglighed og læringskultur lokalt
Understøttelse af faglighed og læringskultur lokalt i samskabelse mellem Center for HR og den sygeplejefaglige ledelse. Bred implementering af koncept og erfaringer fra Handlingsplan for rekruttering
og fastholdelse af sygeplejersker på det medicinske område samt regionens ledelsesudvikling. Midlerne benyttes dels til frikøb af konsulentbistand og dels til frikøb af ressourcer lokalt.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

0,5

0,5

0,5

0,5

2022

2023

Angiv antal

Samlet udgift

3. Aflastning af sygeplejersker gennem opgaveflytning mellem faggrupper
Identificering af muligheder, afprøvning og indsamling af viden om opgaveflytning mellem faggrupper. Samskabelse regionalt/lokalt gennem lokale pilottest. Udgangspunkt i tidligere erfaringer fra Region Hovedstaden med Handlingsplan for rekruttering og Personaleudvikling fra 2009 og inspiration
fra stor indsats i Region Sjælland fra 2018. Midler benyttes til en række lokale pilotprojekter.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

0,5

Angiv antal

Samlet udgift

0,5

4. ”Godt på vej i sygeplejen” for nyansatte nyuddannede sygeplejersker på det kirurgiske område
Det anbefales at dække halvdelen af deltagerbetaling for kirurgiske sygeplejersker svarende til det,
man gør for sygeplejersker på det medicinske område.
Der er foretaget et skøn på baggrund af fordelingen af sygeplejersker på Godt på vej i 2017. Her deltog i alt 250 sygeplejersker, ca. 26 % kom fra kirurgiske afdelinger. Der forventes et større behov
fremadrettet bl.a. fordi uddannelsesindsats i forbindelse med SP efterhånden reduceres, og fordi en
nedsættelse af deltagergebyret vil give en større efterspørgsel fra de kirurgiske afdelinger, end der har
været indtil nu.
Det forventes at køre flere forløb allerede fra 2019; minimum 12 hold á 25 kursister. Dette giver i alt
300 deltagere, hvoraf de knap 100 forventes at komme fra kirurgiske afdelinger. Med en samlet pris
pr. kursist på ca. 9.000,00 kr. og halv deltagerbetaling lokalt 4.500 x 100 = 450.000,00 er der behov
for regional finansiering med 450.000,00 kr. årligt. Beløbet er rundet op i budgettet nedenfor.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023/
varigt

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Angiv antal

Samlet udgift
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5. Efteruddannelse for erfarne sygeplejersker på det kirurgiske område
Udvikling og drift af kirurgisk efteruddannelse med udgangspunkt i erfaringer bl.a. fra forløb for medicinske sygeplejersker; Klinisk Lederskab for Erfarne Medicinske sygeplejersker (KLEM).
Der etableres ét pilothold med 32 kursister i 2020. Pris pr. kursist 14.000,00
Etableringsudgifter består af:
• Udvikling af diplommodul på Københavns Professionshøjskole 200.000,00 kr.
• Udvikling og underviserudgifter til kliniknær læring (regionalt) 100.000,00 kr.
• Diverse udviklingsomkostninger (kursusportal forplejning etc.) 75.000,00 kr.
• Kursusudgift (fuld dækning grundet pilotafprøvning)
450.000,00 kr.
I alt
825.000,00 kr.
I 2021 og fremadrettet oprettes 2 hold årligt med ca. 20 deltagere. Halvdelen af Kursusudgiften finansieres lokalt. Resten finansieres regionalt = 280.000,00 kr. Beløbet er rundet op i budgettet nedenfor.
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023/
varigt

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,8

Angiv antal

Samlet udgift

0,8

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.4 Patienter som undervisere
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Formålet er at sikre, at udbuddet af konceptet ’Patienter som Undervisere’ kan følge med
behov og efterspørgsel og samtidig understøtte Region Hovedstadens ideal om øget
patientinddragelse.
Idealet om patientinddragelse kan være vanskeligt at indfri i den kliniske hverdag og skal
derfor understøttes med uddannelse. På CAMES-Rigshospitalet i CHR er der udviklet et
koncept kaldet ’Patienter som Undervisere’. Her lærer unge sundhedsprofessionelle, hvordan
de møder den enkelte patient og pårørende bedst muligt ved at give dem mulighed for at
træne kommunikation og reflektere over patientinddragelse sammen med patienter, som er
klædt på til at give feedback og dele deres erfaringer. Når patienterne selv underviser i
kommunikation, ændres undervisningen fra fokus på at afholde en teknisk set god samtale til
at kunne etablere et ægte møde mellem den sundhedsprofessionelle og patienten.
Der er aktuelt 85 patient- og pårørendeundervisere involveret i konceptet. De repræsenterer
de kroniske sygdomme diabetes type 1 og 2, hjertesygdomme, kroniske lænderyg-problemer
og leddegigt, desuden pårørende til demensramte.
Patienter og pårørende rekrutteres og kvalificeres systematisk til at kunne varetage
undervisningsopgaverne. De modtager et mindre honorar for at undervise. Der er tilknyttet 7
speciallægerepræsentanter til konceptet, og de er medansvarlige for at kvalificere det
medicinsk faglige indhold i konceptet. I alt underviser patient- og pårørendeundervisere nu på
193 kurser om året med deltagelse af ca. 4.000 kursister på de præ- og postgraduate
sundhedsuddannelser i regionen. Kurserne er meget velevaluerede fra både deltagere og
samarbejdspartnere. Til konceptet er endvidere tilknyttet forskningsprojekter med dertil
hørende nationalt og internationalt samarbejde om udvikling og kvalitet.
Der er en markant stigende efterspørgsel på inddragelse af patient- og pårørendeundervisere
på sundhedsuddannelser og i efteruddannelsesaktiviteter, og CHR afviser aktuelt flere
relevante aktører, som ville kunne nyde godt af konceptet. Der er især efterspørgsel på:
•

Involvering af nye grupper af patientundervisere, herunder;
o patienter med cancersygdomme
o patienter med eller pårørende til patienter med psykisk sygdom

•

Tværprofessionel undervisning hvor Patienter som Underviser træner
patientinddragende kommunikation for blandede grupper af sundhedsprofessionelle
med fokus på tværsektorielle og tværfaglige problemer set fra patienten

Dette kan ikke lade sig gøre med den aktuelle finansiering på 1,2 mio. kr. om året. For at
efterkomme behov og visioner skal der ansættes yderligere en kursusleder, flere patient- og
pårørendeundervisere, ligesom der skal findes midler til de koordinerende og udviklende
opgaver på tværs af regionens hospitaler og primær sektor. Der er derfor brug for yderligere
finansiering.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
1,0
0,8

2021
1,0
0,8

2022
1,0
0,8

2023
1,0
0,8

1,45

1,45

1,45

1,45

Angiv antal

Samlet udgift

1,8

1,8

1,8

1,8

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.5 Etablering af føtalmedicinske uddannelsesstillinger
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til pilotprojekt med etablering af fire
føtalmedicinske uddannelsesstillinger. Pilotprojektet skal bidrage til at vurdere det fremtidige
behov for uddannelsesstillinger samt afprøve brugen af ”blokstillinger” (se beskrivelse
nedenfor).
Baggrund
Føtalmedicinere varetager bl.a. opgaver med scanning af gravide og laver ved behov plan for
indsatser ift. enten det ufødte eller det nyfødte barn.
Der er et meget stort behov for speciallæger med fagområdespecialisering / subspecialisering
i Føtalmedicin. Behovet er stort i hele landet på både kort og lang sigt.
Behovet for uddannelse af flere føtalmedicinere beskrives i den fællesregionale publikation
”GODT FRA START: Fremtidens omsorg for nye familier” (Danske Regioner, 2018),
hvoraf det fremgår, at "Derfor vil regionerne afhjælpe manglen på personale med
kompetencer til at varetage ultralydscanning af gravide ved at iværksætte oplæring af
sonografer og føtalmedicinere med henblik på at sikre muligheden for prænatal diagnostik i
fremtiden."
Manglen på føtalmedicinere har bl.a. vist sig ved besættelsen af overlægestillinger i
føtalmedicin i Region H indenfor de seneste år, hvor antal ansøgere har været meget
beskedent, ligesom ansøgernes anciennitet indenfor føtalmedicin for hovedparten har
været begrænset.
I det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik er der fremsat forslag om etablering
af et pilotprojekt. I pilotprojektet etableres nedenstående fire stillingsblokke. Blokkene består
af tre ét-årige stillinger, hvor man starter og slutter på samme afdeling:
A: 1. år Hillerød + 2. år RH + 3. år Hillerød
B: 1. år RH + 2. år Herlev + 3. år RH
C: 1. år Herlev + 2. år Hvidovre + 3.år Herlev
D: 1. år Hvidovre + 2. år Hillerød + 3. år Hvidovre
Principper for ansættelse i de føtalmedicinske uddannelsesstillinger
1: Ansøgere skal være speciallæger i gynækologi og obstetrik med ønske om
subspecialisering indenfor Føtalmedicin.
2: Ansøgere ansættes som afdelingslæger.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -13 af 76
3: Ansættelsen er 3-årig med tre ét årige uddannelsesophold i en blokstilling (se nedenfor).
Der roteres mellem to afdelinger. Første og sidste års ansættelse er på den afdeling, der
henholdsvis ansætter og garanterer fast stilling som Afdelingslæge efter gennemført 3-årig
uddannelsesstilling indenfor Føtalmedicin. Denne afdeling sørger for udfærdigelse af
ansættelsespapirer.
4: Stillingerne opslås og ansættelse sker samtidigt for alle fire stillinger således, at rotation
mellem afdelingerne kan finde sted samtidigt.
5: Repræsentanter for de afdelinger, der indgår i en given blok, udvælger i fællesskab den
kandidat, der findes bedst kvalificeret til pågældende blok.
6: Stillingerne er med garanteret slutstilling som afdelingslæge i Obstetrik, hvis man efter
den 3-årige uddannelsesstilling mod forventning ikke ønsker fortsat ansættelse indenfor
Føtalmedicin.
Anbefalinger
Det anbefales at starte
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Der ansøges om bevilling af 4 afdelingslægestillinger i 3 år sv.t. ca. 2,5 mio. kr. pr. år, i alt ca.
7,5 mio. kr.

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
2,5

2021
2,5

2022
2,5

4

4

4

2,5

2,5

2,5

2023

Angiv antal

Samlet udgift

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.6 Regional uddannelse til sonograf
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Administrationen foreslår, at der bliver prioriteret midler til uddannelse af sonografer
(efteruddannelse for sygeplejersker og jordemødre, der scanner gravide).
For at have sundhedspersonale med et ensartet højt kompetenceniveau til at sikre at det
stigende behov for ultralydsskanning kan varetages, er der behov for en struktureret og
ensartet uddannelse til sonograf for sygeplejersker og jordemødre.
For at være forberedt og have kvalificeret sundhedspersonale til at sikre, at
ultralydsfunktionen fortsat kan varetages, foreslår Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi
og Obstetrik at etablere en regional uddannelse for specialiserede sonografer. Uddannelsen vil
på sigt kunne gøres national.
Baggrund
Med udgangspunkt i den regionale analyse for fødeområdet er der identificeret et stigende
behov for sonografer frem til 2025 (se nedenfor). Desuden er der besluttet at etablere en ny
fødeafdeling på Bispebjerg Hospital, hvilket vil sætte yderligere pres på behovet for sonografer.
Uddannelse af flere sonografer ligger derudover i forlængelse af de fællesregionale
anbefalinger i publikationen ”GODT FRA START: Fremtidens omsorg for nye familier”
(Danske Regioner, 2018). Her fremgår det, at "Derfor vil regionerne afhjælpe manglen på
personale med kompetencer til at varetage ultralydscanning af gravide ved at iværksætte
oplæring af sonografer og føtalmedicinere med henblik på at sikre muligheden for prænatal
diagnostik i fremtiden."
Det tager minimum 1 års oplæring for at kunne varetage funktionen som sonograf selvstændigt.
Derudover går der yderligere et år, før mere komplekse scanninger kan varetages. For
øjeblikket ansættes og oplæres nye sonografer først, når der kommer vakante stillinger. Det vil
sige på bagkant i forhold til det reelle behov. Det har en væsentlig negativ påvirkning på
effektivitet og arbejdsmiljø i ultralydsklinikkerne, og gør personalesituationen følsom og
ufleksibel.
Faktorer for stigende behov af sonografer
Årsagerne som vil skabe en efterspørgsel på specialiserede sonografer fremgår af tabellen
nedenfor.
Tabel 1: Behov for sonografer i 2025
Stigningen i antallet af fødsler
Udviklingen inden for UL-diagnosticering og føtalmedicin
Aldersfordeling på sonografer
Naturlig afgang
Total
Sonografer pr. år fra 2019
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Stigning i antal af fødsler
Den forventede stigning i antallet af fødsler vil aflede et behov for cirka 11.500 flere
ultralydsundersøgelser i Region Hovedstaden. For at kunne håndtere dette, kræver væksten i
fødslerne alene 6 sonografer ekstra i regionen frem til år 2025.
Udvikling inden for føtalmedicin og UL-diagnosticering
I takt med den teknologiske udvikling inden for føtalmedicin og klinisk
ultralydsdiagnosticering vil der i fremtiden være behov for flere og mere komplekse
skanninger, hvis denne udvikling skal understøttes. Det er vurderet, at tidsforbruget til
undersøgelserne skal udvides med ca. 5 min. Det betyder, der kan foretages cirka 8.000 færre
ultralydsundersøgelser i regionen på samme tid, som der er kapacitet til for nuværende. For at
imødekomme udviklingen, skal der derfor uddannes yderligere 5 sonografer før 2025.
Aldersfordeling på sonografer
I forhold til aldersfordelingen blandt sonografer i Region Hovedstaden er ca. 20 pct. af alle
sonografer, mere end 60 år gamle. Yderligere 20 pct. er 50 til 60 år. For at fastholde
kompetencerne i ultralydsklinikkerne er det derfor vigtigt, at sikre specialiseret uddannelse og
oplæring af nye sonografer i takt med, at en stor del af den mest erfarne gruppe sonografer skal
på pension. Konkret for Region Hovedstadens ultralydsklinikker, vil der inden 2025, være 14
sonografer som går på pension og derfor skal erstattes.
Naturlig afgang
Udover de tre ovenstående parametre, forventes der en naturlig afgang af personale til andre
ansættelser, som vil aflede behov for yderligere sonografer. Det vurderes, at der derfor skal
erstattes 1 sonograf om året. Dvs. der skal erstattes yderligere 6 sonografer indtil 2025.
Nyt fødested på Bispebjerg Hospital
Desuden skal der være opmærksomhed på at etableringen af et nyt fødested kan have betydning
for behovet for personale, der kan scanne gravide.
Anbefalinger
Det Sundhedsfaglige Råd for Gynækologi og Obstetrik har anbefalet, at der oprettes 5
uddannelsesstillinger pr. år til sonografer i Region Hovedstaden for på den måde at dække
efterspørgslen og fremtidssikre ultralydsklinikkerne i Region Hovedstaden.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Det økonomiske tilskud skal dække lønudgiften til sonografer som er i uddannelse/oplæring,
det første år af deres uddannelse. Herefter påhviler det den enkelte ultralydsklinik at
vedligeholde fremmødet og afholde udgiften til andet år af uddannelsen.
Den gennemsnitlige udgift til en jordemoder/sygeplejerske, som vil være målgruppen for
uddannelsen, er cirka 400 t. kr. årligt. Selve tilskuddet vil derfor udgøre 2 mio. kr. årligt for 5
årsværk. Ultralydsklinikkerne bidrager selv med undervisning og supervision under
uddannelsen samt afholder udgifter til obligatoriske kurser. I alt
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Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
2,0

2021
2,0

2022
2,0

2023
2,0

2024
2,0

2025
2,0

5

5

5

5

5

5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Angiv antal Uddannelsesstillinger

Samlet udgift

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
4.7 Regional uddannelse i robotkirurgi
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Regionsrådet godkendte i maj 2018 rapporten ’Indsatser for robotkirurgien i Region
Hovedstaden’. Som en del heraf blev det vedtaget at etablere en systematisk regional
uddannelse i robotkirurgi for kirurger og operationsteams. Hermed fremtidssikres kirurgien
på et højt kvalitetsniveau. Visionen er, at man – i nær fremtid – kan have højtspecialiserede
kirurger på én lokalitet, som opererer en patient med et operationsteam på en anden; lidt
banalt sat op: eksperten fra Rigshospitalet servicerer patienterne på Bornholm gennem den
virtuelle platform.
Etableringen af den regionale robotkirurgiske uddannelse er initieret ved hjælp af en
engangsbevilling på 3.8 mio. kr. via Kræftplan IV. Uddannelsen koordineres fra CAMES,
CHR, og de nødvendige træningsfaciliteter etableres i et tæt samarbejde mellem i første
omgang Rigshospitalet, Herlev Hospital og Afdeling for Eksperimentel Medicin, KU. Hvor
man tidligere har sendt regionens robotkirurgiske personale på kurser i udlandet, vil vi kunne
udbyde både online e-læring, virtual reality træning, tør-træning med træningsrobot, fuldskala
teamtræning og wetlab træning baseret på en grisemodel i Region Hovedstaden. Pilotkurserne
er udviklede og afprøvede. Der er god fremgang i projektet. Ekspertisen trækkes hermed
’hjem’ til regionen.
Region Hovedstadens robotuddannelse er en flertrins uddannelse med forskellige kurser med
tiltagende avanceret indhold, indeholdende:
• en online basal træning med udstyrsgennemgang
• en virtual reality simulationsdel på de forskellige robotter
• en kombineret ”tør og våd” laboratorie-baseret generel træningsdel og
• endelig en mere specifik træning på de højt specialiserede operationer
Den basale del med klargøring af robotten er ens for sygeplejersker og læger, mens
laboratoriedelen med de rent operative øvelser er fokuseret på læger, der senere skal lave
robotoperationerne. Endelig afsluttes med teamtræningsmoduler, hvor sygeplejersker,
teknikere og kirurger træner sammen for at sikre, at alle detaljer af den operative procedure er
indøvet til perfektionisme. Dette er afgørende for den samlede kvalitet.
Der er etableret et konkret kursus- og udviklingssamarbejde med de øvrige regioner, som
løbende udbygges. Forankringen i CAMES sikrer desuden, at uddannelsen forskningsbaseres.
CAMES indgår allerede på nuværende tidspunkt i tre nationale og et internationalt
forskningsprojekt om robotkirurgisk uddannelse. CAMES sikrer selv ansøgninger til denne
forskningsbasering. Det er vurderingen, at uddannelsen kan gøre Region Hovedstaden
nationalt og internationalt førende inden for robotkirurgisk uddannelse.
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Regions Hovedstadens robotkirurgiske uddannelse sikrer et klart fokus på en systematisk
evaluering af sundhedspersonalets kompetencer. Derudover kan CAMES initiere og drive
evalueringen af den robotkirurgiske uddannelses impact på patientbehandlingskvalitet og
værdi.
Med udgangen af 2020 er engangsbevillingen via Kræftplan IV brugt og den store satsning på
en fremtidssikring af de robotkirurgiske kompetencer i Region Hovedstaden skal overgå til
drift og løbende udvikling. Der skal forsat finansieres en projektleder (50%), en overlæge (20
%) og en rutineret robotuddannet sygeplejerske (fuldtid) med henblik på kursusledelse,
undervisning og kursusdrift, foruden løbende projektmedarbejdere og timelærere i driftsfasen.
Der er desuden betydelige driftsudgifter forbundet med robotkirurgisk træning, som jo
forudsætter adgang til og drift af både træningsrobot og grisemodel. Det kan ikke løftes
gennem en kursistbaseret deltagerbetaling. Med en løbende driftsbevilling som skitseret kan
det samlede behov for robotkirurgisk uddannelse dækkes for alle de yngre og seniore læger,
sygeplejersker og teknikere i regionen fra alle de skærende specialer, som benytter robot.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

2020
1,5
1,3

2021
1,5
1,3

2022
1,5
1,3

2023
1,5
1,3

2

2

2

2

2,8

2,8

2,8

2,8

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
4.8 Forebyggelse og implementering af forskningsresultater i klinikken
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Danskerne lever i gennemsnit kortere end i de lande vi normalt sammenligner os med og
forskellen i sundhed og levetid er stor på tværs af socialgrupper. Det er helt afgørende, at
Region Hovedstaden har meget mere fokus på at forebygge sygdomme. Det skal ske for at
sikre flere sunde leveår og for at mindske både sygdomsbyrden og behandlingsbehovet i
sundhedsvæsenet.
Formålet med indsatser er at styrke og opprioritere den eksisterende indsats om forebyggelse
og sundhedsfremme gennem forskning og bedre/større implementering af
forskningsresultater, så forskningsresultater hurtigt bliver implementeret i klinikken og i
daglig praksis til gavn for patienter og borgere. Dertil er formålet at skabe minde ulighed i
sundhed. Indsatsen er i tråd med arbejdet med FN’s verdensmål og ”Region Hovedstaden
Strategi for Sundhedsforskning 2018-2022”.
Konkret anbefales det at etablere en pulje på 5 mio. kr., som regionens forskningsmiljøer mfl.
kan søges til forskning i forebyggelse eller implementering af forskning i klinikken og daglig
praksis. Beløbet kan eventuelt skaleres.
Der prioriteres at bevilge og gennemføre 3-5 forsknings/implementerings-projekter om året,
der sammen med den allerede planlagte indsats og sammen med relevante interessenter på
tværs af sektorer skal sikre implementering af forebyggelse, der virker – for at sikre sundere
borgere og mindske ulighed i sygdom.
Puljen kan administreres i regi af forskningsfonden og kræver derfor ikke afledte udgifter til
administration.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2020

2021

2022

2023

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

5 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
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Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
4.9 Personlig medicin – uddannelse og udbredelse i klinikken
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
I dag er der desværre mange patienter, der ikke får gavn af den medicin eller behandling de
får. Med personlig medicin kan behandlingen skræddersys den enkelte patient ved at inddrage
viden om gener og sundhedsdata i behandlingen. Formålet med indsatsen er at styrke den
eksisterende indsats for at sikre endnu bedre patientbehandling, ved at implementere
personlig medicin som del af rutinebehandlingen - i takt med at de forskellige
behandlingsområder bliver modnet hertil (de første områder fra 2020). Personlig medicin er et
paradigmeskifte og bliver afgørende i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.
For at understøtte udviklingen, er der nedsat en bestyrelse for et fælles østdansk initiativ:
Personlig Medicin i Østdanmark, med deltagelse af Region Hovedstaden, Region Sjælland,
Københavns Universitet (KU) SUND og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Bestyrelsen
har ansvaret for etablering af en østdansk infrastruktur for personlig medicin og samarbejdet
ind i den nationale strategi for personlig medicin. Under bestyrelsen indgår tre styregrupper
med faglig repræsentation for hhv. datacenter, genomcenter og biobankcenter. Dertil er der
behov for at arbejde med uddannelse, etik og udbredelse af personlig medicin i klinikken.
Der er afsat 13,8 mio. kr. fra Region Hovedstaden (2018-19) og Region Sjælland (2018-20)
til opstart af infrastrukturen. På sigt skal der ansøges om eksterne midler til selve
infrastrukturen.
For at personlig medicin kan blive en succes og udbredt er der dertil behov for initiativer
målrettet personale på hospitalerne og borgerne. Det anbefales derfor, at der afsættes 2 mio.
kr. om året til:
• uddannelse af sundhedspersonale
• udbredelse af personlig medicin i klinikken
• inddragende borgerinitiativer.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk

Øvrig drift

2020
1,2 mio.
kr.

2021
1,2 mio.
kr.

0,8 mio.
kr.

0,8 mio.
kr.

2 mio.
kr.

2 mio.
kr.

2022
1,2
mio.
kr.
0,8
mio.
kr.

2023
1,2
mio.
kr.
0,8
mio.
kr.

2 mio.
kr.

2 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
4.10 Koncernfælles strategisk indsats for sundhedsdata
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Der er kæmpe potentiale for at styrke forskning og behandling ved øget brug af
sundhedsdata. Potentialet er vokset enormt de seneste år som følge af de nye
muligheder med kunstig intelligens, supercomputere, mulighed for genomsekventering
(der indgår i personlig medicin) etc. Desværre bliver potentialet i sundhedsdata ikke
udnyttet tilstrækkeligt, hvilket bl.a. skyldes for lidt juridisk støtte til forskerne og
manglende overblik over data og IT-infrastruktur
I forbindelse med den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata, som er
godkendt af koncernledelsen, anbefaler administrationen at følgende aktiviteter
igangsættes:
1) Der skal udvikles et koncept for udvidet forskerstøtte på sundhedsdata. Det skal
samtænkes med én indgang for regionens forskere og involvere flere
forskningsmiljøer/datainfrastrukturer. Udviklingen kan ske i regi af den koncernfælles
strategiske indsats.
2) Ekstra årsværk til juridisk forskerstøtte. Det vurderes, at et passende budget er
1.8000.000 dkr. som skal tilgå arbejdet med at støtte forskerne i brug af sundhedsdata,
nødvendig afklaring af opgave-snitflader på juraområdet og etablering af task force
model for håndtering af nye, juridiske issues.
3) Udviklingsårsværk til forskningsrelaterede IT-opgaver. Det vurderes, at et passende
budget er 600.000 dkr. som kan finansiere en IT-kyndig, samt 300.000 kr. til etablering
af tilhørende IT-infrastruktur, der kan indgå i CRUs forskningsopgaveportefølje. Den
største arbejdsopgave bliver i samarbejde med CIMT, som har lead, opbygningen af et
datakatalog over forskningsrelevante data og datasamlinger, hvilket tilgås via én
indgang. Opbygningen af datakataloget skal foregå som en service på den fælles
forskningshjemmeside. Kataloget vil dels skulle omfatte de data der findes i regionens
centrale datakilder (f.eks. SP), dels data og datasamlinger opbygget i konkrete
forskningsmiljøer og forskningsprojekter. Samtidigt vil der være løbende arbejdsopgaver
som at bevare overblik, at udføre revision i kataloget og ikke mindst sikre en god life
cycle management, således at datakatologet på alle tidspunkter er opdateret og relevant
for regionens forskere.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid

Løn til evt. nye årsværk

Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
2,4
millioner
kroner.
0,3 mio.
kr.
4

2021
2,4

2022
2,4

4

4

2,7

2,7

2023

Angiv antal

Samlet udgift

2,7
millioner
kroner

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata skal planmæssigt foregå i en to-årig
periode fra 2019-2020. Efter aftale med koncernledelsen skal indsatser godkendes af
koncernledelsen før de sættes i drift. Den koncernfælles strategiske indsats for sundhedsdata
kan skaleres over flere år end de to og det vurderes, at behovet for juridisk rådgivning af
forskerne om sundhedsdata – der skal føre til bedre forskning og behandling - vil fortsætte.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -25 af 76

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
4.11 Styrkelse af forskerstøttefunktion
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Øget indsatser på innovation, forskning og hjemtagelse af ekstern finansiering har som positiv
sideeffekt at der skabes øget efterspørgsel efter de forskerstøttefunktioner som drives af Enheden for
Sundhedsforskning og Innovation.
Meget specifikt betyder øgede samarbejder med eksterne parter (eksempelvis OPI,
forskningssamarbejder, kliniske studier o.lign.) at et større antal kontrakter, aftaler og
videnskabsetiske protokoller skal behandles. Tilsvarende medfører et stigende antal indsatser indenfor
sundhedsdata (AI, personlig medicin mm.) at stigende behov for juridisk rådginving og afklaring
Den nuværende ressourceudbud modsvarer ikke den reelle efterspørgsel hvorfor lange
sagsbehandlingstider er opstået. Den lange behandlingstid skaber et voldsomt pres på
medarbejderniveau. Løsningen på ovenstående er tre-foldig:
1. Først og fremmest er der behov for at tilføre de juridiske støttefunktioner flere hænder – på
kort og sigt og i særdeleshed på langt sigt (tilførsel af årsværk ~3 åv.)
2. Dernæst er der behov for at sikre en ensartet, transparent og effektiv håndtering af kontrakter,
protokoller og efterspørgsel efter rådgivning gennem implementering af dertil indrettet ITsagsstyringssystemer (etablering af nyt IT-system ~ 0,5 mio. plus årlig driftsomkostninger
(licenser) ~ 0,35 mio.)
3. For det tredje er der behov for udvikling af standardiserede kontraktsparadigmer der
efterfølgende skal anvendes i samarbejder med Regionen (evt. ekstern juridisk bistand ~ 0,25
mio.)
Det vurderes at punkt 1+2 er helt essentielle for en fremtidig rettidig varetagelse af vores juridiske
rådgivningsopgaver og for at vi kan nedbringe behandlingstiden, skabe en ansvarlig arbejdsbelastning
og matche vores 'kunders' forventning. Udvikling af standardaftaler kan evt. håndteres med et mindre
ressourcetilskud eller helt uden.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,4 mio.
0,6 mio.
3 (1.8
mio)
2,8 mio

2021

2022

2023

0,4mio.

0,4 mio.

0,4 mio.

1 (0,6
mio)
1

1 (0,6
mio)
1

1 (0,6
mio)
1

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
4.12 Styrkelse af innovationsindsatsen
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Sundhedsvæsenet står i disse år overfor væsentlige ressourcemæssige udfordringer som ikke lader
sig løse med kendte metoder og tilgange. Teknologiens udviklingshastighed og landvindinger
indenfor bl.a. kunstig intelligens byder tilsvarende på store muligheder for at udvikle nye
systemer og behandlingsmetoder som gennemgribende kan revolutionere den måde fremtidens
diagnosticering og behandling af patienter sker på. Både løsningen af de udfordringer og
udnyttelsen af de teknologiske muligheder som sundhedssektoren står overfor, kræver nye
tilgange, tankemåder og samarbejdsformer som bringer borgere, sundhedssektorens
medarbejdere, forskere og klinkere samt eksterne aktører sammen om fælles målsætninger: at
skabe nye ideer og løsninger for fremtidens sundhedsvæsen. Kernen i disse nye tilgange,
tankemøder og samarbejdsformer er netop innovation og bygger på en ambition om at regionens
hospitaler og virksomheder udvikler nye innovative behandlingsmetoder, arbejdsgange,
samarbejdsformer samt teknologiske og digitale løsninger, der kan skabe øget værdi for
borgere, patienter og ansatte
Arbejdet med at styrke innovation er i gang flere steder både lokalt og på tværs af
organisationen og fokuserer innovationsindsatsen omkring
1. opbygning og indlejring af innovationskompetencer lokalt
2. etablering af tværgående netværk der skabe synergi mellem eksisterende lokale
innovationstiltag
3. etablering af tematisk fokuserede netværk (eksempelvis indenfor AI, hurtig
diagnostik, digitale services mm)
4. videreudvikle mulighederne for støtte til udvikling og test af innovative løsninger i
samarbejde med eksterne bidragydere, universiteter og andre centrale aktører i det
sundhedsteknologiske økosystem.
Hertil kommer målrettet indsats for bedre koordinering mellem de fælles regionale
støttefunktioner og en afklaring af, hvilke støttefunktioner innovatørerne savner lokalt på
deres hospital/virksomhed samt hvilket innovationsstrategisk sigte den enkelte sygehusledelse
har.
Det anbefales at afsætte 1.6 mio. årligt til disse satsninger.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
1 (0,6
mio)
1 mio.

2021
1 (0,6
mio)
1 mio.

2022
1 (0,6
mio)
1 mio.

2023
1 (0,6
mio)
1 mio.

1

1

1

1

1,6 mio

1,6 mio

1,6 mio

1,6 mio

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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1 - Sidetil
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af 76 for udvalgets 2.
Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
8.1 Fremtidens STEM kompetencer i hovedstadsområdet
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Der er mangel på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Math) i hele landet.
Hovedstadsområdet alene står for næsten halvdelen af den samlede efterspørgsel på STEMkompetencer i Danmark, og i 2025 forventes et udækket behov for 17.000 med STEMkompetencer i hovedstadsregionen. Det gælder både personer med videregående uddannelser og
personer med en erhvervsuddannelse.
Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2019
rammedokumentet ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022” for at
imødekomme denne udfordring.
Administrationen foreslår derfor, at der afsættes midler til en indsats, der skal forberede og
understøtte, at flere gymnasieelever til at vælge en STEM-uddannelse. I hovedstadsregionen er det
kun 14,6 % af studenterne (stx), som fortsætter på en naturvidenskabelig eller teknisk
videregående uddannelse to år efter dimissionen1. En styrket indsats med særlig fokus på
gymnasielever, potentialer og motivation for videre uddannelses- og karrieremuligheder inden for
STEM-områderne skal understøtte og fastholde interessen hos flere, så de vælger en STEMuddannelse for dermed at reducere en del af behovet for STEM-uddannede.
Eksempler på indsatser og aktiviteter
Der kan igangsætte flere forskellige indsatser eller aktiviteter som fx:
•

Fokus på valg af studieretning i gymnasiet i forhold til at motivere til at vælge STEMorienterede retninger fx ved at understøtte og udvikle STEM-interesse allerede i udskolingen.

•

Afholde større STEM-events med fokus på nogle af FNs verdensmål mhp. at vække
gymnasielevers interesse for naturvidenskab og teknologi med forskellige workshops og
hands-on-aktiviteter i forbindelse med aktuelle udfordringer på klima og miljø.

•

Ekspert-besøgsordninger hvor kvalificerede naturvidenskabelige og teknologieksperter
gennem besøg på skolerne styrker elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi og
kobler teori med praksis.

•

Mere skole-virksomhedssamarbejde med udgangspunkt i studievalgsprojektet for 3.g´ere med
det formål, at eleverne gennem projektet kan se en stærk kobling mellem STEM-fagene i
gymnasiet, og hvordan de kan omsætte den viden til praktiske problemløsninger på en
virksomhed.

Ovenstående er som nævnt eksempler på indsatser og aktiviteter med fokus på at få flere
gymnasieelever til at vælge en STEM-uddannelse. En nærmere konkretisering og
projektudvikling af indsatser og aktiviteter skal ske i tæt dialog og samarbejde med relevante
aktører på området som fx skoler, kommuner, virksomheder, interesseorganisationer mv., såfremt
der bevilges midler til en indsats på området.

1

Kilde: ”Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser”, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2017.
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Det gælder for alle indsatser, at de kan skaleres op og ned alt efter hvor omfattende og hvor langt
ud i regionen, indsatsen skal række.
Det forventes, at evt. afsatte midler skal geares til et endnu højere beløb gennem fundraising og
medfinansiering fra deltagende parter.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget godkendte på mødet d. 26. februar 2019
rammedokumentet ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet 2019-2022”, som
ligger i direkte forlængelse af den kommende regionale udviklingsstrategi, som også har fokus på
STEM-kompetencer. Arbejdet med ”Fremtidens STEM-kompetencer i hovedstadsområdet” er
endvidere igangsat i regi af det tidligere Vækstforum i forlængelse af regeringens nationale
teknologipagt, som blev lanceret i 2018 med fokus på at få flere STEM-uddannede.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

4 mio. kr.

2023

Angiv antal

Samlet udgift

Forslaget skal ikke tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Miljø- og Klimaudvalget
5.X Sundhedsmidler
9.X Regionale udviklingsmidler
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Bilag
1 - Sidetil
-34brug
af 76 for udvalgets 2.
Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag
5.1 Øget brug af miljømæssig rigtig emballage til medicin
Fremsat af:
Venstre
Formål og indhold
Meget medicin er indpakket i plastic og anden emballage, som er vanskelig for ældre at åbne.
Og ligeledes ikke er godt set ud fra et miljømæssigt synspunkt.
Det foreslås derfor, at regionen gennem sin bestyrelsespost i Amgros arbejder for fokus på
anvendelse af medicinsk emballage, som er nemmere for brugerne at håndtere, og som er
fremstillet af materiale som ud fra et miljømæssigt synspunkt er fornuftigt.
Administrationens vurdering:

Administrationen indstiller til, at udvalget søger Regionsrådets opbakning til, at Freja
Södergran og Lars Gaardhøj bringer emnet som punkt på et møde i Amgros. Dermed fjernes
forslaget fra Miljø- og Klimaudvalget og overgår til Forretningsudvalget.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
5.3 Vurdering af udgifter i forbindelse med FN’s verdensmål
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Vi har som organisation taget FN’s Verdensmål til os. Jeg kunne derfor tænke mig, at vi også
gjorde det i forhold til den administrative vurdering af regionsrådets beslutninger. Der ønskes
derfor en beregning på omkostningen ved at tilføje en miljø- og klimavurdering af alle
beslutninger, på lige fod med de øvrige parametre, der vurderes på, fx økonomi
Administrationens vurdering
Formålet med forslaget er at vurdere, hvilke konsekvenser regionsrådets beslutninger har på
miljø- og klimaet.
Regionsrådet har den 12. marts 2019 besluttet, at alle budgetforslag, som sendes videre fra
udvalg til budgetforhandling, og bevillingssager skal vurderes i forhold til deres indflydelse
på verdensmålene, for at sikre, at regionens største og væsentligste prioriteringer har
verdensmålene for øje. Da miljø og klima udgør en del af verdensmålene, vil vurderingerne i
forhold til verdensmålene også indeholde miljø- og klimavurderinger.
Administrationen vurderer, at et krav om at vurdere alle regionsrådets beslutninger i forhold
til miljø og klima vil kræve en større administrativ indsats. Vurderingerne er ikke altid viden,
som er hos den enkelte sagsbehandler, men er viden, der skal indhentes de pågældende
sagsemner.
Administrationens vurderingen af regionsrådsbeslutningerne vil oftest være kvalitative
vurderinger medmindre der eksisterer kvantitative vurderinger af beslutningens konsekvenser
på miljø- og klimaet.
Forslaget er beregnet ud fra antagelsen at der er ca. 12 regionsrådsmøder om året, at en
vurdering vil tage fra 1-5 timer afhængig af sagens kompleksitet og at der i gns. er ca. 20
sager, der ikke er bevillingssager. Svarende til ca. et halvt årsværk for koncernen samlet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol, samt bidrager til at
realisere FN’s verdensmål.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -36 af 76
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0,5

2021
0,5

2022
0,5

2023
0,5

Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag
9.1 Import af råstoffer
Fremsat af:
Venstre
Formål og indhold
Hovedstaden har begrænsede områder, som kan udlægges til gravning af råstoffer og stort pres
for at skaffe råstoffer til nybyggerier mv.
Det foreslås derfor, at regionen på nationalt plan bl.a. gennem Danske Regioner arbejder for
bedre mulighed for import af råstoffer fra andre regioner og udlandet. Det er også langt billigere
for bygherrerne end gravning af råstofferne i Hovedstadsregionen, hvor priserne må betegnes
som eksorbitante.
Administrationens bemærkninger
I Råstofloven angives, at regionen via sin planlægning skal sikre, at der er udlagt til minimum
12 års forbrug af råstoffer. På trods af intentionerne i loven, er Region Hovedstaden ikke
selvforsynende, da der især ikke er tilstrækkeligt med grove materialer tilgængeligt i Region
Hovedstadens graveområder til at dække efterspørgslen. I dag importeres ca. 80 % af de
råstoffer, som bruges i Region Hovedstaden. Hovedparten af importen sker fra Region Sjælland.
Muligheder for import fra udlandet og fra øvrige danske regioner
Råstoffer omsættes på det frie marked på markedsvilkår. Der er ikke i lovgivningen nogen
begrænsninger for, hvor råstofferne, der benyttes i regionen, kommer fra. De afgørende faktorer
for, hvor langt væk råstofferne hentes, er prisen på råstofferne og prisen på transport. Råstoffer
har i sig selv en relativt lav værdi i forhold til deres vægt og volumen. Dette betyder, at
transportafstande hurtigt får en væsentlig betydning for den samlede pris.
Der er store forskelle i priserne på råstoffer på tværs af regionerne og på tværs af landegrænser.
Ved sammenlignende undersøgelser foretaget dels af Region Hovedstaden dels af Danske
Regioner kan det konstateres, at råstofpriserne i Østdanmark overordnet set er højere inden for
alle de kategorier, som det har været muligt at sammenligne, end i de baltiske lande og Polen og
for enkelte produkter endog markant højere. Billedet er anderledes for de vestdanske regioner.
Her er det muligt at finde en lang række produkter, som er billigere eller sammenlignelige i pris
med priserne i de baltiske lande og Polen. Her er særligt priserne i Region Midt markant lavere
end i de øvrige danske regioner, men også i vid udstrækning lavere end i de øvrige undersøgte
lande. Endeligt er de danske råstoffer generelt billigere end tilsvarende produkter i Norge
(Sydnorge), Sverige (Malmø området), Tyskland (Hamborg området) og Holland.
Som udgangspunkt vil der derfor med den nuværende pris- og afgiftsstruktur primært ske
import til Region Hovedstaden fra de øvrige danske regioner.
Behovet for en fællesregional råstofstrategi
Der er behov for at tænke nyt i forhold til at sikre et fremadrettet bæredygtigt udbud af råstoffer,
der kan møde den store efterspørgsel i hovedstadsregionen. Det er i den sammenhæng en
udfordring at intentionen i den nuværende råstoflovgivning tager udgangspunkt i, at de enkelte
regioner skal være selvforsynende med råstoffer, uagtet at særligt de grove kvalitetsmaterialer er
meget skævt fordelt på tværs af regionerne.
Region Hovedstaden er gået sammen med de øvrige regioner for at arbejde for, at der i
samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdes en fællesregional råstofstrategi, og
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skal være et fokusområde i den kommende Råstofplan 2020.
Regionerne har anbefalet, at der i regi af den nationale råstofstrategi kigges på en række
områder, der bl.a. kan bidrage med løsninger på de udfordringer, som beskrevet ovenfor. Det
drejer sig om justeringer af pris- og afgiftsstrukturen på råstofområdet med henblik på at sikre
den bedst mulige udnyttelse af råstofressourcen. Dette kan samtidig ændre på incitamentet i
forhold til import af råstoffer fra udlandet. Herudover er der fokus på en øget understøttelse af
cirkulær økonomi og genanvendelse af byggeaffald, der vil kunne reducere behovet for
indvinding af jomfruelige råstoffer.
Region Hovedstaden kan ligeledes i regi af arbejdet med den fællesregionale råstofstrategi i
Danske Regioner forsøge at få ændret intentionen om, at regionerne skal være 100%
selvforsynende med råstoffer, netop henset til at fordelingen af de forskellige kvaliteter af
råstoffer er meget skæv på tværs af regionerne.
Budgetforslaget kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer, men kan afholdes indenfor den
sekretariatsindsats, der er afsat til formålet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes anført
om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres
af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag: –
9.3 Afklaring af oprydningsmuligheder ved Collstropgrunden syd for Esrum Sø
Fremsat af:
Socialdemokratiet
Formål og indhold:
Afdække en mulig teknisk tilgang til oprensning af grunden ved Collstrop
(generationsforurening)
Hvor stor en økonomisk projektramme skal der til for at få afprøvet de tiltag der er i gang på
Københavns universitet (Marina Bergen Jensen, KU og John Flyvbjerg, Region H) i
fuldskala. 500.000 – 1.000.000?
Administrationens bemærkninger
Projektet kan med fordel opdeles i to faser.
Formålet med fase 1 skal være at etablere et beslutningsgrundlag for, hvilken type oprydning,
der mest hensigtsmæssigt kan foretages ved Collstrop-grunden på baggrund af blandt andet
en fastlæggelse af målsætning for indsatsen. Afklaringen af målsætning for indsats forventes
endvidere at skulle afklares med Staten, som er myndighed på området. Dette er afgørende for
at kunne fastlægge et oprydningsomfang på Collstrop-grunden. Om nødvendigt skal der i
projektets fase 1 også identificeres, hvilke undersøgelser der skal udføres i forhold til de 1-2
mest fordelagtige løsninger, før den endelige beslutning om gennemførelse af et
oprydningsprojekt kan tages.
I fase 2 kan der ske en pilottest eller afprøvning af de i fase 1 1-2 mest fordelagtige
løsningsforslag. Herunder kan den af KU forslåede løsning komme i betragtning, såfremt
denne opfylder den i fase 1 fastlagte målsætning, samt opfylder kravet om at være en af de 12 mest fordelagtige løsninger. Analysen af mulige løsningsforslag i fase 1 afgør om det giver
mening (dvs. er fordelagtig) at gennemføre et eller to pilottest af mulige
oprensningsløsninger.
Baggrund
Collstropgrunden er defineret som en såkaldt generationsforurening. Det er den fordi, det er
særlig dyrt (mere end 50 mio.kr.) at rydde forureningen op. Grunden ligger ca. 850 m syd for
Esrum Sø, og den er kraftigt forurenet med blandt andet arsen, krom og kobber. Forureningen
stammer fra den træimprægnering, der foregik på grunden indtil 1976.
På længere sigt er der risiko for, at forureningen via et grøftesystem ved grunden
transporteres med overfladevandet mod nord til et målsat vandløbssystem og derefter til
Esrum Sø. Med henblik på at forhindre transport af arsen længere væk end til det nærliggende
grøftesystem har Naturstyrelsen (som ejer af grunden??) i 1996 og 2011 bortgravet forurenet
bundsediment fra grøftesystemet.
I flere omgange har det været beskrevet, hvilke oprydningsmuligheder der foreligger. Nogle
muligheder omfatter en totaloprensning af hele forureningen, mens andre omfatter en
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fjernelse af risikoen over for mennesker og miljø, dvs. at kun en del af forureningen, der
udgør en risiko, ryddes op. Forskellige oprydningsmuligheder på Collstropgrunden blev
systematisk gennemgået i hhv. 1991, 1994 og senest i 2006. Derudover er der også senere, fx
i en henvendelse fra Københavns Universitet i 2019, beskrevet nyere muligheder for
oprydning.
Da de systematiske gennemgange af oprydningsmulighederne er forholdsvis gamle, er de
økonomiske beregninger i rapporterne ikke længere aktuelle, samtidig med, at de nyeste
tekniske metoder til oprydning naturligvis ikke er beskrevet i rapporterne.
Det foreslås derfor, at der i fase 1 gennemføres et projekt med det formål at skabe et opdateret
overblik over egnede afværgeteknikker og -strategier, dvs. egnede oprydningsmuligheder i
forhold til Collstrop-grunden og målsætningen for oprydningen. For de mest egnede
oprydningsmuligheder eller oprydningsscenarier skal projektet beskrive følgende forhold:
• tekniske detaljer ved oprydningsscenarier
• oprensningseffektivitet,
• oprensningstid,
• lokale afledte effekter,
• økonomi, og
• utilsigtede miljømæssige påvirkninger
Fase 1 skal resultere i en samlet vurdering af, hvilken eller hvilke oprydninger, der mest
hensigtsmæssigt kan foretages ved Collstropgrunden. Oprydningsmulighederne skal
yderligere kvalificeres i fase 2.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
På to områder understøtter projektet regionsrådets Jordplan ”Vejen til ren jord og rent vand”.
I jordplanen fremhæves det:
• At regionerne i henhold til Jordforureningsloven har ansvaret for at sikre
overfladevand, f.eks. søer, vandløb og kystvande, og internationale
naturbeskyttelsesområder mod påvirkning fra forurenede grunde.
• At rene søer, vandløb og ren natur er med til at gøre hovedstadsregionen til et
attraktivt sted at bo. Arbejdet med at sikre overfladevand og natur mod påvirkning fra
forurenede grunde er derfor vigtigt og understøtter visionen om en grøn metropol.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
Pengene til finansiering af regionernes indsats i forhold til overfladevand er endnu ikke afsat
af staten. Det var planen, at forhandlingerne mellem stat og regioner skulle gennemføres i
2019, men forhandlingerne er som følge af den politiske situation endnu ikke gået i gang.
Som følge heraf er der ikke afsat minder til gennemførelse af nærværende projekt i regionens
nuværende budgetter. Nedenstående budget dækker projektets fase 1. Omkostningerne til fase
2 er ikke medtaget, da udgifterne til pilotforsøg ikke kendes før fase 1 er afsluttet.

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0,2 mio. kr.
0,3 mio. kr.

2021
0,2 mio. kr.
0,4 mio. kr.

¼ ÅV

¼ ÅV

0,5 mio. kr.

0,6 mio. kr.

Angiv antal

Samlet udgift

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

2022

2023

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -41 af 76

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
9.5 Klima sikring Værebro Å
Fremsat af:
Socialdemokratiet
Formål og indhold
Sikre lodsejere og byer/boliger i vandoplandet ved Værebro å mod oversvømmelse ved
monsterregnskyl.
En økonomisk ramme på f.eks. 500.000 til tværgående undersøgelser og facilitering af
processen så der sikres fremdrift.
Administrationens vurdering
Den grønne tænketank CONCITO gennemførte i 2017 en analyse af de kommunale
klimatilpasningsplaner. Analysen konkluderede, at kommunerne er kommet godt fra start
med klimatilpasningsplanerne, men at der er lang vej endnu. Eksempelvis mangler der at
blive taget handling på områder som tværkommunale samarbejder, sammenhængende
vandoplande og vandsystemer, vidensopbygning med mere. CONCITO pegede i deres
analyse på, at regionerne kunne være med til at understøtte og facilitere sådanne samarbejder
samt sikre viden om sammenhængende vandsystemer og -forvaltning.
Igennem en årrække har der været problemer med oversvømmelser fra Værebro Å. Det er
særligt slemt, når der har været skybrud eller langvarige perioder med meget regn. Det går ud
over infrastruktur og landbrugsarealer. Der har været forskellige tiltag til at angribe
problemstillingen, men ikke et samlet samarbejde mellem de 7 kommuner som åen løber
igennem, de 3 forsyninger som har en aktie i åen samt organisationer som
naturbeskyttelsesinteresser og landbrug/ålaug. Dog tegner der sig nu mulighed for, at et
nødvendigt samarbejde kan etableres, men der er behov for en part, som kickstarter et
forpligtende samarbejde.
I Danmark er der brug for en aktør, som samler parterne og igangsætter eksempelprojekter,
som andre kan lære af. Værebro Å kan blive en mønster-case på et vandoplandsbaseret
samarbejde. Og det er muligt for regionen at støtte projektet, da det ligger indenfor rammerne
af den regionale opgavevaretagelse; herunder de indledende tanker i den kommende regionale
udviklingsstrategi (RUS). I et større strategisk perspektiv kan projektet desuden spilles ind
som case-område i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets planlagte arbejde med en
ændring af vandløbsloven.
Administrationen vurderer, at der er behov for større strategiske-samarbejder og
eksempelprojekter på vandoplandsniveau. En regionale deltagelse i Værebro Å vil kunne
bidrage til det og sætte reelt skub i arbejde med at klimasikre Danmark.
Administrationen vurderer, at det kan være relevant med økonomiske støtte til et projekt, som
kan sikre en tværgående undersøgelse af, hvordan vi får klimasikret oplandet til Værebro å.
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Derudover kan der være tale om medarbejdertimer til facilitering af forskellige processer
undervejs i opstarten af samarbejdet.
For at sikre et forpligtende samarbejde bør kommunerne og forsyningsselskaberne ligeledes
bidrage væsentligt økonomiske til samarbejdet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol, samt bidrager til at
realisere FN’s verdensmål.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

0,5

Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Bilag 1 - Side -44 af 76

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
Energitjek i private enfamilieshuse
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Hvad vil det koste at (med)finansiere hhv. 5.000, 10.000 og 15.000 energitjek i private
enfamiliehuse? Og hvilken reduktion i energiforbruget ville det kunne opnå?
Region Hovedstaden har ca. 200.000 huse med energimærkning D eller lavere. Hvis de alle
skal renoveres inden 2035, så svarer det til 13.500 renoverede bygninger pr. år. På
kommuneniveau giver dette ca. 500 bygninger pr. kommune i gennemsnit pr. år. Et energitjek
koster omtrent 3.500 kr. og betragtes som en god start på et renoveringsprojekt.
Region Hovedstaden har tidligere haft tradition for at bidrage til energirenovering af private
enfamiliehuse. Dette er f.eks. sket via Gate 21 projektet Vækst via Energirenovering, som
blev gennemført med succes. Der ønskes derfor beregning på en fornyet finansiering af et
antal energitjek i samarbejde med henholdsvis kommuner og private virksomheder.
Administrationens vurdering
Det vurderes, at nutidsprisen for et energitjek ligger på 4.000 kr. pr tjek. Så skal der
gennemføres henholdsvis 5.000, 10.000 eller 15.000 energitjek vil omkostningen ligge på
henholdsvis 20. mio. kr. 40 mio. kr. eller 60. mio. kr. Denne finansiering kan fx deles mellem
region, boligejerens bopælskommune eller energiselskab og en lille egenfinansiering for
boligejeren.
Energitjek af henholdsvis 5.000, 10.000 eller 15.000 private enfamiliehuse vurderes at kunne
reducere energiforbruget med henholdsvis ca. 15.000 megawatt (MW), 30.000 MW eller
45.000 MW (beregnet ud fra den forudsætning, at der pr. bolig kan spares 15 % af
energiforbruget, hvilket svarer til 3.000 kWh). Men denne energireduktion er vel og mærke
kun i fald energirenoveringerne iværksættes af boligejeren efterfølgende.
Det store spørgsmål er dog, hvordan man får en private boligejer til at iværksætte
energirenoveringen. Som det er i dag, er der forskellige tilskudsordninger og af nogle
håndværkerfirmaer tilbydes også et rentefrit lån i en kortere årrække (fx 3 år), men
boligejeren skal selv finansiere de resterende år frem til at en energirenovering har betalt sig
hjem som følge af energibesparelsen. Dette kan være en barriere for at komme videre med
reelt at gennemføre energirenoveringerne som privat boligejer.
Som del af den fælles strategiske energiplan for hovedstadsområdet (fra 2018) er udarbejdet
en oversigt (Roadmap 2025) over de første tiltag, der anbefales gennemført frem til 2025. I
Roadmap 2025 omhandler tiltag 28 og 29 energibesparelser i bl.a. enfamiliehuse
(se evt. https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/11/EPT_Roadmap-2025_WEB.pdf).
Tiltag 29 handler om at etablere en platform for energibesparelser. I projektet Energi på
Tværs 3, som løber i perioden 2019-2021, nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udfolde de
forskellige tiltag, der er anbefalet i Roadmap 2025 omkring energibesparelser. Tiltag 28
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handler om netop gennemførelse af energitjek i private enfamiliehuse, og vil derfor også blive
udfoldet mere af arbejdsgruppen. I arbejdsgruppen er det forventeligt, at der også kommer et
bud på hvad der kan gøre det attraktivt for den enkelte boligejer at gennemføre
energirenoveringerne.
Det anbefales derfor, at budgetforslaget bredes mere ud i ordlyd og får overskriften
energibesparelser i private enfamilieshuse (generelt) frem for specifikt energitjek. Når
arbejdsgruppen for energibesparelser (i regi af Energi på Tværs 3) har udfoldet tiltagene
mere, kan et projekt beskrives mere specifikt under denne overskrift.
I forhold projektet ”Vækst via Energirenoveringer”, som regionen har støttet tidligere, er
denne type projekter ikke længere mulig for regionen at støtte som følge af
erhvervsfremmeloven. Dette peger også på en bredere overskrift end energitjek, da de
regionale udviklingsmidler skal bruges til mere generel samfundsudvikling frem for
vækstmuligheder for de virksomheder, der gennemfører energirenoveringerne.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget bidrager direkte til realisering af den fælles energivision godkendt af KKR og
Region Hovedstaden om at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri i 2035
og transportsektoren skal være fossilfri i 2050.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Angiv antal

Samlet udgift

Det forventes at forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Projektet kan gennemføres ved at afsætte 5 mio. årligt til finansiering eller tilsagnsbudgetteres i 2020
med henblik på en løbetid i 4 år.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
9.10 Udbredelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Vi kæmper med lukning af drikkevandsboringer pga. pesticid og kemikaliefund. Kan
regionen understøtte udbredelsen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og til hvilken
omkostning? Og hvad vil det koste at udvide mængden af stoffer, vandet testes for, gerne til
en totalscreening for alle stoffer?
Administrationens vurdering
Der er en god idé at sætte fokus på pesticider, da pesticider har vist sig at udgøre et større
problem end tidligere antaget.
Kommunerne er myndighed i forhold til at etablere boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO). Kommunerne skal jf. tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21 senest i 2022 have
gennemgået alle BNBO, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med
henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere risikoen for forurening
med pesticider fra erhvervsmæssig anvendelse.
Kommunerne er også myndighed overfor vandforsyningerne og pålægge forsyningerne at
teste drikkevandet og det grundvand, der bruges til drikkevand, for pesticider og disses
nedbrydningsprodukter jf. kravene i Drikkevandsbekendtgørelsen. Testen kan udvides, så den
omfatter yderligere pesticider, som vides at være anvendt i vandindvindingsoplandet, og som
vurderes at kunne udgøre en trussel for grundvandet.
Forurening med pesticider kan stamme fra fladekilder og punktkilder. Fladekilder skyldes
jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider på marker, mens punktkilder er de områder, hvor
pesticiderne er håndteret, f.eks. vaske- og påfyldningspladser for pesticider. Regionen kan jf.
jordforureningsloven kun tage sig af pesticidforurening fra punktkilder, mens kommunerne
har bemyndigelse og indsatsmulighed i forhold til pesticidforurening fra fladekilder.
Konsekvens af vurderingen
Administrationen har på den baggrund fremsat et budgetforslag- En forstærket indsats overfor
grundvandskritiske pesticider. Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af
grundvandskritiske pesticider. Forslaget bygger på, at en indsats mod pesticider vil give mest
mulig værdi for pengene, hvis indsatsen sker i et samarbejde med vandforsyningerne og
kommunerne, som har bemyndigelse og indsatsmuligheder (fx udpegning af BNBO) i forhold
til indsatsen mod pesticidfladekilder. Regionen vil i den forbindelse kunne bidrage med at
skabe overblik over pesticidpunktkilder, herunder viden om, hvordan der skelnes mellem
punktkilder og fladekilder. Bedre kendskab til pesticidpunktkilder er bl.a. afgørende viden for
vandforsyningerne, når de skal fastlægge antallet af stoffer, vandet skal testes for, og
optimere driften af kildepladserne bedst muligt. Hermed sikres en helhedsorienteret
grundvandsbeskyttelse, hvor væsentlige risici håndteres og indsatserne understøtter hinanden.
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Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.
Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

Der henvises til administrationens budgetforslag for uddybende beskrivelse.
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag –
9.11 En forstærket indsats overfor grundvandskritiske pesticider
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Der foreslås afsat en udviklingspulje på 6 mio. kr. fordelt over 2 år til en forstærket indsats overfor
grundvandskritiske pesticider. Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af
grundvandskritiske pesticidforureninger i Region Hovedstaden Det er et kriterie for anvendelsen af
midlerne, at udviklingen af pesticidindsatsen sker i samarbejde med vandforsyninger og kommuner.
Udfordring

Pesticider er igennem årene påvist i vandværker over hele Danmark og har ført til lukning af
flere drikkevandsboringer. Indenfor de seneste 1-2 år har nye analyser vist, at der optræder
pesticidrester i vores vandværker og grundvand, som hverken staten, forsyningerne eller
regionerne kendte til. I modsætning til de kendte ”gamle” pesticider, udgør de nyopdagede
pesticider en stor trussel i Region Hovedstaden, ligesom i resten af landet. Der er derfor
behov for en forstærket indsats i et tæt samarbejde med forsyninger og kommuner og fortsat
sparring med Miljøstyrelsen og de øvrige regioner.
I Region Hovedstadens indsatsplan i forhold til jordforurening (Jordplanen) er der fokus på at
håndtere forurening med klorerede opløsningsmidler, som blandt andet har været brugt på
renserier og i metalindustri til affedtning af metalemner. Disse stoffer er årsag til de værste
forureninger af grundvandet i Region Hovedstaden og har gennem de seneste årtier været
årsagen til de fleste lukninger af drikkevandsboringer. En indsats overfor pesticider er også
mulig inden for rammerne af den politisk vedtagne jordplan i Region Hovedstaden og
regionen kan inden for den gældende jordplan øge indsatsen i forhold til pesticider.
Udfordringen er, at dette ville skulle ske inden for den eksisterende ramme. Det vil sige, at
indsats mod forurenede grunde med klorerede opløsningsmidler, som fortsat er nødvendig for
at sikre væsentlige dele af fremtidens drikkevandsressource i Region Hovedstaden, ville blive
svækket.
Forurening med pesticider kan stamme fra fladekilder og punktkilder. Fladekilder skyldes
jordbrugsmæssig anvendelse af pesticider på marker, mens punktkilder er de områder, hvor
pesticiderne er håndteret. Det kan være vaske- og påfyldningspladser, hvor sprøjten er fyldt
op, vasket og måske tømt for rester, og i den forbindelse kan der være sket uheld og større
spild. Punktkilder kan også være gamle lossepladser med pesticidrester. Regionerne kan
ifølge lovgivningen kun tage sig af pesticidforurening fra punkkilderne dvs. opsporing og
indsats i forhold forurening, der er forårsaget af spild med pesticider. Forurening, der
stammer fra den regelrette anvendelse af pesticider på landbrugsarealer er ikke omfattet af
Jordforureningsloven, og regionen kan derfor ikke stille noget op i den forbindelse. Derfor er
det vigtig at kunne skelne mellem om grundvandet er påvirket af pesticider fra fladekilder
eller punktkilde.
Organisering og samarbejdspartnere

Pesticidforureningerne er komplicerede at håndtere, da undersøgelser og forebyggende tiltag
er dyre og meget tidskrævende. For at få mest mulig nytte af indsatsen og pengene er det
derfor afgørende, at regionerne i forbindelse med indsatsen mod pesticider indleder et
samarbejde med vandforsyninger og kommuner, som tillige har bemyndigelse og
indsatsmuligheder i forhold til indsatsen mod pesticidfladekilder.
I samarbejdet med forsyningerne og kommunerne bidrager regionen med opsporing og
undersøgelser af pesticidpunktkilder i grundvandsområderne, herunder viden om hvordan der
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Bilag
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af 76og fladekilde. Bedre kendskab til pesticidpunkkilder er bl.a.
afgørende viden for forsyningerne for, at de kan optimere driften af kildepladserne bedst
muligt.
For at sikre, at den nyeste viden og kreativitet inddrages, vil danske forskningsinstitutioner
blive involveret og erfaringsudveksling med de 4 øvrige regioner vil ske løbende.
Udbytte af projektet
Den samlede forstærkede indsats overfor pesticider i den 2 årige periode forventes sammen
med de allerede etablerede 2 samarbejder i henholdsvis Nybølle og Marbæk at medføre
etableringen af et antal nye samarbejder/partnerskaber med forsyninger og kommuner i
relation til afklaring af årsagerne til pesticidforurening af drikkevandsboringer i udvalgte
grundvandsområder i Region Hovedstaden, samt udarbejdelse af forslag til indsatsmuligheder
for de forskellige parter i samarbejdet. Såfremt det viser sig at pesticidpunktkilder er en
væsentlig årsag, og at der kan ske effektfuld afværgeindsats af Region Hovedstaden, vil
midlerne til en afværgeindsats skulle afholdes inden for det afsatte budget til oprensning af
jord- og grundvandsforureninger i Region Hovedstaden.
En evt. beslutning om bevilling af midler til en forstærket indsats i forhold til pesticider
forventes indbygget i kommende forslag om revideret jordplan, som planlægges fremlagt for
udvalget for Miljø-og Klima og efterfølgende regionsrådet i henholdsvis 2. og 3. kvartal
2019.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning en innovativ og grøn metropol med høj
vækst og livskvalitet. Ren jord og rent drikkevand er en af forudsætningerne for høj livskvalitet.
Forslaget understøtter effektmålet i den politisk vedtagne jordplan, at 80 % af hovedstadsregionens
grundvandsressource inden 2025 er sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko
for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten. Sikring af renere drikkevand vil understøtte
FN´s verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel) og nr. 6 (Rent Vand, og at dette forvaltes bæredygtigt).

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0.3
2.7

2021
0.3
2.7

0.5

0.5

3

3

2022

2023

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Trafikudvalget
6.X Sundhedsmidler
10.X Regionale udviklingsmidler
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag
6.1 Bycykler ved akuthospitalerne
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Forslaget går ud på at sætte bycykelstationer op på Region Hovedstadens akuthospitaler.
Formålet er at fremme grøn transport til og fra hospitalerne, herunder kombinationsrejser imellem
cykel og tog. Forslaget formindsker samtidig trængsel på indfaldsveje og parkeringsområder tilknyttet
hospitalerne. Bycykler har en bred målgruppe og kan både benyttes af medarbejdere ifm. tjenesterejser
og pendlerrejser, og af patienter, pårørende og øvrige besøgende ved akuthospitalerne.
Der tages ved beregningerne udgangspunkt i det nuværende bycykelsystem i centralkommunerne, ejet
af DSB, København og Frederiksberg Kommuner. Systemet består af bycykelstationer, hver med
plads til parkering og opladning af 20 elcykler (”de hvide bycykler”).
Rigshospitalet har allerede en bycykelstation, som er finansieret af Københavns Kommune. Dertil
kommer, at Region Hovedstaden er i gang med at etablere bycykelstationer på hhv. Bispebjerg
Hospital og Gentofte Hospital. Disse er allerede finansieret og opsættes i 2019.
De er 11 akuthospitaler, og 9 hvis man fratrækker Bispebjerg og Gentofte hospitaler.
Der er for tiden i den nuværende operationszone for bycyklerne i København og Frederiksberg en
mulighed for at opsætte bycykelstationer uden indkøb af tilhørende elcykler (disse følger med gratis).
Man betaler kun for selve infrastrukturen og driften af infrastrukturen. Prisen er 296.000 kr. over en
otte-årig periode for en bycykelstation med 20 dockingpunkter, heraf går 200.000 kr. til installation og
96.000 kr. til otte-årig drift af infrastrukturen (tallene er taget fra den officielle prisliste fra By- og
Pendlercykelfonden fra 2012 og er ikke pristalsreguleret). Installation og drift i otte år på Amager
Hospital og Frederiksberg Hospital vil således kunne ske til en pris af 2 x 296.000 kr. (i 2012-tal). Det
skal afklares, om Hvidovre Hospital, fordi det ligger så tæt på operationszonen, også ville kunne få
samme mulighed. Region Hovedstaden allerede gjort brug af muligheden ifm. opsætningen på
Bispebjerg og Gentofte Hospital i 2019/2020.
På de resterende seks akuthospitaler – Nordsjællands Hospital i hhv. Frederikssund, Helsingør og
Hillerød, Herlev Hospital, Bornholms Hospital og Glostrup Hospital – kan bycykelstationer opsættes
til normalprisen, dvs. til en pris af 70.000 per dockingpunkt for en otte-årig periode (i 2012-tal). Ved
opsætning af en bycykelstation med 20 dockingpunkter skal man derfor beregne 20 x 70.000 kr. = 1,4
mio. kr. per hospital, eller i alt 8,4 mio. kr. for de seks hospitaler (i 2012-tal). Heraf skal 56 % (4.7
mio. kr.) betales det første år, og 44% af prisen (3,7 mio. kr. i 2012-tal) løbende fordelt og den otteårige driftsperiode (462.500 kr. per år i 2012-tal).
Ved opsætning af bycykelstationer på de seks akuthospitaler uden for den nuværende operationszone
vil det være afgørende, at den relevante kommune samt grundejere ved de lokale trafikale
knudepunkter indvilliger i finansiere og drifte tilsvarende bycykelstationer hos dem. Dette forhold bør
medtages i vurderingen af, om det kan betale sig at opsætte bycykelstationer på akuthospitaler uden
for centralkommunerne. Eksistensen af bycykelstationer ved knudepunkterne her vil være en
afgørende forudsætning for succesen af at have bycykelstationer ved de nærliggende akuthospitaler.
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Et alternativ til at etablere fysiske infrastruktur og bycykelstationer som beskrevet ovenfor er en
digital løsning. Sådan en løsning ville især være interessant uden for centralkommunerne, hvor
bycykelsystemet endnu ikke er etableret. Forskellen fra bycykelsystemet er – udover at man ikke
binder sig til elcykler - er, at det ikke er nødvendigt at etablere en fysisk infrastruktur, hvor cyklerne
hentes og afleveres. I stedet opereres med områder, hvor cyklerne må stilles/stå. Systemet fungerer
igennem brugerens smartphone. Brugeren booker en cykel på, låser den op og afleverer og låser den
igen via smartphone-appen. Prisen for etablering af en sådan løsning vil skulle afklares igennem
udbud men et forsigtigt skøn vil være 6.500 kr. for én cykel i etableringsomkostninger samt årlige
driftsudgifter på 2.500 kr. per cykel.
I nedenstående beregning er alle akuthospitaler tilgodeset. Men man kan også vælge en delløsning,
hvor man kun implementerer bycykelstationer ved de ’billige’ akuthospitaler (Hvidovre, Amager,
Frederiksberg) samt ved de akuthospitaler uden for centralkommunerne, hvor der samtidig kan
etableres medfinansiering fra den pågældende kommune samt evt. grundejerne ved stationerne og
knudepunkterne, således at der også opsættes bycykelstationer ved minmum s-togstationer og/eller
større knudepunkter i nærområdet til akuthospitalet.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget hører ind under den politiske målsætning om at være en grøn og innovativ region. Særligt
fremmer initiativet den grønne omstilling i Region Hovedstadens som virksomhed. Forslaget bidrager
til at udmønte Transportplan 2025 under den koncernstrategiske indsats Grøn Drift og Udvikling i
Fokus og Forenkling. Men samtidig er der positive synergieffekter til andre planer, for eksempel
regionens parkeringsstrategi, den regionale udviklingsstrategi (RUS), Handlingsplan for FN’s
verdensmål, Movias strategiske net, m.fl.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

Løn til evt. nye
årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal
ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

Evt. uddybende beskrivelse:

Tallene er i skemaet er justeret for inflation og kan derfor ikke sammenlignes direkte med
2012-tallene i teksten. Strømudgifter er ikke medregnet. Kan ikke tilsagnsbudgetteres.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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budgetdrøftelse:

Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
10.1 Øget drift for 150S i aftentimerne
Fremsat af:
Venstre
Formål og indhold
Forslaget går på at udvide driften på linje 150S til og fra Kokkedal St. til minimum to gange i timen
fra kl. 21 til 23.
Fra ca. kl. 21 kører 150S kun en gang i timen til Kokkedal station. Mange borgere har brug for at
kunne tage bussen i hvert fald frem til kl. 23.
Administrationens vurdering
I dag er der 20-minutters drift i retningen Kokkedal St. – Nørreport St. frem til 21.44, mens der er 20minuttersdrift i modsat retning frem til 21.35 (afgang fra Nørreport St. med ankomst ved Kokkedal St.
22.27), og timesdrift resten af aftenen. Mellem Gl. Holte og Nørreport St. er der 20-minutters drift helt
frem til sidste afgang, hvorfor det er undersøgt, hvad det vil koste at lade disse afgange fortsætte frem
til Kokkedal St., så der er 20-minutters drift frem til kl. 23. Det vil i praksis betyde to ekstra afgange i
hver retning:
Kokkedal - Gl. Holte
Nuværende
Ekstra
Ekstra
Nuværende

21.44
22.04
22.24
22.44

Gl. Holte - Kokkedal
Nuværende
Ekstra
Ekstra
Nuværende

22.05
22.25
22.45
23.05

De to ekstra afgange i hver retning forventes at øge regionens tilskudsbehov til linjen med 0,3 mio. kr.
pr. år. Dermed er de forventede passagerindtægter indregnet.
Administrationen anbefaler, at driftsudvidelser overvejes i et helhedssyn, hvor der ses på
serviceniveauet generelt for de enkelte produktkategorier. Eksempelvis kan der tages udgangspunkt i
den reduktion, som blev besluttet i 2016, hvor frekvensen på R-nettet blev sat ned til timesdrift efter
kl. 18. Udvidelser bør desuden vurderes i sammenhæng med de kommende økonomiske udfordringer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forbedrer kvaliteten af den kollektive trafik.
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Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0,3
0
0

2021
0
0,3
0
0

2022
0
0,3
0
0

2023
0
0,3
0
0

0,3

0,3

0,3

0,3

Angiv antal

Samlet udgift

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Budgetlægningen

Budget/finansieringsforslag
10.2 Renovering af Lokalbanen
Fremsat af:
Venstre / Konservative
Formål og indhold
Venstre:
Lokalbanen trænger til renovering
Såfremt vi igen i år får en andel af overskud fra Movia foreslås, at vi anvender en del af dette
til renovering af Lokalbanen.
Konservative:
Lokalbanerne står over for en renovering, der koster +400 millioner frem mod 2026. Der er
ikke nok midler til renovering. Men vi bør gå så langt som muligt.
Så mange af de overskydende Movia midler (37 millioner kroner) som muligt bliver afsat til
vedligehold af Lokalbanen.
Administrationens vurdering
Lokalbanerne i Region Hovedstaden står overfor et omfattende renoveringsbehov frem mod 2026. I
budgetaftale for 2019 er afsat 16,9 mio. kr. til sporfornyelse af Gribskovbanen i 2019 og 8,9 mio. kr. i
2020. Derudover blev der afsat midler til etablering af to nye standsningssteder ved Nørre Herlev og
Troldebakkerne (Helsinge Nord). Movia vurderet at der frem mod 2026 er behov for udskiftning af
sporskifter til sammenlagt 18 mio. kr.
Administrationen foreslår at der afsættet midler til indkøb af sporskifter. Udskiftningen af de nedslidte
sporskifter er en del af de nødvendige renoveringer på lokalbanerne, som er kræves for at opretholde
en stabil drift.

Lokaltog A/S vil stå for indkøb af sporskifterne.
Sporskifter anvendes bl.a. på stationer og sikrer mulighed for at to tog kan krydse hinanden.
Et sporskifte er et modul bestående af forskellige elementer, som eksempelvis skinner, sveller
og motordrev m.v.
Budgetforslaget giver mulighed for indkøb af tre sporskifter, som Lokaltog A/S har vurderet
som den mindste ordrestørrelse. Der kan indkøbes flere, men maksimalt for 10,5 mio. kr. i
2020.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
ReVUS-målsætningen om at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet, samt understøttelse af
den kommende Trafik- og Mobilitetsplan, ved at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.
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konsekvenser
Bilag
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-56 af 76– økonomi, personale og tid
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0
4,5 mio.
kr.
0

0
0
0

2021

2022
0
0
0

2023
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Angiv antal

Samlet udgift

4,5 mio.
kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Etableringsudgifter til indkøb af sporskifter kan skaleres op i spring af 1,5 mio. kr. til
maksimalt 10,5 mio. kr. Etableringsudgifterne kan ikke skaleres ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
10.3 Etablering af regionalbane Hillerød Østerport
Fremsat af:
Enhedslisten
Formål og indhold
Med forslaget ønsker vi at afklare muligheden for etablering af regionaltog til Hillerød med 1
eller 2 stop på strækningen Hillerød-Østerport.
Herunder skal følgende afklares:
1.
2.
3.
4.

Udfordringer med anlæg af ny bane
Passagergrundlag og potentialet i byudvikling i kommunerne nord for Hillerød
Aflastningen af trængsel på vejene.
Placering af 1 eller 2 stop ved Lyngby og/eller Hellerup i forhold til opkobling til det
eksisterende trafiknet, adgang til uddannelse og rejsetiden fra Hillerød til Østerport

Motivation:
Vi mener grundlæggende, at en investering i kollektiv trafik er nødvendig for at mindske CO2
udledningen.
Vi ønsker derfor, at der bygges en elektrificeret høj klasse løsning mellem Nordsjælland og
København på linje med den nye Ringstedbane.
Vi mener, at en stor reduktion af rejsetiden mellem Hillerød st. og Østerport vil have stor
betydning for folks vilje til vælge kollektiv trafik, og samtidigt understøtte byudviklingen i
alle byområder med lokalbaner i forbindelse med Hillerød st.
Løse beregninger og opslag på rejseplanen giver følgende resultater:
Lokal station - Rådhuspladsen
Frederiksværk
Helsinge
Fredensborg
Hillerød

Nu
1 time og 28 minutter
1 time og 18 minutter
1 time og 7 minutter
48 minutter

Med ny bane
59 minutter
49 minutter
40 minutter
27 minutter

Trængslen i Nordsjælland er kendt og der er behov for investeringer i kollektivtrafik, da
vejnettet ikke vil kunne vil kunne følge med udviklingen.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en mulighed for at etablere en regional togforbindelse på linje
med København-Ringstedbanen er en yderst kompliceret opgave – og vil i første omgang
skulle igennem en samfundsøkonomisk analyse – som også vil omhandle rejsetidsbesparelser.
Administrationen vil skulle indhente tilbud på, hvad en samfundsøkonomisk analyse vil koste
at gennemføre førend, der kan peges på konsekvenser for økonomi, personale og tid.
Administrationen vurderer, at der i dag er en højklasset betjening af Hillerød – Østerport med
S-tog, som har et højt passagergrundlag på grund af standsningsmøntret.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag – [overskrift]:
10.4 Afdækning af ventetider i den kollektive trafik
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Hvor er borgerne udsat for lange ventetider og dårlig sammenhæng? Hvor er bustrafikken
især belastet af dårlig fremkommelighed osv?
Administrationens vurdering
Det forstås som, at afdækningen er ift. de regionalt finansierede busser og tog, samt deres
korrespondenser til anden kollektiv trafik.
Lange ventetider og dårlig sammenhæng
Det foreslås, at der udarbejdes en analyse, som visuelt viser de forskellige
ventetider/serviceniveau i regionen. Der kan i analysen indgå rejsekortdata bl.a. for at
identificere ventetider ved skift samt rejserelationer.
Der arbejdes generelt for sammenhæng i det kollektive trafiknet. Nettet er bl.a. sårbart over
for forsinkelser, som kan lede til ventetider. Region Hovedstadens geografi er varieret. Derfor
er der variation i udbuddet af kollektive trafiktilbud samt forskellig frekvens i de forskellige
dele af geografien, hvilket giver forskellige serviceniveau i regionen.
Fremkommelighed
Det foreslås, at der udarbejdes en opdateret screening af de regionalt finansierede buslinjer,
som viser muligheder og gevinster for fremkommelighedsprojekter. Derudover kan der laves
et samlet visuelt overblik over, hvor de regionale busser har fremkommelighedsudfordringer.
Movia har tidligere udarbejdet screeninger for en række regionale buslinjer med potentiale for
rejsetidsforbedringer. Screeningsrapporterne er med succes blevet anvendt ved ansøgning om
medfinansiering fra statslige puljer, hvilket har gjort det muligt at forbedre
fremkommeligheden og samtidig opnå driftsbesparelser. Rapporterne er vedlagt som bilag til
trafikudvalgsmøde 24. april 2018.
Flere fremkommelighedsprojekter for regionale busser er allerede igangsat som følge af disse
rapporter. Der er flere af de regionale buslinjer som endnu ikke er blevet undersøgt. Disse kan
undersøges, så evt. fremtidige investeringer i busfremkommelighed anvendes på de buslinjer,
hvor der kan opnås mest fremkommelighed for pengene.
Produkt
Det endelige produkt kan eksempelvis bestå af to rapporter med tilhørende visuelt materiale.
Analyserne kan udarbejdes på forskelligvis. Fx i samarbejde med et universitet, en
konsulentanalyse, i samarbejde med Movia eller gennem en projektansættelse.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
En attraktiv og sammenhængende kollektiv trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2021

2022

2023

0,8 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,8 mio.
kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Midlerne kan anvendes dels til øvrig drift eller årsværk.
Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Budgetlægningen 2020-2023
Budget/finansieringsforslag:
10.5 Trængselsudfordringer for cyklister
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Initiativet har til formål at undersøge, hvor cyklisterne på de regionale cyklistfærdselsårer
oplever dårlig fremkommelighed og store forsinkelser, eksempelvis fordi trafiksignalerne er
indstillet til den øvrige vejtrafik snarere end til cyklisterne. Desuden skal det komme med bud
på helhedsorienterede optimeringer.
Udpræget trængsel på cykelstierne, som følge af demografiske ændringer og trafikstigninger,
herunder specifikke stigninger i cykeltrafikken, er hovedsageligt et problem i s-togene og i
centralkommunerne i myldretiden.
Antallet af cykelture i hovedstadsregionen er dog ikke kun stigende i centralkommunerne,
ifølge det regionale cykelregnskab fra 2016. Siden 2007 er det steget med 20%. Borgerne er
de mest tilfredse i hele landet med at være cyklister. Samtidig mener 68%, af dem, at det er
mere vigtigt end at forbedre forholdene cyklister end for alle andre transportformer.
På de tværkommunale supercykelstier måles gennemsnitlige stigninger i cykeltrafikken på
23%. Farumruten isoleret har haft en stigning på 61%. Selvom der sjældent er tale om
deciderede trængselsproblemer på supercykelstierne, så oplever supercyklisterne fortsat
mange forsinkelser. På de lange cykelture kan borgerne risikere mange gange at skulle sænke
farten eller blive stoppet på grund af røde trafiklys.
Supercykelstisamarbejdet har i 2018/2019 fået lavet evalueringer af alle eksisterende
supercykelstier og har i den forbindelse også undersøgt fremkommeligheden på ruten før og
efter. Derudover er der blevet lavet en rapport på konkrete forbedringsforslag på de seneste
fem evaluerede ruter, hvor der på hver rute ved også fremgår forslag til signalforbedringer.
Der er dog intet samlet overblik over fremkommelighed for cyklister på de store
’cyklistfærdselsårer’ i hovedstadsregionen. Muligheden for at få dette overblik er interessant,
da det kunne spille godt sammen med det af Transportministeriets
Fremkommelighedsudvalgs analyse af og anbefalinger til vejtrafikkens fremkommelighed i
hovedstadsregionen. Fremkommelighedsudvalget har ikke taget højde for cyklisternes
fremkommelighed, selvom cyklisterne er en del af vejtrafikken på lige fod med bilister og
busser. Dermed lægges der ikke op til ikke løsninger, hvor fremkommelighed for både vej- og
cykeltrafik spiller bedst muligt sammen.
Københavns Kommune vedtog i efteråret 2015 en lokal optimeringsplan, som præsenterer
analyser og ideoplæg til fremtidssikring af cykelfremkommeligheden på seks vigtige og
befærdede cykelkorridorer, som også i fremtiden forventes at spille en vigtig rolle for
cykelfremkommeligheden i København.
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Med inspiration fra Københavns Kommunes optimeringsplan kan herværende budgetinitiativ
med fordel have som ledetråd, at trafikplanlægning ikke er et nulsumsspil, hvor nogle
trafikanter vinder kampen om vejarealet, mens andre taber. Og hvis nogen skal hurtigere
frem, må andre afgive plads og privilegier. I stedet kan ledetråden med fordel være at
optimere vejarealet igennem helhedsorienteret tilgang med størst mulig hensyntagen til alle
trafikantgruppers behov. Ofte er der for eksempel konflikter med cyklister og
buspassagerer/fodgængere. Andre gange imellem bilister og cyklister.
Initiativet kan bruges som grundlag for kommuner i hovedstadsregionen, der vil ansøge om
funding til anlægsarbejder om cykelfremkommelighed.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Bedre cykelfremkommelighed hænger sammen med regionens politiske målsætning om en
grøn og innovativ metropol. Konkret bidrager initiativet til at udmønte udviklingsområderne
”Flere cykelpendlere” og ”Trafikinformation og mobilitetsservice med brugeren i centrum” i
regionens trafik- og mobilitetsplan fra 2019. Bedre cykelfremkommelighed er et af fire
kvalitetsmål for anlæg af de regionalt støttede supercykelstier.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

2022

2023

Evt. 1

Angiv antal

Samlet udgift

0,5 mio.

Evt. uddybende beskrivelse:
Det er en skalerbar ramme. Særligt fremskrivninger, potentialevurderinger og løsningsforslag
er dyre. Prisen afhænger en del af den metode, der anvendes, idet observationer ude i den
rigtige verden hurtigt koster mange penge, også selvom det er studenter, der bruges. Prisen
afhænger også af, hvor mange aktører, som skal involveres. Hvis analysen skal udføres inhouse, så er ansættelse af en specialiseret, teknisk profil, for eksempel en ingeniør,
nødvendig. Man kan vælge at udmønte initiativet som et partnerskabsprojekt imellem
videninstitutioner og vejmyndigheder, m.fl. Undersøgelsen kan tilsagnsbudgetteres, hvis
opgaven lægges ud til en ekstern samarbejdspartner.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører:
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag :
10.6 Undersøgelse af Metro til Rigshospitalet
Fremsat af:
Konservative
Formål og indhold
God kollektiv betjening af vores hospitaler er vigtig. Selv med den nye Metrocityring bliver der langt
fra nærmeste stop til Rigshospitalet. Særligt for ældre, gangbesværede og syge. Det vil desuden være
en stor gevinst for vores medarbejdere, da Rigshospitalet er en af Københavns største arbejdspladser.
Det forslås at der afsættes op til 500.000 til en undersøgelse om forlængelse eller udvidelse af
Metroen, således at der kan blive en station lige ved eller på Rigshospitalet. Undersøgelsen kan evt.
ske som en udvidelse til de undersøgelser der allerede pågår.

Administrationens vurdering:
Administrationen har været i dialog med administrationen i Københavns Kommune, som
oplyser, at der i arbejdet med Kollektivtransport i København (KIK2), er gennemført analyser
af forskellige linjeføringer/etaper af en M6, hvor Rigshospitalet indgik i flere af
alternativerne. Det vil sige enten fortsatte linjeføringen til Østerport og videre over havnen
tilbage til Refshaleøen (såkaldte Havnering) eller også fortsatte linjeføringen efter
Rigshospitalet videre mod Brønshøj. Disse scenarier gjaldt for 2050.
Det er anbefalingen i KIK2, at der primært arbejdes for en metro København H-Prags
Boulevard. Men, pga. af det igangsatte arbejde med Lynetteholmen, har Københavns
Kommune indstillet, at analysen på denne strækning i KIK2 skal indgå i den kommende
udredning af metrobetjening af Lynetteholmen. Denne udredning er igangsat og forventes
afsluttet primo 2020.
Administrationen vurderer, det er oplagt at afvente udredningen af linjen Hovedbanegården
til Lynetteholmen før eventuelle yderligere analyser.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020

2021

2022

2023

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Bilag
1 - Sidetil
-65brug
af 76 for udvalgets 2.
Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.7 Opgradering af information ved stoppesteder
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Forslaget har til formål at forbedre trafikinformationen på udvalgte stoppesteder på regionens
buslinjer ved at implementere countdown-moduler, så busafgange i realtid kan ses ved stoppestederne.
I forbindelse med effektiviseringen af Movias driftsomkostninger besluttede Movias bestyrelse at
fjerne de trykte køreplaner fra alle busstoppesteder. Det har resulteret i en større debat om behovet for
fysisk information ved stoppesteder, der resulterede i genopsættelse af rutebeskrivelserne ved
stoppestederne med information om linjeføring og frekvens – men altså ikke de faktiske afgangstider.
Ved at implementere countdown-moduler sikres både den efterspurgte fysiske information ved
stoppestederne plus en forbedring i forhold til de trykte køreplaner, da bussens reelle afgangstider
vises i tilfælde, hvor den eksempelvis er forsinket.
Et countdown-modul koster ca. 17.000 kr. inklusiv opsætning, og har nogle mindre årlige
driftsomkostninger, der dog dækkes af Movias budget. Movia kører dog i øjeblikket et udbud omkring
en ny rammeaftale for countdown-moduler, der kan ændre prisen fremadrettet.
Regionens buslinjer betjener i dag ca. 1.300 stoppesteder, hvoraf 151 allerede har countdown-moduler
eller er ved at få det som eksempelvis stoppestederne på linje 200S. Det vil være en meget stor
omkostning at implementere countdown-moduler på alle stoppesteder, og derfor foreslår
administrationen at indkøbe og opsætte 100 countdown-moduler ved større regionale rejsemål samt
mest benyttede busstoppesteder. Det foreslås, at Trafikudvalget godkender de endelige placeringer.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
ReVUS-målsætningen om at sikre effektiv og bæredygtig mobilitet, samt understøttelse af den
kommende Trafik- og Mobilitetsplan, ved at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0
1,7 mio.
kr.
0

0
0
0

2021

2022
0
0
0

2023
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Angiv antal

Samlet udgift

1,7 mio.
kr.

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres op og ned afhængig af hvor mange countdown-moduler, der ønskes.
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Anfør,1 hvilket
forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
Bilag
- Side område
-66 af 76
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Bilag
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.8 Busfremkommelighed
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Forslagets formål er at investere i fremkommelighedstiltag for regionale busser og dermed opnå
rejtidsbesparelser og reduktioner i bussernes tilskudsbehov fremadrettet.
Movia har for Region Hovedstaden udarbejdet rapporter for udvalgte regionale buslinjer med størst
potentiale for rejsetidsforbedringer. Rapporterne er på screeningsniveau og indeholder
effektvurderinger ved forbedringer af fremkommeligheden. Rapporterne er vedlagt som bilag til
trafikudvalgsmøde 24. april 2018.
Flere fremkommelighedsprojekter for regionale busser er allerede igangsat og andre er ikke aktuelle
pt. pga. omlægninger til metrocityringen og letbanens anlægsarbejder. Derfor er der kun opstillet to
muligheder i tabellen.
Tabel 1:
Linje
123(A)
600S(A+B)

Rejsetidsgevinst
ca. 2 min.
3-5 min.

Fremkommelighedstiltag
2,7 mio. kr.
13,9 mio. kr.

Stoppestedsforbedringer
3,6 mio. kr.
1,5 mio. kr.

Total
6,3 mio. kr.
15,4 mio. kr.

Investering
pr. minut
ca. 3,2 mio. kr.
ca. 3,9 mio. kr.

Stoppestedsforbedringerne medfører ingen eller få sekunders rejsetidsforbedring. Men forbedringerne
påvirker passagerernes oplevelse af den kollektive trafik positivt. Fremkommelighedstiltag kan godt
gennemføres uden stoppestedsforbedringer, men samles tiltagene giver de en større kundetilfredshed.
Tabel 2 – Business-cases:
Linje
123(A)
600S(A+B)

Rejsetidsgevinst mio. kr./min
ca. 1,4 mio. kr./min
2,8 - 4,6 mio. kr./min

Tilbagebetalingstid
4 år (for Region H)
10,5 år (for Region H)

Der er ingen mulighed for statslig medfinansiering i øjeblikket.
Buslinje 123 og 600S kører i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der samfinansierer de to linjer.
For at fremkommelighedsprojekterne kan realiseres, så kræver det bl.a., at Region Sjælland også
investerer i fremkommelighedstiltag på deres del af linjen.
Den største rejsetidsgevinst ift. investering findes i fremkommelighedstiltag for buslinje 123, der også
har en meget kort tilbagebetalingstid.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget bidrager til effektiv og bæredygtig mobilitet.

(A) Linjen kører også i Region Sjælland. Anlægsudgifter dækker kun tiltag i Region Hovedstaden.
(B) Høringsudgave – værdier kan ændre sig.
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Forslagets
konsekvenser
Bilag
1 - Side
-68 af 76– økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter

2021

2022

2023

2,7 mio.
kr.

Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Der er mulighed for at tilpasse investeringsbeløbet med værdierne angivet i tabel 1.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X

(A) Linjen kører også i Region Sjælland. Anlægsudgifter dækker kun tiltag i Region Hovedstaden.
(B) Høringsudgave – værdier kan ændre sig.
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Budgetlægningen

Budget/finansieringsforslag –
10.9 Kombinationsrejser med cykel
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Hensigten er at etablere gode betingelser ved knudepunkter for at kombinere cykel med tog,
bus og samkørsel, og derved øge attraktiviteten af det regionale buslinjer og lokalbaner, som
alternativ til privatbilen.
Initiativet bygger videre på erfaringerne fra et projekt fra 2018 om cykelkombinationsrejser i
regí af supercykelstisamarbejdet. Formålet var at forbedre koblingen mellem den lange
cykeltur og kollektiv trafik. Projektet har skabt nye samarbejdsrelationer og er mundet ud i
forsøg med tiltag, som skal skabe cykelvenlige knudepunkter (superhubs) og bedre
trafikinformation for cykelrejsende. Eksempelvis har samarbejdspartnerne afprøvet
cykeltransportbånd på stationstrapper og bedre integration af cykeldata i Rejseplanen.
Erfaringerne og idéerne kan med fordel overføres til Movias strategiske net og udvikles i
overensstemmelse med Movias arbejde om ”Superstoppet”. Budgettiltaget går derfor ud på at
kortlægge og vurdere det strategiske net i forhold til kombinationsrejser med cykel. Der
afdækkes for eksempel, hvilke knudepunkter på nettet, der har et særligt stort potentiale for
cykelkombinationsrejser samt hvilke konkrete tiltag, der med fordel kan implementeres.
Tiltaget munder således ud i konkrete, fysiske forbedringer på udvalgte lokaliteter.
Aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med Movia, Lokaltog og kommuner.
Der afsættes cirka 0,5 mio. kr. til undersøgelser/forberedelser og cirka 2,5 mio. kr. til at
etablering/anlæg. I alt 3 mio. kr. over to år fra 2020. Beløbet kan godt nedskaleres, men det
vil så få den konsekvens, at der vil blive råd til mindre anlæg.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Ved at fremme kombinationsrejser med cykel, så bidrager regionsrådet til den politiske målsætning i
Fokus og Forenkling om at skabe en grøn og innovativ metropol. Aktiv transport i hverdagen er et
redskab til at fremme folkesundheden. Samtidig fremmer cykel-kombinationsrejser brugen af offentlig
transport og cyklisme til gavn for effektiv og bæredygtig mobilitet.
Initiativet bidrager konkret til at udmønte udviklingsområderne ”Knudepunkter der skaber
sammenhæng” og ”Flere cykelpendlere” i Region Hovedstadens trafik- og mobilitetsplan fra 2019.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2021

1,0

2,0

1,0

2,0

2022

2023

Angiv antal

Samlet udgift
Evt. uddybende beskrivelse:

Tiltaget kan tilsagnsbudgetteres med 3 mio. kr. i 2020, såfremt midlerne overføres til en
ekstern samarbejdspartner, fx en kommune eller et trafikselskab.

Møde i Trafikudvalget d. 23-04-2019

Punkt nr. 8 - Drøftelsessag: Budget 2020
Anfør,1 hvilket
forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Bilag
- Side område
-70 af 76
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon

budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.10 Pulje til at understøtte trafikale ændringer i forbindelse med trafikbestilling 2021
Fremsat af: Administrationen
Formål og indhold
Formålet med forslaget er at understøtte den regionale kollektive trafik og arbejdet med
trafikbestilling 2021, som forventes at medføre reduktioner i bus- og togdriften.
Der foreslås oprettet en pulje til forbedringer af fysiske forhold relateret til den regionale kollektive
trafik. Udmøntning af puljen vil ske med afsæt i den igangværende kommunedialog vedr.
trafikbestilling 2021 og således med udgangspunkt i behov og ønsker i de enkelte kommuner.
Puljen skal medvirke til at optimere den regionale kollektive trafik og øge passagergrundlaget, f.eks.
ved forbedret tilgængelighed til og forhold ved stoppesteder, således at den kollektive trafik bedre kan
absorbere den stigende trængsel og attraktiviteten øges. I tråd med dette tages der i arbejdet med
trafikbestilling 2021 bl.a. afsæt i tre principper for det regionale kollektive trafiknet:
1. Sammenhængende hovednet
2. Direkte forbindelser mellem knudepunkter
3. Strategisk placering og opgradering af skiftemuligheder
Puljen kan give mulighed for, at der fortsat er et udviklingspotentiale i den regionale kollektive trafik
på trods af budgettet til kollektiv trafik er under pres i de kommende år, og samtidig bidrage til at sikre
den nødvendige fysiske tilpasninger til eventuelle omlægninger i driften fra 2021.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget er i tråd med flere af de strategiske udviklingsområder i Trafik- og mobilitetsplanen, som er
lavet under ReVUS.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020
0
0
3 mio.
kr.
0

0
0
0

2021

2022
0
0
0

2023
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Angiv antal

Samlet udgift

3 mio.
kr.

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.

Uddybende beskrivelse:

Projektet kan skaleres op og ned.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

X
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag:
10.11 Fortsat indsats for støjbekæmpelse
Fremsat af:
Socialistisk Folkeparti
Formål og indhold
Den 12. marts 2019 godkendte regionsrådet udmøntningen af midler på 2 mio. kr. til
bekæmpelse af trafikstøj. På mødet blev der fremlagt i alt 3 forslag. Regionsrådet godkendte
det 1. forslag. Med dette forslag fremlægges nogle af de vigtigste elementer fra de to andre
forslag, som kan indarbejdes i en videre indsats i tillæg til forslag 1.
Elementer i den videre indsats kan være:
• Støjhotspot analyse som datamæssigt og visuelt kortlægger, hvor de største
trafikstøjsudfordringer i regionen er. Herunder bygger videre på og nyttiggøre det
datagrundlag, som er skabt i forbindelse med regionens analyse af luft- og
støjforurening fra 2018. Pris ca. 300.000 kr. (afhængigt af detaljeringsniveau og
datapræcision) Analysen er yderst relevant nu hvor regeringen har lagt op til
udmøntning af en national støjpulje på 1,6 mia. kr. Analysen vil basere sig på
kommunernes og vejdirektoratets nyeste støjkortlægninger samt dialog med regionen
kommuner, som ikke har gennemført støjkortlægninger.
• Et simpelt prioriteringsværktøj, hvor kommuner og region kan sammenligne en række
forskellige støjindsatser også i kombinationer, deres omkostninger og gevinster.
Herunder medregning af genevirkning fra motorveje, værdien af lokalitetens
anvendelse og arealudnyttelse, sundhed mv. Pris ca. 150 - 200.000 kr. (afhængigt af
detaljeringsniveau)
• Afholdelse af politisk forum. herunder afholdelse af politiske møder, hvor politikere
fra kommuner, region og Folketinget inviteres til en drøftelse af støjproblematikken,
politiske indsatser og teknologiske muligheder. Pris ca. 100 - 150.000 kr. (afhængigt
af detaljeringsniveau og behov for at facilitere af politiske dialoger mellem møderne)

Sammenhæng til de politiske målsætninger
I budgetaftale for 2019 er der aftalt en særlig indsats for støj. Op mod ½ mio. boliger i
regionen er påvirket af for megen støj i forhold til vejledende grænseværdier. Regionen har
desuden i ReVUS’en vedtaget en målsætning om at nedsætte støj- og luftforureningen fra
transportsektoren med 40% inden 2025. Denne afløses dog af RUS, som ventes vedtaget i
2019.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2020
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2021

2022

2023

0,7 mio.
kr.

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

0,7 mio.
kr.

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side]
Budget/finansieringsforslag
10.12 Videreførelse af indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (CPH Electric mm.).
Fremsat af:
Administrationen
Formål og indhold
Forslaget har til formål at forlænge indsatsen for grøn mobilitet og infrastruktur (CPH Electric mm.),
ved at sikre intern finansiering, således at man kan forsætte arbejdet med omstilling til grønne
køretøjer i regionen.
Hovedstadsregionen er udfordret af øget trængsel, støj- og luftforurening samt udledning af CO2 fra
transportsektoren. Desuden har transportsektoren fortsat høj udledning af CO2 og langsom omstilling
til grøn transport med bl.a. elbiler. Årsagen er bl.a. fortsat manglende viden og erfaringer på området
hos kommunerne og de private virksomheder samt begrænset koordinering i forhold til eks.
udbygning af ladeinfrastruktur.
Efter en periode med stigende afgifter på elbiler og begrænset udbud af grønne køretøjer, er der nu
ved at blive lanceret en lang række nye el- og opladningshybrid biler.
Indsatsen skal derfor fokusere på to områder:
1. hjælpe til, med at reducere CO2-, luft- og støjforurening gennem styrkelse af overgangen til
elektriske køretøjer, samt køretøjer drevet med brint og biogas, hvor dette måtte være mere
hensigtsmæssigt.
2. reducere trængslen ved at styrke multimodale løsninger i den offentlig transport, ved at
fremme udbredelsen af lette elektriske køretøjer, el-cykler, el-scootere mm. og lette
overgangen til deletjenester i by og land.
Konkret så skal regionen arbejde videre for at blive et videns- og projektcenter for grøn transport, som
kan servicere både offentlige og private virksomheder i deres omstilling til grønne transportformer,
samt i arbejdet med at understøtte omstilling hos borgerne til fordel for grønne transportformer.
Herunder skal der i samarbejde med relevante aktører opbygges et fælles adgangspunkt for viden og
erfaringsudveksling på e-mobilitet.
Niveauer for interaktion:
• På regionalt niveau, skal der arbejdes med vidensdeling og pilotprojekter.
• På kommunalt og virksomhedsniveau, skal der arbejdes videre med ”best practices” for
udbygning af ladeinfrastruktrur, udbud og omstilling af bilflåder.
Der er her en mulighed for at styrke indsatsen og skabe grundlag for, at vi i 2030 har en million
grønne biler, som både regering og opposition har vision om, hvoraf halvdelen forventes at være i
hovedstadsregionen.
Regionens indsats for grøn mobilitet og CPH Electric bruges på nuværende tidspunkt til at være
rammesættende og faciliterende for udviklingen i hele Greater Copenhagen, så indsatserne bliver
sammenhængende og effektive ift. miljø, klima og omstilling til grøn mobilitet.
Både i advisory board tilknyttet CPH Electric og i regionens samarbejdsnetværk efterspørges der
fortsat styrket organisering, der kan varetage denne rolle, og sikre et bredt fremskridt i hele
hovedstadsregionen, særligt i de kommende år, hvor udbredelsen af elbiler forventes at stige kraftigt.
CPH Electric modtager mange henvendelser fra kommuner og andre, der ønsker sparring og hjælp i
deres arbejde med at omstille til grøn mobilitet, bl.a. om opladning. Regionen har gennem den udførte
indsats opbygget gode relationer og samarbejder på tværs af aktører i hele regionen, samt deltaget i en
række projekter med støtte fra staten og EU. Der er derfor et stærkt fundament for det fremtidige
arbejde
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Indsatsen hænger sammen med ReVUS-målsætningen om fremme af effektiv og bæredygtig
mobilitet. Desuden understøtter det trafik – og mobilitetsplanens strategiske udviklingsområder, ved at
styrke grøn mobilitet og understøtte Region Hovedstadens arbejd med FNs verdensmål.
Indsatsen retter sig bl.a. mod private virksomheder. Formålet er ikke erhvervsfremme, men fremme af
grøn omstilling.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift

2020
3,0 mio

2021
3,0 mio
-

2022
3,0
mio
-

2023
3,0
mio
-

Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

3 mio.

3 mio.

3 mio.

3 mio.

Angiv antal

Samlet udgift

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:
Indsatsen kan skaleres op og ned afhængig af hvor store ambitioner der ønskes på området. Den årlige
finansiering er sat til 3 mio. kr. årligt, der er det nuværende finansieringsniveau for indsatsen, men der
er mulighed for en skalering nedad mod 1,5 mio. kr. årligt.
Den hidtidige indsats har været drevet internt og har derfor ikke kunnet tilsagnsfinansieres. Der
arbejdes dog på et tættere samarbejde med Gate21, hvilket forventes at muliggøre tilsagnsfinansiering
af 75% af det valgte beløb.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Udvalg

TU

TU

TU

TU

TU

TU/FU/RR

TU

TU/FU/RR

TU

Titel

Sagstype

Motivation

21. maj 2019
Evt. status for busdrift Orienteringssag Der har været busdrift
i Ring 3
samtidig med anlæg siden
efteråret. Det er før
metrocityringen begynder.
Supercykelstier 2019- Orienteringssag Udmøntning af Budget 2019 2022
bevilling. Projektplan for 4-årig
periode fremlægges.
Principper for
regional
trafikbetjening
Evt. Tema om
kombinationsrejser
som en måde at
styrke mobiliteten på

Beslutningssag

Drøftelsessag

Beslutning for
Beslutningssag
strategiske retning for
den grønne indsats og
CPH-Electric
Udmøntning af midler Beslutningssag
til etablering af
standsningssted
Helsinge Nord og
Nørre Herlev
27. juni 2019
Trafikbestilling 2020
Drøftelsessag

Udmøntning af
anlægsmidler til
lokalbanen 2019
Temadrøftelse om

Beslutningssag

Temadrøftelse

proces og indhold
af analyse om

renoveringsbehov og
forslag til langsigtet
finansieringsmodel
for fornyelse af
lokalbanerne samt
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Principper for regional
trafikbetjening baseret på
tidligere drøftelser i udvalget.
En status på dagens
muligheder, administrationens
arbejde og evt. et strategisk
oplæg (kunne hænge sammen
med interreg-projektet fra
sidste møde)
Trafikudvalget skal godkende
strategi for den grønne indsats
og forventet fremtidig
udmøntning af budget.
Udmøntning af Budget 2019

Movias 1. behandling af
budget 2019 kommer – drøfte
oplæg til trafikbestilling 2020
Udmøntning af det årlige
tilskud.
Midler til analysen udmøntet i
feb/marts og analyse i proces.
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TU/MKU

TU

TU/FU/RR

anlæg af Favrholm St.
og Hillerød St.
27. august 2019
Grøn Drift og
Orienteringssag
Udvikling (GDU) –
Klimaregnskab og
status for 2018.

Evaluering af
omlægning af linje
65E

Som led i årshjulet for GDU
fremlægges det seneste års
udvikling i CO2 udledning fra
regionens transportaktiviteter,
herunder hvilke aktiviteter,
som blev gennemført for at
reducere udledningen af CO2.
Orienteringssag Som lovet MTU i sag 30. maj
/meddelelse
2017. ” foreslår
administrationen, at linjen
evalueres medio 2019”

1. oktober 2019
Trafikbestilling 2020
Beslutningssag

TU

Fremtidens kollektive
trafikknudepunkter.
Afrapportering

TU

Status for
fremkommelighedspr
ojekt for buslinje
375R

Kan først fremlægges efter
budgetaftalen 2020.

Orienteringssag
(Med oplæg og
præsentation
af resultater)
Orienteringssag Sag fra 26. februar 2019
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Borgerhenvendelse om reklamer for kviklån i busserne

Direkte 29778936
EAN-nr.: 5798001040211
CVR/SE-nr.: 29190623
Journal-nr.: 19024869
Dato: 9. april 2019

Fra: ……………………………….
Sendt: 19. marts 2019 13:30
Til: Region Hovedstaden <regionh@regionh.dk>
Emne: Nej til reklamer for kviklån i busserne
Til Trafikudvalget
Jeg kører indimellem med linie 250C og har hver gang undret mig over, at der
kører en masse reklamer for kviklån på de såkaldte informationsskærme. Nu
var jeg igen med bussen i aftes fra Hovedbanen til Hillerødgade og talte i alt 11
reklamer fra 4 forskellige udbydere af kviklån på en tur, der tog 12 minutter.
Med tanke på, hvor mange mennesker der får alvorlige økonomiske problemer
på grund af kviklån, synes jeg, at det er forkasteligt, at der reklameres for disse
lån i en offentlig bus - og endnu mere forkasteligt, at det er en så massiv
reklame.
Jeg vil derfor opfordre trafikudvalget til snarest muligt at få fjernet disse
reklamer. Vi reklamerer jo heller ikke for spiritus og cigaretter i busser og tog
Med venlig hilsen
…………………………….
…………………
…………………
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Kære …………
Tak for din mail vedrørende reklamer for kviklån i busserne. Vi har bedt
Trafikselskabet Movia om at udlevere de gældende regler og retningslinjer for
reklameindhold på infotainmentskærme i bl.a. linje 250S.
Vi vil på et kommende trafikudvalgsmøde drøfte din henvendelse og vurdere
om der er behov for at Movia justerer de gældende reklameregler.
Vedlagt finder du de gældende regler og retningslinjer for reklameindhold.

Med venlig hilsen

Jens Mandrup
Formand for trafikudvalget
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Reklamer
Movias reklameregler tager udgangspunkt i lovgivningen og alment
accepterede reklameetiske normer og kodeks, herunder ICC Danmarks kodeks
for reklamepraksis.
Reklamers indhold skal afspejle, at busreklamer er et stærkt reklamemedie i det
offentlige rum, som ikke kan fravælges af befolkningen. Reklamers indhold
skal desuden afspejle, at de viste reklamer har en afsmittende effekt på den
kollektive trafiks omdømme, Movias image samt forretningsmæssige og
økonomiske interesser.
Under henvisning til kontraktens løbetid, forbeholder Movia sig ret til løbende
at tilpasse og justere de gældende reklameregler til reklamemarkedets
udvikling og reklamernes påvirkning af offentligheden og Movias omdømme.
Reklamers indhold
Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være
udformet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder
markedsføringsloven og skal i øvrigt respektere alment accepterede
reklameetiske normer og kodeks, herunder jf. ICC Kodeks for Reklamepraksis
(2011).
Det skal fremgå af reklamen, hvem der annoncerer.
Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, uanset deres form og
uanset hvilket medie der anvendes. Det påhviler operatøren at sikre, at
modtagerne af reklamebudskabet bliver gjort opmærksom på, at der er tale om
reklame og dermed at forhindre skjult reklame.
Reklamer må ikke være diskriminerende med hensyn til race, køn, religion,
alder eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske
overbevisning.
Reklamer må ikke tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i
hjemmet, på arbejdspladsen, i trafikken eller til farlig, uansvarlig,
sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd i øvrigt.
Der må hverken direkte eller indirekte reklameres for religiøse anskuelser eller
bevægelser og ej heller for produkter udbudt af sådanne.
Reklamer, der henvender sig til børn og unge, skal altid være udformet med en
særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende
erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere
at præge.
Reklamer rettet mod børn og unge må dog aldrig, hverken direkte eller
indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller
anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af
vold, frygt eller overtro som virkemidler.
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Det er ikke tilladt at reklamere for tobaksprodukter eller for varer, der
fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning, jf. lov om forbud mod
tobaksreklamer mv. Der må ikke reklameres for elektroniske cigaretter og
genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin, jf. lov om elektroniske
cigaretter.
Reklamer for spil skal være i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser
herom i spillelovgivningen.
Reklamer for drikkevarer med alkoholisk indhold på 2,8 pct. eller derover skal
følge de retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, som er
aftalt mellem en række organisationer, og som senest er revideret i 2010.
Reklamer rettet mod børn og unge må dog aldrig, hverken direkte eller
indirekte, opfordre til anvendelse af drikkevarer med et alkoholisk indhold.
Reklamer for lægemidler, sundhedsydelser og medicinsk udstyr skal være i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Der findes
detaljerede regler herom i lægemiddelloven, bekendtgørelse om reklame for
lægemidler, lov om markedsføring af sundhedsydelser og bekendtgørelse om
reklame for medicinsk udstyr.
Det fremhæves, at der efter lægemiddelloven ikke må reklameres for
lægemidler, som er:
Receptpligtige.
Uegnede til anvendelse, uden at patienten forinden har søgt læge med henblik
på diagnosticering eller overvågning af behandlingen.
Omfattet af lov om euforiserende stoffer.
Reklamer for fødevarer og kosttilskud skal være i overensstemmelse med de
nærmere bestemmelser herom i lov om fødevarer og bekendtgørelse om
kosttilskud.
Reklamer skal respektere Movias forretningsmæssige/politiske interesser og
kundehensyn i øvrigt efter Movias nærmere skøn.
Ansvaret for reklamers lovlighed
I forhold til Movia er det operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de
opfylder ovenstående retningslinjer.
Som service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret
reklame opfylder ovenstående.
Reklamer, der berører eller omhandler religiøse anskuelser eller bevægelser,
kønsrelaterede reklamer, samt reklamer, som direkte eller indirekte kan virke
særligt krænkende på personers, herunder børn og unges, blufærdighed, eller
på anden måde kan være egnede til at skabe konflikt, skal dog altid
forhåndsgodkendes af Movia.
Movia kan også uden begæring vurdere aktuelle reklamer.
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Operatøren er pligtig til at følge Movias afgørelse af om en reklame mv. kan
vises og kan ikke rejse noget krav mod Movia som følge af en sådan afgørelse
og har intet retskrav på at vise en reklame.
I tilfælde, hvor Movia træffer afgørelse om at fjerne en reklame fra busserne,
som er i strid med Movias reklameregler, og reklamen ikke er blevet
forhåndsgodkendt af Movia, vil operatøren ifalde en bod.
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Politisk dokument uden resume

Dokumentnummer
729980
Bestyrelsen
Dato 9. april 2019

05 Godkendelse af ny ferielovgivnings påvirkning af Movias økonomi

Indstilling
Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse,
At Movia indbetaler optjent ferie til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (Fonden)
fremfor at indefryse pengene hos Movia med deraf følgende administration i form af årlig indeksregulering og rapportering samt risici i forbindelse med forrentningskrav.
At indbetaling til fonden (anslået 18,6 mio. kr.) finansieres igennem en ét-årig opskrivning af budgettet for 2020, hvorved finansiering sker via øgede aconto betalinger fra kommuner/regioner i
2020.

Beslutning:

Sagsfremstilling:
1. september 2020 træder en ny ferielovgivning 1 i kraft 1, som får finansieringsmæssige konsekvenser
i 2020. Bestyrelsens beslutning om håndtering af sagen, vil indgå i budgetforudsætningerne for 2020,
som forelægges bestyrelsen særskilt, jf. punkt 06 på dagsordenen.
Den nuværende model i ferieloven er todelt, så ferie optjenes løbende hen over et kalenderår, mens
den optjente ferie afvikles i ferieåret, der går fra 1. maj året efter og tolv måneder frem.
Den nye ferielov bygger på principperne om samtidighedsferie, hvorved der ikke optjenes ret til ferie
inden afholdelse, men optjening og afholdelse sker inden for samme periode. Optjeningsåret går fra 1.
september til 31. august, tolv måneder henover et årsskifte, mens afholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december, dvs. optjeningsperioden plus fire måneder. Retten til ferie optjenes og afholdes dermed sideløbende i den nye lov. Den nye model og overgang hertil er illustreret nedenstående i
figur 1.
Den nye ferielov indeholder dermed en forskydning af ferieårets tidsmæssige placering i forhold til den
nuværende ferieordning. Det første ferieår efter den nye model vil være ferieåret 1. september 2020 –
31. december 2021, mens optjeningsåret vil være 1. september 2020 – 31. august 2021. Det er i figur
1 markeret med skraverede felter i såvel optjeningsåret som afholdelsesåret.

1

Lov nr. 58 af 30/01/2018 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
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Omlægningen til den nye ferielov begynder allerede i indeværende kalenderår 2019, da det teknisk
skal inddeles i to optjeningsperioder. Den første periode, efter gældende ferielovgivning, fra 1. januar
2019 – 31. august 2019, er til afholdelse 1. maj 2020 – 31. august 2020. I denne periode optjenes
16,7 feriedage. Den anden periode efter ny ferielovgivning, der optjenes fra 1. september 2019 – 31.
august 2020 (overgangsperioden) kan ikke afholdes, men skal indefryses, indtil medarbejdere forlader
arbejdsmarkedet. Formålet er at sikre, at arbejdsgiverne ikke belastes af dobbelt ferieafholdelse i det
første år, hvor samtidighedsprincippet er gældende. Beløbet kan indefryses enten via Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (fonden) eller hos Movia selv. Hvis Movia indefryser midlerne,
skal beløbet indeksreguleres og indberettes til fonden årligt. Når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet, skal de indekserede feriepenge afregnes med fonden.
Figur 1. Illustration af ændringer ved den nye ferielov

Forklaring til figuren;
Gule felter: optjening og afholdelse af ferie efter gammel ferielov i perioden op til overgangsperioden.
Grønt felt: afholdelse af ferie optjent i 2018 efter gammel ferielov.
Blå felter: Afholdelse og optjening efter den nye ferielov.

I regnskab 2018 var den samlede feriepengeforpligtelse på 30 mio. kr. Forpligtelsen består af ikke-afholdt ferie (1.-5. ferieuge og 6. ferieuge) optjent i 2017 på i alt 8 mio. kr. og optjent ferie (1.-5. ferieuge
og 6. ferieuge) i 2018 på i alt 22 mio. kr.
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Administrationen har på baggrund af udmelding fra KL om regler for beregning af forpligtelsen og med
udgangspunkt i den hensatte feriepengeforpligtelse i regnskab 2018 estimeret det samlede beløb, der
skal indefryses til 18,6 mio. kr. Beløbet, der skal indfryses, er optjent ferie for 1.-5. ferieuge (og ikke 6.
ferieuge) i overgangsperioden (1. september 2019 til 31. august 2020). Af det samlede beløb vedrører
2,1 mio. kr. flextrafik og 16,5 mio. kr. bus- og banetrafik. Det forventes, at beløbet til indefrysning i
2020 vil være i denne størrelsesorden. Der vil ske genberegning i henholdsvis regnskab 2019 og regnskab 2020 i forhold til medarbejdernes optjente ferie i overgangsperioden.
Det bemærkes, at eventuelle konsekvenser af lovændringen i de organisationer, hvor Movia er involveret fx som ejer (fx FlexDanmark, Lokaltog A/S og Rejsekort A/S) ikke er indregnet.
Administrationen lægger op til, at Movia indbetaler optjent ferie i overgangsperioden til fonden fremfor
at indefryse pengene med deraf følgende administrationskrav i form af årlig indeksregulering og rapportering samt risici i forbindelse med forrentningskrav, som administrationen ikke finder det hensigtsmæssigt, at Movia påtager sig.
Administrationen lægger endvidere op til, at indbetalingen finansieres ved indarbejdelse i budget 2020
via forhøjede acontobetalinger fra kommuner og regioner. Løsningen vil give det mest retvisende budget i 2020. Det vil samtidig omfatte en godkendelse af en enkeltstående afvigelse i budget 2020, som
ikke medfører en ændring af den økonomiske politik i øvrigt.

Økonomiske konsekvenser:
I 2020 forhøjes budgettet med anslået 18,6 mio. kr. (2018 niveau), som finansieres via forhøjede
acontobetalinger fra kommuner og regioner. Det er en enkeltstående afvigelse til den økonomiske politik. De efterfølgende budgetår vil være upåvirkede af ændringen.

Kundemæssige konsekvenser:
Ingen.

Miljømæssige konsekvenser:
Ingen.

Åbent/lukket punkt:
Åbent.

Kommunikation:
Ingen særskilt kommunikation
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05. Godkendelse af ny ferielovgivnings påvirkning af Movias økonomi
Indstilling:
Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse,
At Movia indbetaler optjent ferie til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler (Fonden) fremfor
at indefryse pengene hos Movia med deraf følgende administration i form af årlig indeksregulering og
rapportering samt risici i forbindelse med forrentningskrav.
At indbetaling til fonden (anslået 18,6 mio. kr.) finansieres igennem en ét-årig opskrivning af budgettet
for 2020, hvorved finansiering sker via øgede aconto betalinger fra kommuner/regioner i 2020.

Beslutning:
Med henvisning til den uafklarede DUT-situation udskydes punktet til behandling på bestyrelsesmødet 15.
maj 2019. Administrationen udarbejder oversigt over, hvorledes de enkelte kommuner og regioner vil blive
påvirket økonomisk.
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Svar på spørgsmål om håndtering af ferieloven fra Region H
Administrationen har ved mail 8. april 2019 modtaget en række spørgsmål fra Region Hovedstaden
via Christoffer Buster Reinhardt, som ønskes besvaret inden vedtagelse af punkt 5 til dagsorden til bestyrelsesmøde af 9. april 2019. Spørgsmål og svar er indsat nedenfor:
1) Kommer Region Hovedstaden samlet set til at betale mere eller mindre end vi i dag gør, eller er der
alene tale om flytning af afregningstidspunkt?
Der er principielt tale om en fremrykning af en udgift, som hidtil har været afholdt på en medarbejders
pensionstidspunkt. Men med mindre loven på et tidspunkt laves om i igen, er der de facto tale om en
engangsmerudgift i det år, hvor loven træder i kraft. Da der er tale om en lovændring, kan KL og DR
rejse dette som DUT-sag. Movia har ikke fra KL kunnet få oplyst, hvornår de forventer en evt. DUTkompensation udbetalt.
2) Hvis Region Hovedstaden kommer til at betale mere, hvor meget taler vi så om?
Den forventede ekstraudgift til Region Hovedstaden vurderes at være i størrelsesordenen ca. 7,6 mio.
kr. baseret på feriepengeforpligtigelsen opgjort i regnskab 2018. Det endelige beløb vil skulle opgøres
ved udgangen af 2020, hvor beløbet i forbindelse med årsregnskabet vil skulle beregnes i forhold til
medarbejdernes optjente ferie i overgangsperioden.
3) Ved at gøre det in house: over hvor mange år skal udgiften da afregnes? Ved at gøre det som der
lægges op til: hvornår skal udgiften da afregnes af Region Hovedstaden til Movia?
Den udgiftsmæssige virkning i budgettet vil være ens. Men hvis ordningen ønskes forvaltet af Movia
in-house, vil dette skulle fortsætte som en administrativ opgave, indtil sidste berørte medarbejder er
gået på pension, dvs. forventeligt 40-50 år, og alle udgifter incl. forrentning er afregnet med alle medarbejderne. Movias administration anbefaler ikke denne model.
4) Det nævnes, at de af Movia ejede selskaber ikke er indregnet i de 18 millioner kroner. Hvis det tages over fællesomkostningerne (som jeg antager der lægges op til?), så vil Region Hovedstaden stå
for de 8 millioner. Men det beløb vokser sig jo markant større, når man indregner de af Movia-ejede
selskaber. Jeg savner et økonomisk overblik over hvad det her samlet kommer til at koste, især for
Region Hovedstaden der har en så stor ejerandel.
Der forventes et mindre tillæg for så vidt angår Flexdanmark, hvor trafikselskaberne garanterer feriepengeforpligtelsen. Det forventes ikke umiddelbart, at Movias ørige selskabers forpligtelse vil påvirke
Movias budget. Det har ikke været muligt at undersøge dette forhold med f.eks. Lokaltogs revision
Trafikselskabet Movia
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endnu.
5) Hvad er alternativerne og hvad vil de koste? Der er nævnt, at man kan gøre det in house, men at
det vil betyde administrationsudgifter og risiko Hvor meget taler vi om her? Er der andre alternativer?
Den ene alternative model der er efter loven er, at Movia selv foretager og forvalter en investering så
der sikres 3 pct. forrentning af det investerede beløb. Dette medfører behov for in-house investerings/administrations-ressourcer foruden en risiko for, at investeringerne ikke giver det ønskede afkast. Der
skal samtidig ske løbende udbetalinger til medarbejderne, når de går på pension, hvilket også vil kræve administrative ressourcer. Movias administration anbefaler ikke denne model og har ikke kompetencer til at drive den.
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Udvikling

Direkte 24645169

FREMSENDELSE
☒
☐
☐
☐

Formanden
☒ Hastesag:
Via regionsdirektør
Via koncerndirektør [Fornavn Efternavn]
Via Sekretariatet

☐ Via regionsdirektør
☐ Via koncerndirektør [Fornavn Efternavn]

☐ Til underskrift
☐ Til godkendelse
☐ Til drøftelse

☐ Til brug ved mødet d.
☐ Efter aftale med
☐ Til orientering

Orientering om projekt for Favrholm
Station
Sagsresumé
I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland etableres en ny station i Favrholm (dels en S-station (Banedanmark) og dels et lokaltogs-trinbræt (Lokaltog – dvs. regionen). I projektet indgår også Hillerød Kommune, da de
ejer jorden omkring arealet, hvor stationerne skal anlægges. De står derudover for forplads. Den nye station ligger lige op ad et areal, hvor Hillerød
Golfklub har en golfbane (lejekontrakt på arealet hos Hillerød Kommune).
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Banedanmark, Lokaltog (os
selv) og Hillerød Kommune, da der er en række afhængigheder og snitflader. Tidsplanen for arbejdet er tilrettelagt så stationen står klar, når hospitalet åbner (dog kan S-togsstationen først åbne senere pga. forsinkelse i
signalprogrammet).
For lokaltogsstationen arbejdes med en basisløsning (trinbræt) og en vendesporsløsning. Dette skyldes, at der arbejdes med muligheden for at ombygge Hillerød Station, så der kan etableres gennemkørsel for lokaltog
nordfra og videre til Favrholm. Det vil kræve at Favrholm udvides med
vendespor og to perroner. Staten står for at undersøge muligheden for ombygning af Hillerød Station og forventes at igangsætte en Fase II rapport i
2019. Regionsrådet har afsat 4 mio. kr. og staten 4 mio. kr. (sag på vej til
RR i maj). Beslutning om eventuelt at anlægge vendesporsløsningen afventer beslutning om ombygning af Hillerød Station, og kan først tages efter
afslutning af fase II analysen – som tidligst forventes færdig medio 2020.
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Regionsrådet har på mødet i maj 2018 godkendt udbudsprocessen for rådgivning af stationsprojektet. Heri blev det besluttet at finansiere detailprojektering af begge løsninger, så vi er klar til at anlægge også vendesporsløsningen, hvis statens skulle beslutte at ombygge Hillerød Station.
Der blev i januar 2018 udarbejdet en fase II rapport for Favrholm, og på
baggrund af den har vi reserveret 19 mio. kr. i budgettet til trinbrætløsningen.
Vi er nu stødt på flere omfattende problemstillinger i projektet:
•

Anlægsøkonomien: Rådgiverne har afsluttet programfaserapporten, hvilket har resulteret i anlægsoverslag, der overstiger beløbet i
budgettet betydeligt og udgør nu ca. 30 mio. kr. Banedanmarks del
af projektet er også blevet betydeligt dyrere. Vi har gennemgået besparelsesmuligheder for lokaltogsdelen med Lokaltog efter input fra
rådgiverne og der er mulighed for besparelser i størrelsesordenen 23 mio. kr. Dvs. vi ligger stadig betydeligt over den oprindelige budgetvurdering. Vurderingen er ikke færdig og vi arbejder fortsat på at
finde besparelsesmuligheder.

•

Golfbanen: Uanset om det er basis- eller vendesporsløsningen der
vælges anlagt, vil det få konsekvenser for den golfbane, som ligger
på begge sider af S-banen og op til lokalbanen. Det betyder, at golfbanen skal omlægges, hvilket har vist sig at være et større projekt
end hidtil kendt i projektet.
Banedanmark har oprindelig forpligtet sig til en ny erstatningstunnel
til golfspillerne, således at de ikke er nødsaget til at passere gennem den tunnel som kommer til at betjene stationen. Herudover har
det vist sig, at omlægningen af golfbanen (for at opnå samme kvalitet som i dag) har brug for ekstra areal. Arealerhvervelsen anslås at
koste et tocifret millionbeløb. Dette har Hillerød Kommune afvist at
erhverve.
Hillerød kommune har en forpagtningsaftale med golfklubben, som
lejer sig ind på kommunens areal. Kommunen vurderer, at denne
aftale betyder, at kommunen er forpligtet til at erstatte golfklubben
hvis banen påvirkes (til samme kvalitet). Administrationen har udfordret dette således at kommunen kunne bidrage til at løse udfordringerne.
Banedanmark har fået et anlægsoverslag fra en golfbanearkitekt
(valgt af golfklubben selv), som har anslået at omlægning af golfbanen vil koste ca. 11 mio. kr.
Banedanmark har efter intense forhandlinger med golfklubben vurderet, at eneste mulighed for at sikre en løsning og dermed fremdrift i anlægsprojektet, er at indgå forlig med golfklubben.
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Begge stationsprojekter påvirker golfbanen og vi/Lokaltog A/S vurderer at vi dermed også er ”skadevolder” og dermed forpligtet til at
indgå i en erstatningsløsning.
Banedanmark har foreslået en fordelingsnøgle mellem dem og os på
60/40. Vi har indtil videre tilkendegivet, at vi erkender os som delvis ”skadevolder” i forhold til omlægning af golfbanen, men der er
ikke aftalt en endelig udgiftsfordeling.
Der er derfor nu behov for beslutning om Golfbaneerstatningen.
Banedanmark har fremsendt brev til Hillerød Kommune med oplæg til forlig
mellem Banedanmark, Hillerød Kommune og golfklubben. Forliget lægger
op til at der etableres en erstatningstunnel samt udbetales 11 millioner kr.
til golfklubben. Golfklubben anlægger herefter selv erstatningsbane på eksisterende arealer / lejede arealer. Forliget forudsætter en fordeling af de
11 millioner mellem Banedanmark og Regionen på 60/40%.
Vi har som nævnt ikke sagt god for at være med i forlig. Hillerød Kommune
vil ikke tage stilling til Banedanmarks oplæg til forlig, før der foreligger en
tilslutning fra begge parter. Hillerød kommune forventes derfor at fremsende et brev til regionen om, at de ønsker vores stillingtagen til det fremsendte forligsforslag. Det forventer vi at modtage meget snart.
Banedanmark ønsker en hurtig afklaring – da de skal have tilladelser fra
Hillerød Kommune til at gå videre med projektet (kommunen ejer jorden).
Administrationen arbejder på en juridisk vurdering af, om vi som region kan
indgå forlig om erstatning mv. og hvordan vi som administration skal forholde os og behov for politisk beslutning.
Videre proces: Vi skal tage stilling til, om vi kan indgå i et forlig hurtigst
muligt og i så fald hvor meget vi skal/kan bidrage med. Administrationen
lægger derfor op til at fremlægge en sag på FU/RR i maj eller TU/FU/RR i
juni.

Indstilling til regionsrådsformanden
At formanden tager ovenstående orientering til efterretning.

Centerdirektør

Koncerndirektør

Antal bilag: [Antal]

Orientering om projekt for Favrholm Station
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