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1. TEMADRØFTELSE: GRØN OMSTILLING
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I budget- og konstitueringsaftalerne fra sidste år indgår målsætninger, som videreføres i budgetaftalen fra
i år, om at udfase dieselbusser i regionens drift og i stedet erstatte dem med elbusser eller andre busser
med tilsvarende støj- og miljøfordele. Regionen har ligeledes i Movias Trafikplan 2016 forpligtet sig til at
arbejde frem mod en fossilfri bustrafik i 2030 sammen med resten af Movias ejere.
På baggrund heraf lægges op til en temadrøftelse i trafikudvalget, ligesom miljø- og klimaudvalgets
medlemmer er inviteret til også at deltage i temadrøftelsen.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at drøfte den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet har opstillet ambitioner for grønne målsætninger på det kollektive trafikområde i flere
sammenhænge ligesom regionen har tilsluttet sig målsætningerne i Movias Trafikplan:








Budgetaftale 2017: 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.
Konstitueringsaftale: Der er enighed om at bakke op om at udfase dieselbusser i regionens drift
og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod 2030.
Budgetaftale 2019: Vi skal sørge for, at driften udnytter de muligheder, der opstår som følge af
ny teknologi og nye forretningsmuligheder. Bl.a. derfor har vi afsat 7,3 mio. kr. til et forsøg med
en brintbus, som skal køre på flere af regionens busruter. En målsætning er, at der ved nye
udbud stilles krav om omstilling til el-busser eller anden emissionsfri løsning som option. Som
grundlag udarbejdes en langsigtet plan for den grønne omstilling af de regionale busser.
Movias Trafikplan 2016: Der arbejdes mod en fossilfri bustrafik i 2030, idet der fra udbud til
udbud gennemføres en dialog med de berørte kommuner og regioner om finansiering af den
aktuelle nettoudgift.

Der lægges derfor op til en drøftelse af muligheder for at indfri disse målsætninger, hvilke succeskriterier,
der ønskes at stræbe efter og hvilke udfordringer, der er forbundet hermed.
Temadrøftelsen indledes med et inspirationsoplæg med formål at give inspiration til hvilke værktøjer, der
kan arbejdes med, med henblik på den grønne omstilling. Oplægget vil runde følgende:








Tekniske løsninger for enten at nå en fossilfri og/eller emissionsfri udfasning af dieselbusser frem
mod 2030, herunder også hvilken effekt de forskellige løsninger vil have på diverse emissioner og
støj, og hvordan disse varierer afhængigt af området, som buslinjen kører i.
Omkostninger for den grønne omstilling, og hvordan disse varierer fra buslinje til buslinje og
påvirkes af drivmiddel, linjernes køreplan og rutens geografi.
Buslinjernes kontraktforhold. Hvilke buslinjerne kan omstilles hvornår, og hvordan ser kontrakter og
udbudsproces ud.
Perspektivering og benchmarking til hvordan andre regioner og kommuner arbejder med den grønne
omstilling.

Fokus vil i denne temadrøftelse holdes på udfasningen af dieselbusser, men regionen har også andre
knapper at dreje på i forhold til grøn omstilling som fx lokalbaner og kombinationsrejser. Disse foreslås
drøftet på en senere drøftelse.
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Oplægget holdes af repræsentant fra Movias administration og vores egen administration.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer 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
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 2. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18015691

BILAGSFORTEGNELSE
1. Præsentation vist på mødet, Region Hovedstaden
2. Præsentation vist på mødet, Movia
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2. BESLUTNINGSSAG: UDBUD AF 300S/30E
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionen har ansvaret for buslinjerne 300S og 30E, som begge kører i Ring 3 og vil blive erstattet af
letbanen, når den åbner i 2025. Den nuværende kontrakt for buslinjerne udløber i december 2020 og
linjerne skal derfor sendes i udbud. Movia udbyder bustrafikken til private operatører og vognmænd for
dermed at opnå en omkostningseffektiv kollektiv trafik. I udbudsbetingelserne for bustrafikken defineres
blandt andet kravene til busmateriellet og driften. Regionen skal tage stilling til en række af disse
betingelser, som fremlægges i denne sag.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at trafikudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
1. at Movias anbefalinger vedrørende driftsomfang, buslængde, reklamer, infotainment og
Euronorm jf. bilag 1 følges, og
2. at Movias anbefaling vedrørende fossilfrihed ikke følges, da den er forbundet med forventede
højere økonomiske omkostninger og da der er tale om en kort kontraktperiode.
POLITISK BEHANDLING
Formanden har sat indstillingens punkt 1 og 2 til afstemning:
Punkt 1:
For stemmer: A (3), F (1), V (1), Ø (1), i alt 6
Imod stemmer: C (1), i alt 1
Undlod at stemme: O (1), i alt 1
I alt: 8
Indstillingens punkt 1 var herefter anbefalet.
Konservative har en protokolbemærkning:
”Vi står overfor massive besparelser på regionens busdrift, grundet etableringen af Letbanen. Vi mener,
at det må være ret og rimeligt, at det er linjer i Letbanens kommende område, der først og fremmest må
holde for. Hvis vi accepterer dette udbud, så binder vi os og kan ikke i en kontraktperiode reducere
tilstrækkeligt på busdriften, og risikerer dermed urimeligt store besparelser på busdriften bl.a. i
Nordsjælland og på Amager”
Punkt 2:
For stemmer: A (3), C (1), F (1), V (1), Ø (1), i alt 7
Imod stemmer: 0
Undlod at stemme: O (1), i alt 1
I alt: 8
Indstillingens punkt 2 var herefter anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Buslinjerne 300S og 30E vil sammen med en række øvrige linjer på Sjælland, Lolland og Falster indgå i
Movias kommende udbud, A18. Buslinjerne kører begge i Ring 3 og vil blive erstattet af letbanen, når
den åbner i 2025. Faktaark for de to linjer er vedlagt som bilag 3 og 4. Den nye kontrakt for linjerne
træder i kraft fra december 2020 og gælder frem til åbningen af letbanen. Kontrakten vil derfor løbe i 4 år
med mulighed for op til 2 års forlængelse og er således kortere end Movias sædvanlige kontrakter, der
som oftest løber i op til 12 år. Movia forbereder i øjeblikket udbudsgrundlaget for A18-udbuddet, og en
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række elementer i dette skal derfor fastlægges af ejerne.
Øvrige elementer:
Movia har beskrevet udbudsprocessen og de emner, som ejerne skal forholde sig til i bilag 2, nemlig:







Busstørrelse
Reklame
Digital trafikinfo
Euronorm, som er en standard, der fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte,
nitrogenoxider, kulbrinte og partikler køretøjer må udlede.
Miljø

For beslutninger vedrørende de øverste fire emner anbefaler administrationen, at Movias anbefalinger
beskrevet i bilag 1 følges. Reklamer på busserne kan fravælges i forbindelse med udbuddet eller
efterfølgende. Det vurderes, at fravalg af reklamer vil koste ca. 20.000 kr. pr. år pr. driftsbus, dvs. 20.000
kr. x 34 = 680.000 kr. årligt.
Miljø:
Movia indstiller, at linjerne udbydes med krav om fossilfri brændstoffer som følge af deres målsætning
om at være fossilfri i 2030. Fossilfrit brændstof har alene en effekt på CO2 udledningen og reducerer
således hverken partikel eller støjudledning. Det er Movias forventning, at et sådan krav vil være
forbundet med et øget tilskud fra ejerne på ca. 7-16 pct. årligt, hvilket skal ses i forhold til at linjerne i dag
modtager et samlet tilskud på ca. 22 mio.kr. (jf. budget 2018).
Af regionsrådets konstitueringsaftale fremgår, at "der er enighed om at bakke op om at udfase
dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med elbusser eller lignende frem mod 2030". Busruterne vil
i 2025 blive erstattet af letbanen i Ring 3, som vil være el-drevet, og dette udbud vil derfor ikke påvirke
hverken regionens eller Movias målsætning for 2030.
Da regionen fra 2020 og frem ser ud til at have et større tilpasningsbehov på budgettet for kollektiv trafik,
og da der er tale om en kort kontrakt, er det administrationens anbefaling, at linjerne ikke udbydes med
krav om fossilfrit drivmiddel. I udbuddet kan dog indskrives en option på fossilfri drift, som betyder, at
operatøren kan pålægges at drive busserne med fossilfrit brændstof på et senere tidspunkt i
kontraktperioden, hvis regionen ønsker dette.
Grundet kontraktens korte løbetid samt anlægsarbejdet i Ring 3 i forbindelse med letbanen, er det ikke
relevant at udbyde linjen med el-drift. Movia har anbefalet at linjen udbydes med minimum euronorm 6
eller tilsvarende, hvilket vil sige, at busser med eftermonteret partikelreducerende udstyr svarende til
euronorm 6 også kan indgå i tilbuddene. Det er Movias vurdering, at dette kan gøre det mere attraktivt
for operatører at byde på linjerne på trods af den korte kontraktlængde. Euronorm 6 har meget lave
grænseværdier for NOx- og partikeludledning. De nuværende busser på linjerne opfylder Euronorm 6.
KONSEKVENSER
Såfremt indstillingerne tiltrædes, vil Movia blive orienteret herom, og de vil danne udgangspunkt for det
kommende udbud af buslinjerne 300S og 30E.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. Der er dog altid en
vis økonomisk risiko forbundet med et udbud, da linjernes tilskudsbehov kan ændre sig i en negativ
retning. Dermed kan udgifterne til linjerne risikere at stige i forhold til det nuværende budget.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Den nye kontrakt for buslinjerne 300S og 30E vil træde i kraft den 13. december 2020. Den vil således
have betydning for budgettet for kollektiv trafik fra og med budget 2021.
KOMMUNIKATION
Movia bliver orienteret om regionsrådets beslutning og igangsætter udbudsprocessen. Resultatet af
udbuddet vil blive offentliggjort primo 2020.
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TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget den 2. oktober 2018, forretningsudvalget den 9. oktober 2018 og
regionsrådet den 23. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18030126

BILAGSFORTEGNELSE
1. Udbud 300S og 30E
2. Udbudsgrundlag 300S og 30E
3. Faktaark 300S
4. Faktaark 30E
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3. BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF ANLÆGSMIDLER TIL
LOKALBANEN 2018
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den 16. august 2016 besluttede regionsrådet, at det årlige rådighedsbeløb øremærkes til investeringer i
lokalbanen. Region Hovedstaden modtager årligt et statsligt tilskud til gennemførelse
af anlægsinvesteringer til de lokalbaner, der er beliggende i hovedstadsregionen. I
2018 udgør rådighedsbeløbet 15,3 mio. kr.
Trafikudvalget og forretningsudvalget blev på mødet den 28. august 2018 og 18. september
2018 orienteret om kommende udgifter til lokalbanen samt status for projekter igangsat af anlægsmidlerne
bevilget i 2017.
Denne sag fremlægges med henblik på at få en politisk beslutning om hvilke projekter midlerne skal
udmøntes til i 2018.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at trafikudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:


at godkende forslaget til nye investeringer på lokalbanen herunder Favrholm St., Nærumbanen og
Gribskovbanen.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Regionen har ansvar som trafikkøber og betaler for investeringer i materiel og infrastruktur på lokalbanen.
Lokaltog ejer infrastrukturen og har ansvaret for driften af den. Region Hovedstaden finansierer hvert
år driftsunderskuddet i Lokaltog via Movia i form af et årligt drifttilskud.
Der er i budget 2017-20 afsat 15,3 mio. kr. i 2018 til lokalbanerne og det foreslås, at anlægsmidlerne
anvendes til nedenstående investeringer.
Forslag til nye investeringer
Trafikudvalget og forretningsudvalget fik på mødet 28. august og 11. september en orienteringen om
kommende udgifter til lokalbanen samt status for projekter igangsat af anlægsmidlerne bevilget i 2017.
I forbindelse med udmøntning af de 15,3 mio. kroner i anlægsmidler til lokalbanerne i 2018, foreslår
administrationen i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S at anvende midlerne til følgende projekter (se
kortbilag for placering af projekterne):
Nr.
1.
2.
3.
4.

Investeringsområde/projekt
Favrholm St. - Rådgiverydelser
Favrholm St. Stibro - Rådgiverydelser
Analyse Nærumbanen
Sporrenovering - Gribskovbanen
Samlet (anlægsmidler)

Beløb (mio. kr.)
1,5*
0,2
0,1
13,5
15,3

* tallet er opdateret efter endt udbud
1) Favrholm St. - Rådgiverydelser
Regionsrådet og trafikudvalget fik på møde i hhv. den 15. maj og 24. april 2018 forelagt en
beslutningssag om udbudsprocessen for Favrholm St. hvor det blev besluttet at igangsætte
udbudsprocessen og medtage optionen i næste program- og projekteringsfase, med mulighed for at tage
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optionen ud inden udførelse, hvis der ikke findes finansiering.
Status for projektet for etablering af den nye S-togs og lokalbanestation Favrholm St. er at
rådgiverydelserne for de næste faser indtil stationen står klar (program-, projekterings-, udførelses-, og
afslutningsfasen) har været i udbud. Vinder med laveste pris er Rambøll A/S. Banedanmark og Lokaltog
har kørt fælles udbud, men deler herefter projekterne op i en Banedanmark del og en lokalbanedel, som
koordineres sideløbende.
I april/maj var det vurderingen at udgifter til rådgivning ville beløbe sig til 4,3 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr.
i 2019. Samlet pris for rådgiverydelser i hele forløbet inklusiv optionen er nu fordelt på følgende
budgetår:
Budgetår Opgaven
2018
2019
2020
2021
2022

Programfaserapport
Detailprojektering
Udbud
Anlæg
KS materialer og anlægsdokumentation
alt

Pris inkl. moms
(mio. kr.)
1,5
3,0
2,5
2,0
1,0
10,0

Der er hermed behov for at afsætte 1,5 mio. kr. af anlægsmindlerne i 2018.
2) Favrholm St. Stibro - rådgiverydelser
I forbindelse med at Hillerød Kommune har igangsat udbud for stationsforpladsen til Favrholm St. har de
valgt at medtage broforbindelsen fra stationspladsen over Overdrevsvejen i udbuddet. Regionen har på
møde den 19. april 2016 godkendt aftale med Hillerød kommune om medfinansiering af bro- og
stiforbindelse til nyt hosital Nordsjælland. Der er på det regionale område afsat 4,7 mio. kr. i 2019 og 4,7
mio. kr. i 2020.
På grund af Hillerød kommunes beslutning om at medtage broforbindelsen allerede nu, er der behov for
at afsætte 200.000 kr. til rådgiverydelser i 2018. Det samlede budget vil i løbet af 2019 blive nærmere
præciseret.
3) Analyse Nærumbanen
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.
De tre scenarier er:
a. Uændret driftsform på begge baner og dermed ingen direkte korrespondancer for passagerer.
b. Etablering af en fælles facilitet for omstigning mellem Nærumbanen og Letbanen ved og på broen
over Klampenborgvej i Lyngby.
c. Fysisk sammenbinding af Nærumbanens og Letbanens infrastruktur ved broen over
Klampenborgvej i Lyngby, samt omdannelse af Nærumbanen til letbane fra Klampenborgvej til
Nærum.
En overordnet vurdering viste, at der er muligheder i at se de to banesystemers drift og anlæg i en
sammenhæng, herunder en styrkelse af Nærumbanens passagermæssige opland. Region Hovedstaden og
Movia har derfor besluttet på bestyrelsesmødet, at disse muligheder skal vurderes nærmere i en analyse.
Ejerkredsen er blevet orienteret om analysen på møde i Kommunaldirektørforum d. 18. maj 2018 kl. i
Hovedstadens Letbane.
Analysen opdeles i to, hvor dette er den første og der vil herefter blive foretaget en vurdering af, om det
giver mening at igangsætte anden del af analysen. Fase 1 koster 250.000 kr. som deles lige mellem
regionen og Movia.
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Administrationen foreslår derfor at der afsættes 125.000 kr. af anlægsmidlerne i 2018 til udførelse af
analysens første fase.
4) Sporrenovering - Gribskovbanen (strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i december 2017 fået udarbejdet analysen Privatbanernes
infrastruktur (Rambøll/Struensee, 2017) som vurderer, at der er et samlet fornyelsesbehov i perioden
2017-26 på 474 mio. kr. (2017-priser) for Region Hovedstaden. Analysen vurderer, at tilstanden på dele
af Gribskovbanen (herunder strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje) er under middel og at der er
behov for sporrenovering/sporfornyelse inden for de nærmeste år.
Regionsrådet prioriterede derfor i budget 2019-22 at afsætte yderligere 16,1 mio. kr. i 2019 samt 8,9 mio.
kr. i 2020 til sporfornyelse af Gribskovbanen. Det betyder at hvis indstillingen, om at afsætte 13,5
(13,475) mio. kr. af anlægsmidlerne i 2018 godkendes, vil der (inklusiv de 13 mio. kr. der blev afsat af
anlægsmidlerne i 2017) være tilstrækkeligt til at færdiggøre sporfornyelse på Gribskovbanen. Efter
sporfornyelsen på denne del af strækningen af Gribskovbanen vil der ikke være behov for sporfornyelse
de næste 40 år.
Regionen står dog fortsat overfor et omfattende fornyelsesbehov, som ikke pt. fuldt ud indgår
i budgettet for kollektiv trafik, og som alt andet lige vil forøge budgetudfordringen på
området. Administrationen forventer derfor til Transportudvalgsmødet den 30. oktober 2018 at
forelægge en sag for trafikudvalget, hvor der redegøres for hvordan en langsigtet plan for finansiering af
de forestående udgifter til lokalbanerne kan sammensættes.
Administrationen foreslår, at anvende 13,475 mio. kr. til færdiggørelse af sporfornyelse på
Gribskovbanen (mellem Helsinge og Tisvildeleje), som er vigtig for opretholdelse af en stabil drift på
strækningen.
Udmøntning af anlægsmidler
I 2018 udgør rådighedsbeløbet til anlægsmidler til lokalbanen 15,3 mio. kr. og det foreslås, at
anvende dem til: Favrholm St. - Rådgiverydelser (1), Favrholm St. Stibro - Rådgiverydelser (2), Analyse
Nærumbanen (3) samt Sporrenovering - Gribskovbanen, som er vigtige for opretholdelse af en stabil
drift på lokalbanerne (4). Se kortbilag for placering af projekterne.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at arbejdet med at færdiggøre renoveringen af Gribskovbanen kan
fortsætte.
For Favrholm Station kan rådgivere sættes igang med at udarbejde programfase. En analyse af
Nærumbanen vil også kunne igangsættes.
Særligt vedligeholdelsesarbejderne på Gribskovbanen er vigtig, og konsekvensen ved ikke at tiltræde
indstillingen, for så vidt angår denne del, vil være, at Region Hovedstaden vil skulle finde alternative
måder at sikre økonomisk tilskud for at kunne opretholde en stabil drift på lokalbanerne i samarbejde
med Movia og Lokaltog A/S. Hvis ikke indstillingen tiltrædes for så vidt angår favrholm Station, vil
projektet blive forsinket og finansiering vil skulle findes et andet sted. Med hensyn til analysen for
Nærumbanen vil potentialet for at koble/sammenbinde banen med letbanen sansynligvis ikke blive belyst
tids nok i forhold til koordinering med letbanen, hvis ikke analysen gennemføres nu.
RISIKOVURDERING
Hvis ikke indstillingen tiltrædes vil der skulle forelægges en ny sag, som kan tiltrædes senest december
2018 med den konsekvens, at projekterne vil blive forsinket.
I yderste konsekvens vil en region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skulle tilbagebetale de
sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at
der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan
retfærdiggøre tilskuddet (finanslovens § 28.52.14).
Anlægsmidler inden for kollektiv trafik kan ikke tilsagnsbudgetteres.
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BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Udgiften på de 15,3 mio. kr. afholdes af de i budget 2018-2021 afsatte midler under bevillingsområdet
kollektiv trafik.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 2. oktober 2018, forretningsudvalget d. 9. oktober 2018 og
regionsrådet d. 23. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18006705

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kortbilag med placering af projekter

Side 11 af 26

4. BESLUTNINGSSAG: ÆNDRINGER I KØREPLANEN FOR
LOKALTOG I 2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Movia har på administrativt niveau fremlagt deres planlagte ændringer i køreplanen for 2019 for
lokalbanerne i Nordsjælland. Ændringerne har passagermæssige konsekvenser og en af ændringerne
strider med trafikbestillingen for 2019, hvorfor de forelægges til politisk beslutning. Sagen blev første
gang forelagt på trafikudvalgets møde den 28. august 2018, hvor sagen ikke blev taget til efterretning.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at trafikudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
1. at godkende at administrationen overfor Movia afviser Movias forslag om fjernelse af den sidste
togafgang fra Hillerød til Helsingør på Lille Nord søndag til torsdag i køreplanen for 2019, fordi
forslaget afviger fra trafikbestillingen for 2019, vedtaget på regionsrådsmøde den 17. april 2018.
2. at godkende Movias forslag til ændret standsningsmønster, hvor hvert andet tog i tidsrummet fra
kl. ca. 13 til 17 ikke standser på Pårup og Gilleleje Øst, hvorved disse stationer får timedrift i stedet
for halvtimesdrift.
POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.
Formanden satte indstillingens punkt 2 til afstemning:
For stemmer: A (3), C (1), F (1), O (1), V (1), i alt 7
Imod stemmer: Ø (1), i alt 1
Undlod at stemme: 0
I alt 8
Indstillingens punkt 2 var herefter anbefalet.
Enhedslisten har en protokolbemærkning:
”Enhedslisten kan ikke stemme for forringelser af den kollektive trafik. Vi er dertil urolige for, at fremtidig
stram planlægning af togplanerne kan føre til yderligere forringelser. Vi ser hellere at togplanerne lægges
realistisk, og eventuelle investeringsbehov bliver fremlagt til politisk beslutning i rette tid.”
Trafikudvalget ønsker at tilføje et 3. punkt til sagen:
”Trafikudvalget ønsker, at man efter renoveringen af Gribskovbanen, tager de reducerede stop på
Gilleleje Øst og Pårup Stationer op til genovervejelse, såfremt at det giver mening i forhold til at
overholde køreplanen.”
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Sidste togafgang på Lille Nord:
Movia har i samarbejde med Lokaltog A/S foreslået at fjerne den sidste togafgang kl. 00:38 fra Hillerød
mod Helsingør fra søndag til torsdag på Lille Nord i køreplanen for 2019. Togafgangen opretholdes i
weekenden. Movia skulle endeligt godkende køreplanen for 2019 den 8. september 2018. Grundet denne
deadline har Region Hovedstadens administration over for Movia oplyst, at serviceniveauet på Lille Nord
skal opretholdes, indtil andet er besluttet politisk.
I sagen den 28. august 2018 fremgik det, at Lokaltog A/S havde oplyst, at der i over 90% af tilfældene
ingen passagerer er med Lille Nord på den sidste afgang søndag til torsdag. Efter trafikudvalgets
beslutning om at få forelagt sagen på ny, har administrationen bedt Movia om at uddybe sagen. Movia
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præciserer, at der er tale om at toget ankommer tomt ved destinationen i over 90% af tilfældene, men at
der godt kan have været passagerer med toget på en delstrækning. Lokaltog A/S oplyser over for Movia,
at der i gennemsnit er 3,5 passagerer på den sidste afgang fra søndag til torsdag. Tallet er baseret på
Lokaltog A/S's automatiske passagertællesystem for perioden 2. januar til 2. juli 2018. Passagererne
benytter primært delstrækningen Hillerød - Fredensborg.
Movia oplyser, at en fjernelse af togafgangen vil give en forventet besparelse for regionen på ca. 100.000
kroner årligt, og oplyser endvidere, at besparelsen ved fjernelse af togafgangen ikke på anden måde kan
anvendes på Lille Nord. En bevarelse af den sidste togafgang vil ikke medføre en forøgelse af
tilskudsbehovet. Movia oplyser også, at togafgangen også foreslås fjernet grundet nye
overenskomstmæssige forhold for lokomotivførerne. Ved OK18 blev reglerne for nattjenester for
lokomotivførerne hos Lokaltog A/S præciseret. Reglerne kan medføre, at Lokaltog A/S skal indgå en
lokalaftale med fagforbundet for ikke at bryde vilkårene i overenskomstaftalen, hvis togafgangen bevares
i køreplanen for 2019.
Regionen har ikke bestilt besparelser eller reduktioner i driften. Ændringen er foreslået ud fra Lokaltog
A/S's og Movias egen faglige bedømmelse.
De uddybende oplysninger om togafgangen, som er fremkommet som følge trafikudvalget beslutning om
at få sagen forelagt på ny, har medført en ændring i administrationens indstilling. Det er administrationens
vurdering, at en fjernelse togafgangen udgør en ændring af serviceniveauet. Selvom der er tale om en
forholdsmæssig lille ændring for passagererne, er der dog stadig tale om en serviceforringelse og en
økonomisk besparelse. I trafikbestillingen for 2019, vedtaget på regionsrådsmøde den 17. april 2018,
blev det godkendt at bestille lokalbanedrift i 2019 svarende til driften i 2018. Administrationen vurderer,
at den foreslåede ændring dermed ikke opfylder regionens trafikbestilling for 2019. På baggrund af dette
og oplysningerne angivet ovenfor, foreslås derfor at fastholde antallet af togafgange på Lille Nord.
Ændret standsningsmønster:
I forbindelse med at der er konstateret lav rettidighed på Hornbækbanen og Gribskovbanen i
eftermiddagsmyldretiden, har Movia anmodet Lokaltog A/S om at give en redegørelse herfor og et
løsningsforslag til forbedring af togenes rettidighed.
Løsningsforslaget går på, at hvert andet tog i tidsrummet fra kl. ca. 13 til 17 ikke standser på Pårup og
Gilleleje Øst (se kort, bilag 1). De to stationer vil dermed få timedrift om eftermiddagen i stedet for
halvtimesdrift med det formål, at rettidigheden for togene på hele strækningen Hillerød - Gilleleje Helsingør forbedres. Movia oplyser, at det i gennemsnit vil berøre 46 rejsende pr. dag i det nævnte
tidsrum, fordelt med 8 rejsende for Pårup og 38 rejsende for Gilleleje Øst. De i alt 46 rejsende udgør ca.
0,5% af det samlede antal rejsende i det pågældende tidsrum.
Lokaltog A/S oplyser overfor Movia, at der altid har været for lidt køretid på strækningen på de tider af
døgnet, hvor der standses på alle stationer. Den lave rettidighed er blevet tydeligere efter, at
kontraktkravene til rettidighed fra Movia er blevet strammere. Nu må højest 7 ud af 100 tog være mere
end tre minutter forsinket, mod hidtil 3 tog ud af 100 tog, der måtte være mere end fem minutter
forsinket.
I Lokaltog A/S's redegørelse (bilag 2) fremgår tre løsningsforslag:
1. Nedlægge et eller flere standsningssteder.
2. Undlade at standse ved et eller flere standsningssteder med visse tog.
3. Hæve hastigheden på hele eller dele af strækningen, her er særligt strækningen Græsted - Gilleleje
interessant, idet der på strækningen kun er 2 automatisk sikrede overkørsler, der skal ombygges, og evt.
1 trinbræt (Pårup) der kan nedlægges og strækningen er ca. 6 km. hvilket vil give en betydelig
køretidsbesparelse ved en strækningshastighed på 100 km/t.
Administrationens vurdering er, at ved 1. løsningsforslag er det ikke tilstrækkeligt kun at nedlægge Pårup.
Det 2. løsningsforslag er den løsning, som Movia foreslår implementeret i køreplanen for 2019. Det 3.
løsningsforslag er en langsigtet løsning, som ikke kan indgå i køreplanen for 2019.
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Årsagen til, at Lokaltog A/S foreslår, at nedsætte afgangsfrekvensen på Pårup og Gilleleje Øst, selvom
der er andre standsningssteder med færre passagerer, er at Pårup og Gilleleje Øst ligger på strækningen
mellem Græsted og Firhøj, som er den strækning, hvor forsinkelserne opstår. Fordi banen er
enkeltsporet, og togene kun kan krydse hinanden på krydsningsstationer (stationer med mere end ét
spor) vil rejsetidsgevindsten ved at springe et stop over være forskellig afhængig af stationens placering
på banen. Rettidighedsforbedringerne vil altså ikke kunne opnås ved at springe andre stationer over med
færre passagerer.
Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringerne i afgangsfrekvensen på Pårup og Gilleleje Øst er
en nødvendighed for at opnå en tilfredsstillende rettidighed på hhv. Gribskovbanen og Hornbækbanen.
Majoriteten af passagererne vil have glæde af rettidige tog. En stor del af passagererne på Gribskovbanen
skifter tog på Helsingør Station, for hvem det er særlig vigtigt at ankomme til tiden, så de ikke mister
deres tog.
Gribskovs borgmester Anders Gerner Frost har i en mail til udvalgsformand for trafikudvalget Jens
Mandrup (F) (bilag 3) givet udtryk for ærgrelse over ændringerne, men skriver samtidig, at han er enig i,
at regularitet og korrespondance til øvrig kollektiv trafik er helt afgørende for passagererne i lokaltog.
Luftfoto af Pårup og Gilleleje Øst er vedlagt i bilag 4.
KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen fastholdes niveauet af lokalbanedrift, men standsningsmønsteret ændres.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af 1. indstillingspunkt indebærer ikke i sig selv nogen risici, men kan medføre at Lokaltog
A/S må indgå en lokalaftale med Dansk Jernbaneforbund. En tiltrædelse af 2. indstillingspunkt vil påvirke
de borgere, som anvender standsningsstederne Pårup og Gilleleje Øst.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Movia og Lokaltog er ansvarlige for den passagervendte kommunikation.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 2. oktober 2018, forretningsudvalget d. 9. oktober 2018 og
regionsrådet d. 23. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
18029421

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kort
2. Lokaltogs redegørelse
3. Mail Gribskov
4. Luftfoto
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5. ORIENTERINGSSAG: OPGRADERING AF LINJE 500S
(FREMKOMMELIGHED)
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med principaftalen om etablering af hovedstadens letbane blev det aftalt at anvende 25 mio.
kr. på at forbedre busfremkommeligheden mellem Glostrup station og Avedøre Holme. Movia har nu i
samarbejde med Brøndby kommune, Hvidovre kommune og Region Hovedstaden udarbejdet et projekt
til etablering af højklasset busforbindelse på strækningen med henblik på at søge støtte i Pulje til
investeringer i kollektiv bustrafik med ansøgningsfrist 1. september 2018. Strækningen betjenes af den
regionale bus 500S og Region Hovedstaden er medansøger.
INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:


at tage orienteringen om opgradering af linje 500S til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Af principaftalen om etablering af Hovedstadens Letbane fremgår:
"I overensstemmelse med Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011, hvori kommunerne og regionen
tilkendegiver at ville arbejde for en mulig anden etape af letbanen fra Park Allé til Brøndby Strand og
Avedøre Holme, og med henblik på at fremme letbanens passagertal er det mellem kommunerne og
regionen aftalt at afsætte 25 mio. kr. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer til anlæg, der kan forbedre
busfremkommeligheden på den strækning, der er planlagt til etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre
Holme."
På baggrund af tidligere analyser har Movia nu i samarbejde med Brøndby og Hvidovre kommuner og
Region Hovedstaden gennemgået strækningen og beskrevet et projekt med tiltag på strækningen i de to
kommuner. Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den
lever op til Movias højklassede busprodukt +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel
stoppesteder som tracé. Dermed etableres varig infrastruktur til effektiv busdrift på strækningen, som i
dag betjenes af den regionale buslinje 500S.
Projektet har følgende positive effekter:





Understøtter passagergrundlaget for Hovedstadens Letbane
Understøtter byudvikling i Hvidovre og Brøndby kommuner
Lavere rejsetid på strækningen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme i Hvidovre
Forbedret driftsøkonomi for den regionale buslinje 500S

Projektets overordnede formål er at forbedre busfremkommeligheden for linje 500S på strækningen
mellem Glostrup Station og Avedøre Holme for herved at forbedre den kollektive trafiks
konkurrenceevne i området. Projektet understøtter dermed byudviklingen på Avedøre Holme og i
Sportsbyen i Brøndby ved at sikre en højklasset opkobling til den kommende letbane i Ring 3, ligesom
projektet vil understøtte den fremtidige letbanes passagergrundlag og driftsøkonomi. Projektet kan på
længere sigt fungere som en forløber for en fremtidig BRT eller en eventuel etape 2 af letbanen til
Avedøre Holme. Ifølge den nuværende tidsplan kan projektet afsluttes 2 år før letbanen tages i brug.
Finansiering
Der er i 2018 mulighed for at søge om støtte i 'Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik', som blandt
andet giver op til 50% støtte til forbedret fremkommelighed for kollektiv bustrafik. Puljen havde
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ansøgningsfrist 1. september 2018.
Projektet har et samlet budget på ca. 47 mio. kr. Movia søger sammen med de to kommuner og Region
Hovedstaden om 50% medfinansiering i Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, hvor de aftalte
midler gennem principaftalen anvendes til 50% egenfinansiering. De driftsrelaterede anlægsinvesteringer,
som teksten fra principaftalen refererer til, indgår i den omkostning til letbanen, som Region Hovedstaden
har budgetteret med i budgetoverslagsårene.
Proces
Den 1. september blev ansøgning sendt til Pulje til investeringer i kollektiv trafik med forbehold for
efterfølgende politisk behandling i Brøndby og Hvidovre kommuner samt for regionsrådet behandling af
trafikbestillingen. Projektbeskrivelsen er vedlagt i bilag 1.
Projektet forventes drøftet inden udgangen af 2018 i kredsen af LOOP City-kommuner med henblik på
afklaring af udmøntning af midlerne aftalt i principaftalen.
Driftsøkonomi og den regionale buslinje 500S
Den regionale buslinje 500S indgår som S-bus i det strategiske net og forbinder som tværgående
forbindelse en række store S-togsstationer. Med opgraderingen i dette projekt, vil den få en tydelig ny
karakter på strækningen fra Glostrup Station (S-tog og letbane) over Brøndby Kommune og Sportsbyen
til Avedøre Holme i Hvidovre. Tidsbesparelsen, som projektet vurderes at medføre, vil betyde at linjen
kan betjenes med én bus færre og dermed give en driftsbesparelse på ca. 1,2 mio. kr. pr. år.
Den hurtigere og mere attraktive forbindelse på strækningen vil give flere passagerer i 500S og kan
sammen med driftsbesparelsen betyde at regionens samlede udgift til 500S falder med op til 3,5 mio. kr.
pr. år. Det kan ses i forhold til et årligt tilskudsbehov (2016) på 34 mio. kr.
500S vil som følge af det aktuelle projekt ikke betjene strækningen med så mange afgange, som Movia
ellers har anvendt ved udrulning af +Way-konceptet, da der skal findes en passende balance med antal
passagerer og udviklingen i bussens driftsøkonomi. Det er dog et opmærksomhedspunkt i forhold til
kommende trafikbestillinger, at udsigten til højklasset businfrastruktur og forbedret driftsøkonomi kan
gøre det sværere at argumentere for at reducere busdriften på denne linje i en situation, hvor der skal
findes besparelser på den regionale busdrift. Som det fremgår af faktaarket (bilag 2) viste de seneste tal
en selvfinansieringsgrad for 500S på 53% (under det regionale gennemsnit). Investeringen vil ikke desto
mindre medføre varig værdi til Region Hovedstaden i form af højklasset infrastruktur til kollektiv trafik,
som kan bidrage til at løse hovedstadens trængselsudfordringer.
KONSEKVENSER
Sagen har ingen konsekvenser.
RISIKOVURDERING
Investeringen i varig infrastruktur og en mere effektiv busdrift på en strækning, der i dag betjenes af en
regional buslinje, kan gøre det vanskeligere at finde besparelser på buslinjen (500S) gennem forringelser i
busdriften ved eventuelle sparebehov ved kommende regionale trafikbestillinger.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges trafikudvalget d. 2. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
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17039684

BILAGSFORTEGNELSE
1. Projektbeskrivelse for +Way på linje 500S
2. Faktaark 500S
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6. ORIENTERINGSSAG: FLYTRANSPORT OG CO2-UDLEDNING
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden har siden 2013 udarbejdet årlige klimaregnskaber for egne transportaktiviteter. De
viser, at klimabelastningen fra transportaktiviteterne er stigende fra år til år, senest med 8 % fra 2016 til
2017. Udviklingen er dermed ikke på rette vej i forhold til at indfri målet om 12 % mindre CO2 i 2025 ift.
baselineåret 2015, jf. målene i Grøn Drift og Udvikling. For en del af transporttyperne i klimaregnskabet er
udledningen af CO2 faldende eller uændret siden 2013, hvilket er positivt. En hovedudfordring er, at
udledningen fra flytransport både er stor og stigende og at der ikke er nogen entydig forklaring på hvorfor.
Formålet med denne sag er orientere om, hvilke typer data og hvilken viden, administrationen kan skaffe
om flyrejser. I sagen skitseres også handlemuligheder.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor trafikudvalget:
1. at tage orienteringen om muligheder og udfordringer i forhold til datakvalitet og viden om
flytransport til efterretning.
POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Data om flytransport – nuværende viden:
Data om flytransport stammer fra regionens rejsebureau. For hver flyrejse ved vi hvorfra og hvortil, den er
gået, herunder om det er en indenrigs- eller en udenrigsrejse, og dermed også, om det er en kort rute eller
en lang (oversøisk) rute.
Det er også muligt at opdele flyrejserne og CO2-udledningen på de overordnede organisatoriske enheder –
hospitaler, tværgående virksomheder og koncerncentre.
Rejsebureauet registrerer ikke, om det er en patientrejse eller en tjenesterejse, men det er i
administrationens efterbehandling af data muligt med en vis usikkerhed at udskille patientrejser fra
tjenesterejser, fordi vi kender de største destinationer for patientrejser.
Tjenesterejser med fly udgør cirka 56 % og patientrejser med fly cirka 14 % af den samlede udledning fra
transport. Tjenesterejser med fly er dermed langt den største klimasynder inden for transport. Desværre er
det ikke muligt at trække detaljer om rejseformål for tjenesterejser ud af datasættet fra rejsebureauet.
Administrationen undersøger løbende mulighederne for at forbedre datakvaliteten.
Eksempler på håndtag til at reducere flytransport:
Der er helt overordnet set to spor at handle ud fra. For det første kan rejsekontoret anvise alternativer til
flyrejserne, for eksempel tog. I 2017 var der for eksempel 2377 flyrejser til destinationer i Skandinavien, og
heraf ville nogle af rejserne kunne foretages med tog i stedet for fly. Det er også en mulighed, at
rejsekontoret anbefaler direkte flyrejser uden mellemlandinger, fordi det er mest klimavenligt. Der er ikke
statistik på, hvor ofte dette sker idag. Hvis rejsebureauet skal anvise alternativer, skal dette aftales konkret
med rejsekontoret. Video-møder kan også i nogle tilfælde erstatte flyrejser. Der er ikke beregninger, der
kan sige, hvor stort potentialet er.
For det andet kan Region Hovedstaden vælge at betale klimakompensation. Her accepterer man flyrejser,
men kompenserer for den CO2-udledning, som rejsen giver anledning til. Hvis Region Hovedstaden således
skulle betale klimakompensation til et eksternt firma for den samlede flytransport i 2017, så skønnes det
forsigtigt at koste cirka 1,8 mio. kr. pr. år (dette afhænger af, hvad prisen for CO2 udledning sættes til.
CO2-markederne er fortsat svingende og prisen må forventes at være stigende). Region Skåne bruger en
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anden klimakompensationsmodel, hvor de organisatoriske enheder betaler en afgift til en central pulje i
Region Skåne, som reinvesteres i grønne tiltag internt i virksomheden.
En kombination af de to spor er også muligt.
Det har også betydning, hvad politikere og ledere som rollemodeller selv gør og siger.
Næste skridt:
Der er behov for ledelsesmæssige drøftelser og beslutninger, hvis de skitserede handlemuligheder skal
følges.
Koncernledelsen har på møder den 6. september og 27. september drøftet problematikken med flyrejser og
CO2-udledning, herunder dilemmaer og mulige handlinger.
Administrationen vil arbejde videre med dataforbedringsmuligheder.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages orienteringen om muligheder og udfordringer i forhold til datakvalitet
og viden om flytransport 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 d. 2. oktober 2018.
DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen
JOURNALNUMMER
15005018
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7. EVENTUELT
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BESLUTNINGER

Trafikudvalget - meddelelser

TRAFIKUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
02-10-2018 19:00

MØDESTED
Regionsgården, mødelokale H7 og H8

MEDLEMMER
Anne Ehrenreich
Freja Södergran
Martin Geertsen
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
Afbud
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Årsplan
2. Meddelelser - Invitation til konference om kollektiv transport og mobilitet
3. Meddelelser - Program for trafikudvalgets tur til Movia d. 11. oktober 2018
4. Meddelelser - Bedre prioritering af investeringer i infrastruktur
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1. MEDDELELSER - ÅRSPLAN
MEDDELELSER
Årsplanen (tidligere kaldt den rullende dagsorden) 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
18045662

BILAGSFORTEGNELSE
1. TU årsplan
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2. MEDDELELSER - INVITATION TIL KONFERENCE OM
KOLLEKTIV TRANSPORT OG MOBILITET
MEDDELELSER
Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU har inviteret medlemmerne af Region
Hovedstadens trafikudvalg til konference om kollektiv transport og mobilitet d. 30. november 2018 i
Regionernes Hus (se invitationen i bilag 1).
Formålet med konferencen ”Fremtidens kollektive transport og mobilitet” er bl.a. at drøfte udfordringer
og muligheder i forhold til den regionale opgave med at skabe en sammenhængende infrastruktur, god
tilgængelighed og en effektiv mobilitet. Konferencen kan dermed give inspiration til regionernes aktuelle
arbejde med den nye regionale udviklingsstrategi og de regionale mobilitetsstrategier.
Programmet byder på en række førende eksperter, der vil give deres bud på, hvordan kollektiv transport
og mobilitet vil udvikle sig de kommende år (bilag 2).
JOURNALNUMMER
15015006

BILAGSFORTEGNELSE
1. Invitation til Region Hovedstaden
2. Program - Konference om kollektiv transport og mobilitet
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3. MEDDELELSER - PROGRAM FOR TRAFIKUDVALGETS TUR TIL
MOVIA D. 11. OKTOBER 2018
MEDDELELSER
Trafikudvalget skal besøge Movia den 11. oktober 2018 kl. 15.00-18.00.
For at give trafikudvalget viden i forbindelse med belutninger vedrørende regionens trafikbestillinger, er
de inviteret til Movia, som blandt andet vil præsentere:





En guidet tur
En forretningsplan
Præsentation af kerneopgaver for et trafikselskab
Det regionale net

Se fuldt program i bilag 1.
JOURNALNUMMER
18045482

BILAGSFORTEGNELSE
1. Program for trafikudvalgets besøg ved Movia den 11. oktober 2018
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4. MEDDELELSER - BEDRE PRIORITERING AF INVESTERINGER I
INFRASTRUKTUR
MEDDELELSER
Tænketanken Kraka har i en minianalyse om danske investeringer af infrastruktur sammensat en liste over
78 infrastrukturprojekter. Kraka fremfører, at hvis man skal opnå den højeste samfundsøkonomiske
gevinst, er det nødvendigt at prioritere de projekter, der har den højeste samfundsøkonomiske
forrentning. Forretningen af en investering fremgår af projektets interne rente, der ofte opgøres i de
samfundsøkonomiske analyser. Har et projekt en intern rente på 4 % eller derover vurderes det som
værende samfundsøkonomisk rentabelt. Ifølge Kraka tager beregningerne af de samfundsøkonomiske
forrentninger hensyn til fordelene for klima, miljø og trængsel og af bedre kollektiv transport, men ikke fx
byudviklingspotentialerne som ved letbanen langs Ring 3.
Nogle af de oplistede projekter er vedtaget, andre er der politisk enighed om men ingen penge til, mens
andre igen blot har været drøftet, men aldrig er nået frem til en realisering. Fælles for de fleste af dem er
dog, at der ligger et overslag over den samfundsøkonomiske forrentning af investeringer, som
sammenlagt løber op i 418 milliarder kroner. Kraka mener, at en sådan liste kan og bør bruges som
beslutningsgrundlag for den politiske prioritering af investeringer. Fx har supercykelstier,
hastighedsopgraderinger af S-banen, ny station ved Favrholm st. og anlæg af Frederikssundsmotorvejen
en høj rentabilitet, mens fx letbanen langs Ring 3 har en negativ forrentning.
JOURNALNUMMER
17036748

BILAGSFORTEGNELSE
1. Kraka - Notat om infrastrukturprojekter 12. september 2018
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omstilling af regionens
busdrift
Birgitte Leolnar
Enhedschef, Mobilitet og Uddannelse
Trafikudvalgsmøde
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Region Hovedstaden

Punkt nr. 1 -Center
Temadrøftelse:
Grøn omstilling
for Regional Udvikling
Bilag 1 - Side -2 af 6

Baggrund for drøftelsen
• Budgetaftale 2017: 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.
• Konstitueringsaftale 2017: Der er enighed om at bakke op om at udfase
dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-busser eller lignende
frem mod 2030.
• Budgetaftale 2018: En målsætning er, at der ved nye udbud stilles krav om
omstilling til el-busser eller anden emissionsfri løsning som option. Som
grundlag udarbejdes en langsigtet plan for den grønne omstilling af de
regionale busser.
• Movias Trafikplan 2016: Der arbejdes mod en fossilfri bustrafik i 2030, idet
der fra udbud til udbud gennemføres en dialog med de berørte kommuner og
regioner om finansiering af den aktuelle nettoudgift.
2
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Temadrøftelse:
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for Regional Udvikling
Bilag 1 - Side -3 af 6

Udbytte af drøftelsen
• Fokus på omstilling af regionens buslinjer – i denne omgang.

• Afklaring af muligheder og succeskriterier.

• Langsigtet plan for omstilling til emissionsfri drift.
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Status på den grønne omstilling
• Ingen emissionsfri drift på regionens linjer.
• Linje 600S og 390R er dog fossilfrie.

• Store klimagevinster er opnået passivt ved løbende overgang
til Euro 6 standard for busser.
• Ny busser på linje 123 giver reduktion på 21% CO2-, 36%
partikel- og 89% af NOx-udledningen.
• Mange ældre S-busser i
Storkøbenhavn er ligeledes
opgraderet til Euro 6.

• Kommende brintbusforsøg.
4
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Perspektiver frem mod 2030
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Hvilke værktøjer kan vi arbejde med?
Hvad kan vi ikke?
• Kontraktudbud
• Vi kan stille krav om emissionsfrihed i udbuddet.

• Fossilfrit kontra emissionsfrit.
• Kan ikke omstille eksisterende kontrakter til emissionsfri drift.
• Andre muligheder for fossilfri drift.

• Vi er ikke vejmyndighed
• Afhængig af samarbejde med kommuner.
• Besværliggør ruteændringer.
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Grøn omstilling
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PERSPEKTIVER FOR GRØN OMSTILLING

JEPPE GAARD
KONTRAKTCHEF, MOVIA
JEG@MOVIATRAFIK.DK

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Oplæg
• Hvilke handlemuligheder har
Region H
• Perspektiver i brintforsøget
• Miljøstrategi i øvrige
trafikselskaber
• Roadmap for de kommende år

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018

2

Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Grøn omstilling
Bilag 2 - Side -3 af 13

Movias miljømålsætninger
Aftale mellem Movia, de to regioner og 44 kommuner*1 om miljømål for 2030 som en del af
Movias Trafikplan 2016
•

Klima: Fossilfrihed (100 pct. CO2-reduktion) - med dialog om finansiering af udgift fra udbud til
udbud

•

Lokalmiljø: 92 pct. reduktion af partikler, 97 pct. reduktion af NOx, 15 pct. reduktion af indvendig
støj og 25 pct. reduktion af udvendig støj

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Trafikplan 2016 - Miljø
• Det er lykkes at lave en målsætning for hele Movias område om
fossilfrihed i 2030 – med dialog om finansiering fra udbud til udbud
• Målsætningen om fossilfrihed, såvel som nulemission, fordrer udvikling
af driften og kræver at der tænkes nyt – med den risiko der følger med
• Visse kommuner løber forud med krav om nulemission*1, mens der
mange er interesserede og efterspørger beregninger
• Alle lange kontrakter i årets udbud (A17) er baseret på nulemission
eller fossilfrihed
• Region H. skal vælge minimum fossilfrihed for at nå miljøsætningerne i
Trafikplan 2016 og deres egen målsætning
• Forudsætninger genberegnes i forbindelse med ny mobilitetsplan –
teknologi og priser er i hastig udvikling.
Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Miljøkrav via funktionskrav
•

Movia anbefaler funktionskrav og ikke tekniske krav til busteknologien

•

Funktionskrav giver busoperatørerne muligheder for at
sammensætte de mest effektive løsninger ift. miljøegenskaber, økonomi
og driftsstabilitet og lignende

•

Funktionskrav giver busoperatørerne mulighed for at tilbyde de
seneste teknologiske nyskabelser og Movia mulighed for at udnytte
disse

•

Movia skelner mellem fossilfrihed (nul CO2 + lav udledning af NOx,
partikler og støj) og emissionsfrihed (nul CO2 + nul NOx, partikler og
meget lav støj)

•

Miljømålsætninger, miljøkrav og opgørelsen af udledningen fra driften
sker efter princippet tank-til-hjul – dvs. udledningen når bussen er i rute

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018

5

Punkt nr. 1 - Temadrøftelse: Grøn omstilling
Bilag 2 - Side -6 af 13

Introduktion af ny teknologi
• Laver forsøg i samarbejdet med operatørerne
Forsøg

Tilpasning
af kontrakter

• Gennemfører dialog med operatørerne for at identificere udfordringer og muligheder
• Tilpasningen af kontrakter for understøtte ny teknologi

• Gennemfører udbud
Udbud

• Implementering i drift med operatøren – følger løsningen til dørs
Drift

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Beslutningsproces for elbusser i Roskilde
Roskilde Kommune
beslutter at Movia skal gå
videre med at udbyde
busdrift som el
E-bus analyse af
linje 201A og
202A i Roskilde

Fyraftensmøde
med branchen

2016
Roskilde Kommune på
studietur til Gøteborgs
e-bus projekt

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018

Roskilde Kommune
beslutter at bestille
elbusdrift på to buslinjer

Roskilde kommune beslutter
at bestille elbusdrift på alle
kommunens ni buslinjer

2017
Movia og Roskilde
Kommune på studietur til
e-bus projekt i Eindhoven

2018

Drift start
April 2019

2019

Kontrakten tildeles
Umove Øst
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Hvad er prisen for rene busser?
Omkostningserfaringer og forventninger – Direkte operatøromkostninger

Fossilfrihed

Nulemission

Forventningerne i
Trafikplan 2016

Operatøromk.

3,5 - 4 %

A14 (dec. 2016)

Operatøromk.

4%

A16*1 (april 2019)

Operatøromk.

8 %*2

2,4 %*3

A17 (dec. 2019)

Operatøromk.

4%

2A: 2,3 %, 18: 9 %, Ballerup: 13 %*4

Operatøromk.

3,5 – 8 %

3-11 %

Tilskudsbehov*5

7,5 -17 %

6-23 %

A18 (medio 2021)

Evaluering af forventninger i Trafikplan 2016 som en del af Mobilitetsplan 2019

Regneregel: Ved 50 % egenfinansiering, skal den procentuelle operatøromk. fordobles for at få
forventet ændring af tilskudsbehovet

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Teknologierne bag fossilfrihed og nulemission
Fossilfrihed
• HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
» 2. generationsbiodiesel*2 primært produceret
på fedt og olier
» Kan anvendes uden tilpasninger på stort set
alle busser
» Er det mest anvendte brændstof til omstilling
af eksisterende busmateriel til fossilfrihed
» 100 % CO2 reduktion
» Eksempel: 390R og 600S
• Biogas
» Er naturgas med biogascertifikater
» 100 % CO2 reduktion
» Kræver særlig infrastruktur
» Særligt ved 15+ antal busser vurderes
biogasbusser som konkurrencedygtige
» Maksimal rækkevidde per dag ca. 600 km
» Eksempel: 5C

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Teknologierne bag fossilfrihed og nulemission
Nulemission
• Elbusser – depotopladt
» Rækkevidde pt. 200-250 km. Forøges løbende
» Eksempel: Alle interne linjer i Roskilde Kommune fra april 2019 og
linje 18 fra december 2019 (Ca. 40 busser)
• Elbusser – endestationsopladt
» Rækkevidde mellem endestationerne pt. ca. 60 km – forøges løbende
» Kræver ladeinfrastruktur i byrummet (Movias udbud af rammeaftale –
Siemens er leverandør)
» Eksempel: Linje 2A fra december 2019 (Ca. 20 busser)
• Brint
» Rækkevidde pt. 300-350 km. Forventes forøget
» Kræver særlig infrastruktur
» Dyr teknologi, der endnu ikke vurderes klar til kommerciel drift

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Perspektiver i Reg. H’ forsøg med brintbusser
• Budget 2019: 7,3 mio. kr. til forsøg med brintbusser
• Formål, at opnå værdifuld viden om teknologiens modenhed og økonomi såvel som praktiske
erfaringer med vedligehold, driftsstabilitet, rækkevidde, miljøforhold og kunde- og
chaufføroplevelser med brintbusser i busdriften
• Afgørende at busoperatørerne får viden om og tillid til en ny teknologi og er i stand til at
prissætte driften med teknologien rigtigt i forbindelse med udbud
• Rettidig omhu: Brintbussens styrke forventes at være en længere rækkevidde end elbusser og
således særligt på længere ruter*1. Udviklingen går hurtigt og kan gå i uforudsete retninger og
hastigheder
• Movia bekendt, er der meget begrænset forsøg med nulemission på regionale linjer – pt. kun
kendskab til to elektriske busser hos Flixbus i Frankrig
• Eksempel på linjelængder*2:
•
•
•
•

*1

Møde *2i

150S: 32 km mellem endestationerne, vognløb op til 550 km per dag
400S: 42 km mellem endestationerne, vognløb op til 400 km per dag
500S: 61 km mellem endestationerne, vognløb op til 530 km per dag
600S: 70 km mellem endestationerne, vognløb op til 670 km per dag

Rækkevidde: Dieselbus ca. 1200-1500 km, gasbusser ca. 600 km, elbusser 200-250
km (længere ved endestationsopladning), brintbusser op til 350 km.
Trafikudvalget
d. 02-10-2018
Hverdagskørsel
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Miljøstrategi i øvrige trafikselskaber
De øvrige trafikselskaber har endnu ikke en miljøstrategi
• NT:

Forventer at teste brintbusser

• Midttrafik: Forventer at teste brintbusser i Herning. Får fire elbusser
medio 2019
• Sydtrafik: Satser på gasbusser
• Fynbus:

Har satset på gasbusser

• BAT:

Forventer at de første ruter overgår til el i 2021. Hele nettet
skal være elektrificeret i 2025

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Roadmap - Bus
• 30E/300S udbydes for en 4årig periode med mulighed
for 2 års forlængelse i A18.
Linjerne ophører, når
letbanen åbner.
• Næste udbud med
Regionens linjer: A19
• Opstart af udbud A19 i
2019, driftsstart: Ultimo
2021/medio 2022
• Hvilke kontrakter der
udløber, afhænger af den
leverede kvalitet

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018

Buslinjer, der
kun kører i
Kontraktophør
Region H
Tidligst Senest
30E
Udbydes i 2019
40E
2022
2026
94N
2022
2024
250S
2022
2024
300S
Udbydes i 2019
310R
2022
2026
320R
2022
2026
375R
2022
2026
380R
2022
2022
15E
2021
2024
55E
2021
2023
65E
2021
2023
90N
2021
2027
150S
2021
2024
200S
2021
2023
350S
2021
2023
500S
2021
2023
390R
2022
2028

Buslinjer, der
kører i flere
regioner
93N
97N
98N
230R
400S
555
666
360R
365R
120
91N
600S
123

Kontraktophør
Tidligst
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2025

Senest
2026
2026
2022
2022
2026
2024
2024
2022
2026
2023
2028
2028
2031
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Linje

Ejer

30E
Region Hovedstaden
300S

Timer
22.250
71.000

Anbefaling
Busser busstørrelse
(m)
34

12,9-13,7

Anbefaling
reklame
ja
ja

Anbefaling Digital
trafikinfo
(infotainment)

ja
ja

Anbefaling
Euronorm

Anbefaling
miljøstandard

½6
½6

fossilfri
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Udbudsgrundlag

A18 – Udbud af almindelig rutekørsel

1.

Om A18 – Udbud af almindelig rutekørsel ................................................................................................. 2

2.
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3.
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4.
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Reklamer i busserne .................................................................................................................................. 5
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8.
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1.Om A18 – Udbud af almindelig rutekørsel
A18 er udbud af almindelig rutekørsel omfattende linjer som kører på Lolland og Falster, i
Vestsjælland og Storkøbenhavn. De nuværende kontrakter ophører senest sommeren
2021.
Linjerne, som er omfattet af de nuværende kontrakter, fremgår af udkastet til
udbudsgrundlaget til A18 - Bilag 1 – Udbudsgrundlag_A18.
I perioden frem til 30. oktober 2018 skal de kommuner og regioner, som er ejere af disse
linjer, efter rådgivning fra Movia, beslutte det endelige udbudsgrundlag.
Et vigtigt element i beslutningen af det endelige udbudsgrundlag er en koordinering af
udbudsgrundlaget for linjer, som har flere ejere.
Nedenfor fremgår tidsplan for udbudsprocessen samt en beskrivelse af de emner, som
kommuner/regioner skal forholde sig til inden den endelige godkendelse af
udbudsgrundlaget. Det omhandler driftsoplæg, buslængder, kapacitet, miljøkrav mv.
Kommuner/regioners godkendelse af udbudsgrundlaget sætter rammerne for Movias
mandat til at udbyde de omfattede linjer.

2.Tidsplan og proces
Movia gennemfører udbuddet i fire faser, jf. nedenstående oversigt.
Fase 1, Forberedelsesfasen, er den fase af udbuddet, hvor kommuner/regioner har størst
indflydelse på resultatet af den fremtidige kørsel.
Fase 2, Tilbudsfasen, er en fase af udbuddet, hvor Movia vil orientere kommuner/regioner,
hvor det er nødvendigt.
Fase 2 er samtidig en fase, hvor det kan være nødvendigt for Movia at have en hurtig dialog
med kommuner/regioner. Dette behov kan opstå, hvis eksempelvis et kommunalt ønske
har vist sig at være en uhensigtsmæssig cost driver, eller hvis budgettet umiddelbart er
overskredet.

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Fase 1 – Forberedelser
Opstartsmøde med kommuner/regioner

22. juni 2018

Udkast til udbudsgrundlag fremsendes

Primo juli 2018

Løbende dialog mellem kommuner/regioner og Movia

Primo juli – 30. oktober 2018

Udbudsgrundlag besluttet af kommuner/regioner

30. oktober 2018

Tilpasning af udbudsmateriale

Oktober 2018 – marts 2019

Markedsdialog

Marts 2019

Orienteringsmøde med kommuner/regioner

Maj 2019

Fase 2 – Prækvalifikation og tilbud
Udsendelse af bekendtgørelse inkl. UB

Maj 2019

Prækvalifikation

Ultimo juni 2019

Aflevering af endeligt tilbud

Januar 2020

Fase 3 – Evaluering
Orienteringsmøde med kommuner/regioner
(overordnet informationsniveau om resultatet af
udbuddet)

Medio marts 2020

Tildeling

Medio marts 2020

Detaljeret skriftlig orientering om tildeling til
kommuner/regioner

Medio marts 2020

Standstill-periode

Ultimo marts 2020

Kontraktindgåelse

April 2020

Valg af eventuel option

Ultimo april 2020

Fase 4 – Drift
Driftsstart (30E og 300S)

13. december 2020

Driftsstart (Øvrige linjer)

27. juni 2021
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3.Driftsomfang
Driftsomfanget af den kørsel, som er i udbud, fremgår af bilag 1 - Udkast til
udbudsgrundlag for A18.
Med mindre at der er saglige forhold, som gør sig gældende, tager driftsomfanget
udgangspunkt i en videreførelse af eksisterende drift. Dette gælder både i forhold til
køretider, frekvenser, materiel mv.
Af bilag 1 fremgår et bemærkningsfelt, hvori det er angivet, hvis vi på nuværende tidspunkt
er bekendt med et ønske/behov eller overvejelser om ændringer i forhold til den
nuværende drift.
En drøftelse af hvorvidt det er nødvendigt med en ændring af driftsomfanget hænger
sammen med valg af buslængde og kapaciteten, der er behov for.
For at kunne nå frem til et endeligt udbudsgrundlag, med driftsoplæg, kapacitet, miljø og
infrastruktur, som kommunen kan behandle, kan det være nødvendigt at se på
passagertællinger – og planperspektiver i en ny kontraktperiode. Dette aftales med Movia i
den løbende kommunikation frem mod den endelige godkendelse af udbudsgrundlaget.

4.Buslængde og kapacitet
Kommuner og regioner skal for de enkelte linjer vælge hvilken busstørrelse de ønsker,
driften skal udføres med. Beslutningen kan/skal træffes på baggrund af linjens
forventede/kendte belægning, som oplyses af Movias rådgiver eller ved at udføre en
prøvekørsel på den aktuelle linjeføring.
Movia opererer på nuværende tidspunkt med forskellige længder af busser:


Minibusser: indtil 8,4 m



Små busser: 9,0-10,6 m



12 m busser: 11,9-12,2 m



13,7 m busser: 12,9-13,7 m



Ledbusser: 18 m busser 17,9-18,75 m

Vælges busser længere end 12,0 m kræver det tilladelse fra vejmyndighederne, jf.
dimensionsbekendtgørelsen, og kan betyde ændringer i vejinfrastrukturen. Viljen til
etablering af den fornødne infrastruktur inden driftsstart, skal være afklaret forud for
udbuddet.
Vælges busser kortere end 12 m skal den begrænsede kapacitet iagttages. Den kan
medføre dels hyppig brug af ståpladser, dels forøgede udgifter til dublering (ekstra busser
på afgange med for mange passagerer til kapaciteten i en enkelt bus).
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Antallet af leverandører i Danmark af mindre busser er beskedent, hvilket kan påvirke
konkurrencen og dermed prisen.
Uanset om der vælges korte eller lange busser, skal man være opmærksom på, at valget
kan medføre lavere fleksibilitet i forhold til omplacering af busser ved ændringer i
driftsomfang – såvel i opad- som nedadgående retning.
Der gøres desuden opmærksom på, at markedet for elbusser i 2018 fortsat er relativt
umodent. Flere og flere producenter kommer med på markedet, men der er fortsat et
mere begrænset udvalg af bustyper og -størrelser, end for så vidt angår dieselbusser.
Busproducenterne fokuserer på at få udviklet elbusser, indenfor de typer og størrelser der
er mest udbredte i Europa. I Skandinavien har man typisk været vant til andre standarder,
end i resten af Europa. Det betyder eksempelvis, at der i øjeblikket ikke produceres
elbusser i kategorien 13,7 m busser.

Brændstofforbrug
Brændstof udgør en relativt stor andel af udgifterne til busdrift. Generelt er driften af
større og tungere busser derfor relativt dyrere, end mindre busser. Omvendt udgør
udgifterne til chaufførlønninger generelt den største andel af udgifterne til busdrift. Movia
anbefaler derfor at løsningen for den enkelte linje optimeres ift. frekvens og busstørrelse,
og at der generelt anvendes større busser på linjer med stort passagergrundlag. Ved
anvendelse af større busser under de rette forudsætninger, sikres samtidigt en optimering
af miljømæssigt udslip pr. passagerkilometer.
Movias anbefaling tager udgangspunkt i en videreførelse af eksisterende forhold med
hensyn til buslængder, jf. bilag 1.

5.Reklamer i busserne
Jævnfør udbudsmaterialets krav, så er det muligt for operatørerne at udnytte en del af
bussen til salg af reklamer. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i
kontraktperioden indarbejder de i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere.
Kommuner/regioner skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker at bevare denne mulighed.
Hvis kommuner/regioner beslutter, at det ikke skal være muligt at bruge reklamer på og i
busserne, skal de være opmærksom på, at dette valg gælder i hele kontraktperioden og at
det gælder for alle typer af reklamer – både indvendigt og udvendigt på busserne.
Udover at udbudsmaterialet medfører muligheden for brug af reklamer, så er der
indskrevet et krav i udbudsmaterialet, som giver kommuner/regioner mulighed for fravalg
af reklamer i kontraktperioden.
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Hvis kommuner/regioner i kontraktperioden ønsker at benytte sig af dette fravalg, sker det
mod kompensation til operatøren.
Kompensationen ligger mellem 5.000 og 25.000 kr. pr. bus pr. år. Kompensationsstørrelsen
afhænger hovedsageligt af, hvor driften udføres.


A-bus i København – ca. 20.000 – 25.000 kr.



Øvrige linjer i København – ca. 15.000 – 20.000 kr.



Større byer uden for København – ca. 15.000 kr. til 20.000 kr.



Landlinjer/provinsbyer – ca. 10.000 – 15.000 kr.

Hvis kommuner/regioner har et ønske om selv at kunne sætte reklamer på busserne, så
kan reklamepladserne købes af operatørerne.
Movia anbefaler, at kørslen udbydes, hvor retten til salg af reklamer ligger hos operatøren.

6.Digital trafikinformation
Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til
passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er
opdateret.
Den digital trafikinformation vises via dobbeltskærms infotainment og på større linjer
eventuelt også via digitale linjefriser.

Dobbeltskærmsinfotainment

Digital linjefrise
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Digital trafikinformation er visning af skiftemuligheder i realtid til andre busser og togtrafik,
angivelse af eventuelle forsinkelser (også i realtid) samt tekstmeddelelser fra Movias
Trafikcentral om større hændelser i det samlede trafiksystem af busser, tog og metro. Den
højre skærm benyttes alene til denne visning.
Derudover er der visning af al information og meddelelser som hver enkelt kommune og
region vurderer, at de med fordel kan formidle til kunder og borgere i bussen: Fx alt fra
ændring af åbningstider i borgerservice over kommunale kulturfestivaller til
sundhedskampagner. Visningssystemet i bussen sikrer, at relevant visning sker indenfor
relevante kommune/regionsgrænser.
Derudover vises der også nyheder, underholdning og reklamer m.m.
Venstre skærm benyttes både af operatøren, Movia og den/de kommuner/regioner hvori
bussen kører. Operatøren administrerer og sammensætter visningen, hvor visningstiden
fordeles således:


Reklamer max 25%



Nyheder, vejrudsigter, underholdning m.m. 25%



Movias kampagner 25%



Kommune/regioninfo 25%

Infotainment er delvist reklamefinansieret. Ud over reklameindtægten (der tilfalder
operatøren) koster den ca. 0,6% af prisen pr. køreplantime. Ved en køreplantimepris på ca
700 kr. betyder det ca. 4 kr. pr. time.
Det fremgår af bilag 1, hvilke linjer, som Movia anbefaler digital trafikinformation på
(dobbeltskærmsinfotainment). Som udgangspunkt anbefaler Movia digitale
trafikinformation på linjer, som er en del af det strategiske net. Dette er svarende til
Movias bestyrelses anbefaling.
I Udbud A18 anbefales ingen linjer udstyret med digital linjefrise.

7.Miljø
I Trafikplan 2016 har Movias bestyrelse på baggrund af høring af kommuner og regioner
fastsat mål for udledningen af CO2, NOx, partikler og støj frem mod 2030. Udgangsåret er
2008. Konkret er der følgende mål:


at Movia i 2030 er fossilfri,
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at udledningen af NOx er reduceret med 97 pct. i 2030,



at udledningen af partikler er reduceret med 92 pct. i 2030



at udledningen af den oplevede indvendig støj er reduceret med 15 pct., mens den
oplevede udvendige støj er reduceret med 25 pct.

Movias indstilling er, at linjer, som er omfattet af udbuddet, som minimum udbydes med
krav om fossilfrihed.

Fossilfrihed
Fossilfrihed betyder, at der ikke anvendes fossile brændstoffer i afvikling af busdriften, og
at driften gennemføres uden udledning af CO2. En fossilfri busdrift kan med nuværende
teknologier afvikles med busser, som anvender biogas, syntetisk biodiesel (HVO), el eller
brint. Et krav om fossilfrihed forventes løst ved brug af biogas eller syntetisk biodiesel.
Forventningen er, at fossilfrihed vil koste 3½-8 pct. mere fra operatørernes side i forhold til
eksisterende omkostningsniveau. Da der ikke er en forventning om flere passagerer som
følge af fossilfrihed, vil de pågældende kommuner og regioner skulle betale hele
meromkostningen, som uden en øget egenfinansieringen fra passagernes side, vil være på
og ca. 7-16 pct. mere årligt for de pågældende kommuner og regioner. Eksemplet er regnet
med 50 % medfinansiering fra passagernes side for linjen.

Nuværende udledning
Ønskes der ikke fossilfrihed, f.eks. på linjer med en kort varighed eller af anden grund, kan
der stilles samme miljøkrav, som er kendetegnet ved det eksisterende materiel. Her vil det
være muligt senere i kontaktperioden at tilkøbe en større CO2-reduktion, dog maksimalt
op til en 8 pct. fordyrelse af kontrakten. Omkostningen for det senere tilkøb kan
procentmæssigt være dyrere end ved et oprindeligt krav om fossilfrihed.

Nulemission
Såfremt der ønskes busser som både er fri for CO2 og lokal luftforurening (NOx og
partikler), og som har en betydelig lavere støjpåvirkning, kan der stilles krav om
nulemission, hvorved kørslen bliver udført med enten el- eller brintbusser.
Forventningen er, at nulemission vil koste 2-20 pct. mere for de pågældende
kommuner/regioner i forhold til eksisterende drift. Der er stadigvæk en vis usikkerhed i
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dette estimat, da der pt. kun er gennemført ét udbud med nulemissionsbusser.
Ud over den forventede højere omkostning, så skal kommuner/regioner desuden være
opmærksomme på, at der også er begrænsninger forbundet med krav om nulemission.
Hvis der stilles krav om nulemission, er der på nuværende tidspunkt stor sandsynlighed for,
at kravet bliver løst med elbusser.
Begrænsningerne der er forbundet med elbusser i sammenligning med dieselbusser er
eksempelvis


Længden af en rute, som én bus kan køre,



Markedet for elbusser er i 2018 fortsat relativt umodent, hvilket påvirker
konkurrencen



Mindre fleksibilitet i driften, eksempelvis i forbindelse med omlægninger



Linjeføringen kan ikke bare forlænges, da ladestationerne evt. også skal flyttes.

Erfaringer fra implementering af elbusser i andre europæiske byer viser, at der
indledningsvis kan være nogle udfordringer. Omfanget af udfordringer afhænger af den
valgte busleverandør, volumenet af reservemateriel og om ladning finder sted på anlæg
eller i byrummet.
Denne erfaring samt den utryghed ved kravene til nulemission, som operatørerne har givet
udtryk for, har medført, at vi indarbejder forskellige tiltag, som er anderledes end de krav,
som vi stiller, hvor der ikke er krav om nulemission.
Dette gøres, for at sikre at kørslen udbydes uden at operatørerne tillægger en for stor
risiko i tilbuddene.
Disse tiltag vil, i takt med udviklingen af elbusmarkedet, løbende blive evalueret. Tiltagene
er beskrevet i Afsnit 8 – Tiltag ved krav om nulemission.
Ud over disse tiltag skal kommuner/regioner være opmærksom på, at stiller de krav om
nulemission, accepterer de samtidig de forhold, som er beskrevet i Afsnit 9 –
Kommunale/regionale forpligtelser ved krav om nulemission.

8.Tiltag ved krav om nulemission
Følgende tiltag vil fremme operatørernes mulighed for anvendelse af nulemissionsbusser
og derigennem bidrage til at reducere kommunernes/regioners tilskudsbehov til
busdriften.
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Længde af garanteret kontraktperiode
For nulemissionsbusser har vi indtil nu udbudt kontraktperioder på 10+2 år. Den
garanterede andel af kontraktperioden er fire år længere end for dieselbusser. Dette er for
at minimere operatørernes risiko i forhold til afskrivningen af busserne.
I nærværende udbud vil kontraktlængde på 8+2+2 år blive drøftet med operatørerne.

Gradvis øgning af krav til nulemission
Vi tillader mulighed for en gradvis indfasning af 100 % eldrift på en buslinje.
Der gives mulighed for, at operatørerne i det første og andet kontraktår kan gennemføre
driften med henholdsvis 15% og 10 % dieselbusser uden at operatøren vil blive pålagt bod
for forkert anvendelse af bustype.
Der er tillige indarbejdet en bonusmodel i kontrakten. Såfremt operatøren hhv. det første
kontraktår gennemfører mindst 91 % af driften med elbusser og andet kontraktår 94%, kan
operatøren de første to kontraktår opnå en bonus på 0,5 mio. kr. pr. år. Dieselbusser der
anvendes i stedet for elbusser vil være fossilfrie, dvs. med krav om CO2-neutralitet.

Mulighed for tilpasning af antal driftsbusser
Operatørerne ser en betydelig risiko forbundet med Movias almindelige vilkår for
udvidelse/reduktion af antal driftsbusser. I forhold til reduktion af antallet af driftsbusser
skyldes dette, at elbusser i en vis udstrækning designes specifikt i forhold til den enkelte
buslinje, at det er usikkert, om der er et marked for brugte nulemissionsbusser og at der
dermed er betydelig usikkerhed om bussens gensalgsværdi. I forhold til udvidelse af antal
af driftsbusser er operatørerne tilsvarende usikre på, hvilken værdi nulemissionsbusser vil
have ved kontraktudløb.
Movia håndterer dette ved at fastsætte en specifik kompensation ved hhv. reduktion og
udvidelse af antallet af driftsbusser. Kompensationen er beregnes som en %-sats af
bussens nyværdi (eksklusive moms). Dette vil være en mere teknologineutral model. Movia
vurderer at prisen for en 12 m elbus er ca. 3,3-3,6 mio. kr. og en 18 m elbus ca. 4,5-5 mio.
kr. (eksklusiv moms).

Elafgift
Den 31. december 2023 udløber den midlertidige ordning med fritagelse af elafgift for
elbusser i kollektiv rutekørsel. Såfremt ordningen ikke forlænges stiger elafgiften fra 0,4
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øre/kWh til ca. 91 øre/kWh (eksklusive moms). Af aftaleteksten fremgår det, at parterne
bag aftalen er enige om at arbejde for en forlængelse af ordningen med den lave
energiafgift efter 1. januar 2024.
Operatøren lægger den lave energiafgift til grund for sit tilbud gennem hele
kontraktperioden. Såfremt elafgiften i løbet af kontraktperioden sættes op, kompenseres
operatøren for den omkostning dette måtte medføre.

Opvarmning af buskabinen
Test af elbusser i danske klimatiske forhold viser et betydeligt energiforbrug til opvarmning
af bussen om vinteren.
Denne opvarmning kan ske elektrisk og derved uden udledning af NOx og partikler. Det
store energiforbrug dræner imidlertid bussernes batteri og betyder, at bussens batteri skal
være større for at have samme rækkevidde og det kan meget vel være nødvendigt med
flere busser for at opretholde driften.
Da elektrisk opvarmning alene vil have en fordyrende effekt på timeprisen (svarende til
indkøb af yderligere to busser), stiller Movia på nuværende tidspunkt derfor ikke krav om,
at opvarmningen skal ske ved ren el.
Movia stiller krav om elopvarmning, men med mulighed for, at opvarmningen kan ske ved
hjælp af et oliefyr, når udendørstemperaturen falder til under 5 grader celsius. Oliefyret vil
i så fald anvende CO2 neutralt syntetisk biodiesel (HVO) eller lignende.
I vintermånederne accepteres en lavere indetemperatur 16°C i stedet for 18°C.

Garageanlæg
Operatørerne har oplyst, at mulighed for etablering af garageanlæg nær ved en linjes
endestation ofte kan være en forudsætning for, at de kan afgive konkurrencedygtige tilbud,
når der stilles krav om nulemission.
Elbusser har en begrænset rækkevidde og prisen for at øge rækkevidden er dyr.
Omkostningen til tomkørsel vil være betydelig.
I nogle områder er det ikke muligt for operatørerne at finde lokationer til garagering af
busserne, hvorfor det kan være afgørende for konkurrencen og prisniveauet for busdriften,
at kommuner/regioner tilbyder en grund til etablering af garageanlæg.
Movia ønsker derfor, hvor der stilles krav om nulemission, at have en dialog med
kommuner/regioner om en grund til etablering af garageanlæg.
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9.Kommunale/regionale forpligtelser ved krav om
nulemission
Movias udbudsmodel er så vidt muligt baseret på funktionskrav, og på at det påhviler den
enkelte operatør at træffe beslutning om, hvordan kravet opfyldes så driften kan
gennemføres på bedst mulige måde.
Krav om nulemission kan løses ved hjælp af en drivlinje til brint eller el. El kan løses enten
ved depotopladning samt endestationsopladning eller depotopladning alene.
I en teknisk dialog med Movia har en række operatører dog givet udtryk for, at de vil
afholde sig fra eller kun meget nødigt vil afgive tilbud på drift med elbusser, hvis de
pålægges ansvar for etablering og drift af ladeinfrastruktur i byrummet. På den baggrund
besluttede Movia at understøtte udrulning af endestationsopladte elbusser ved at udbyde
en rammeaftale for etablering og drift af ladestationer samt leverance af el.
Opladning af elbusser i byrummet
Efter udbud er rammeaftalen i 2018 blevet tildelt Siemens, som herefter står for levering
og opsætning af ladestationer, vedligeholdelse samt levering af elektricitet i hele
kontraktperioden. Rammeaftalen giver Movia enhedspriser for etablering og drift af
ladestationer samt el. Endvidere opnår Siemens med rammeaftalen eksklusivitet for
etablering og drift af ladestationer i byrummet og leverance af el gennem kontraktperioden
til brug for kollektiv rutekørsel foranstaltet af Movia.
I forbindelse med Movias udbud af almindelig rutekørsel (fra og med A17) oplyses de
tilbudsgivende operatører om omkostninger til etablering og drift af ladestationer i
byrummet. Dermed bliver det muligt for operatørerne at beregne de samlede
omkostninger for anskaffelse og drift af elbusser og den nødvendige ladeinfrastruktur. Det
gør det muligt for operatørerne at sammenligne omkostninger til drift med teknisk
forskellige bussystemer, og på den baggrund tilbyde den økonomisk mest attraktive
løsning.
Etablering og drift af ladeinfrastruktur til elbusser på buslinjer, som går på tværs af
kommunegrænser, stiller særlige krav til samarbejde mellem de berørte myndigheder.
Derfor har Movia i sammenhæng med rammeaftalen udarbejdet en samarbejdsaftale, der
giver et ensartet sæt spilleregler for de kommuner/regioner, som deler ansvaret for de
berørte buslinjer. Rammeaftalen for ladeinfrastruktur i byrummet kan kun anvendes, hvis
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de involverede kommuner/regioner har tilsluttet sig samarbejdsaftalen.
Der udarbejdes en samarbejdsaftale til de kommuner/regioner, der overvejer at stille krav
om nulemission.

Kommuners særlige ansvar i forbindelse med ladeinfrastruktur i byrummet
På linjer udbudt med krav om nulemission skal kommuner/regioner være opmærksom på,
at de, hvis der tilbydes endestationsopladte busser, har ansvaret for at:


Fjerne ulovligt parkerede biler på busholdepladser med ladestationer



Ryde sne på busholdepladser med ladestationer



Beskære træer således, at de ikke er til gene for anvendelsen af busholdepladser med
ladestationer



Give Movia besked i god tid om evt. vejarbejde, der berører busholdepladser med
ladestationer eller som forhindrer adgang til disse.
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Lokaltog A/S redegørelse til Movia:
På Gribskov- Hornbækstrækningen, har der med det nuværende krydsningsmønster, hvor der krydses fast i
Græsted og Firhøj, når der køres 30 min. drift, altid været lidt for lidt køretid i forhold til:
•
•
•

strækningslængde,
strækningens hastighed
antallet af og placeringen af standsningssteder

Så på de tider af døgnet hvor der standses på alle standsningssteder bliver flere tog hurtigt få minutter
forsinket, og da der ikke kan skabes ekstra køretid, har det særligt om eftermiddagen, en tendens til at
accelerere, så det ene tog forsinker det andet osv.
Dette er naturligvis blevet tydeligere efter at kontraktkravene til regularitet fra Movia er blevet strammere,
nu må højest 7 ud af 100 tog være mere end tre minutter forsinket, inklusive infrastrukturforhold hos
Lokaltog, mod hidtil tre tog ud af 100 tog, der måtte være mere end fem minutter forsinket, eksklusive
infrastrukturforhold hos Lokaltog.
Hvis regulariteten skal forbedres på strækningen kan man gøre følgende:
1. Nedlægge et eller flere standsningssteder
2. Undlade at standse ved et eller flere standsningssteder med visse tog (den valgte løsning, adm.)
3. Hæve hastigheden på hele eller dele af strækningen, her er særligt strækningen Græsted - Gilleleje
interessant, idet der på strækningen kun er 2 automatisk sikrede overkørsler, der skal ombygges, og
evt. 1 trinbræt (Pårup) der kan nedlægges og strækningen er ca. 6 km. hvilket vil give en betydelig
køretidsbesparelse ved en strækningshastighed på 100 km/t.
Som et forsøg vil der i køreplan K19, være 5 tog i hver retning, der i tidsrummet kl. ca. 13 til 18 ikke standser
på Pårup og Gilleleje Øst, med håbet om at dette vil afhjælpe en del af problemerne. Det drejer sig konkret
om afgangene fra Hillerød mod Gilleleje og Helsingør: 12.56, 13.56, 14.56, 15.56 og 16.56, samt afgangene
fra Helsingør mod Gilleleje og Hillerød: 12.54, 13.54, 14.54, 15.54 og 16.54.
Disse 2 standsningsstader er valgt ud fra følgende kriterier:
Pårup er det 5. mindst benyttede standsningssted med ca. 29 rejsende pr. dag, og samtidig ligger det midt
på strækningen mellem Græsted og Gilleleje hvor strækningshastigheden er 75 km/t. og ”køretidsgevinsten”
derfor stor.
Gilleleje Øst. (148 rejsende pr. dag) er valgt ud fra beliggenheden, da der kun er 3-400 meter til Gilleleje st.
ad en sti der går langs jernbanen, hvorfor der kun er ca. 5 min. gang til Gilleleje st.
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Fra: Marianne Springborg <mspri@gribskov.dk> På vegne af Anders Gerner Frost
Sendt: 28. august 2018 12:23
Til: CRU-FP-PoliƟsk betjening-postkasse <poliƟskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk>
Emne: Svar Ɵl fra formand for traﬁkudvalget Jens Mandrup
Kære Jens Mandrup
Tak for dit brev med orientering om nyt standsningsmønster ifm. køreplanskiŌ for lokalbanerne.
Vi er kede af at høre, at man er nødt Ɵl at gribe Ɵl serviceforringelser for lokaltog for at få køreplanen Ɵl at hænge sammen.
Men er enige i, at regularitet og korrespondance Ɵl øvrig kollekƟv traﬁk er helt afgørende for passagererne i lokaltog.
Vi indgår gerne i videre dialog om opƟmale løsninger, som også skal ses i lyset af den byudvikling, som er i gang i både Helsinge
og Gilleleje.
Med venlig hilsen
Anders Gerner Frost
Borgmester

Fra: CRU-FP-PoliƟsk betjening-postkasse [mailto:poliƟskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk]
Sendt: 22. august 2018 15:39
Til: Anders Gerner Frost <agfro@gribskov.dk>
Cc: Diana Arsovic Nielsen <diana.arsovic.nielsen@regionh.dk>; ChrisƟan Bruhn Rieper <chrisƟan.bruhn.rieper@regionh.dk>;
Rasmus Kampﬀ <rasmus.kampﬀ@regionh.dk>; AnnemeƩe Hammer <annemeƩe.hammer@regionh.dk>; Jens Mandrup
<jens.mandrup@regionh.dk>; BirgiƩe Leolnar <birgiƩe.leolnar@regionh.dk>; Jonas Dalum Scherling
<jonas.dalum.scherling@regionh.dk>; Pernille Schou Petersen <pernille.schou.petersen@regionh.dk>; Ida Schwaner Bergholt
<ida.schwaner.bergholt@regionh.dk>
Emne: Brev fra formand for traﬁkudvalget Jens Mandrup
Kære Anders Gerner Frost
Vedhæftet venligst brev fra Region Hovedstadens trafikudvalgs formand Jens Mandrup.
Med venlig hilsen
Ida Schwaner Bergholt
Konsulent | Udvalgssekretær for trafikudvalget
Telefon: 21 33 24 49
Mail: ida.schwaner.bergholt@regionh.dk
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Web: www.regionh.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere
afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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Pulje til investeringer i
kollektiv bustrafik, 2. ansøgningsrunde
Projektbeskrivelse
1. Projekttitel
+Way på linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme

2. Resumé
Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden
udarbejdet et projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup
Station og Avedøre Holme. En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning
af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til
Glostrup Station men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en
god driftsøkonomi for letbanen i Ring 3 samt for en eventuelt fremtidig Etape 2 af letbanen fra
Glostrup Station til Avedøre Holme.
Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den
lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af
såvel stoppesteder som tracé (se ”Bilag 4 – Produktbeskrivelse af +Way” for nærmere detaljer
om det højklassede busprodukt).
De samlede omkostninger for projektet er estimeret til ca. 46,8 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. er
afsat til trafikale konsekvensanalyser, kvalificering af løsningsforslag og detailprojektering,
mens 3 mio. kr. er afsat til såvel en bred markedsføring af den nye infrastruktur samt til en
lokal mobilitetsindsats på større arbejdspladser og institutioner langs strækningen. I beløbet
indgår desuden ca. 3,8 mio. kr. til dækning af projektinterne timer (se Bilag 2 for nærmere
detaljer).
Da projektet som følge af driftsbesparelser samt passagervækst forventes at reducere det
årlige driftstilskud med op til 3,5 mio. kr., forventes projektomkostningerne således at være
tilbagebetalt efter 14 år.
Halvdelen af projektomkostningerne finansieres af Hovedstadens Letbane1 via de midler, der i
Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 med henblik på at øge letbanens passagertal blev afsat til
at øge fremkommeligheden for busserne på den pågældende strækning. Der ansøges dermed
om 50% medfinansiering fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til 23,4 mio. kr.
Movia søger om medfinansiering til projektet med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt
Region Hovedstaden som medansøgere. Projektet organiseres med de to kommuner som
projektejere med ansvar for at udbyde og gennemføre projekter på egne anlæg, mens Movia
vil stå for dialogen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder afrapportering og
evaluering af projektet, projektledelse ifbm. udførelse af de trafikale analyser samt håndtering
af mobilitetsindsats.
Projektet forløber i perioden fra første kvartal 2019 til fjerde kvartal 2023.

1
Hovedstadens Letbane dækker udgifterne via låneoptag, mens letbane-kommunerne og Region Hovedstaden
afbetaler på dette lån via de såkaldte ”driftsrelaterede anlægsinvesteringer”.

1
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3. Baggrund
Arbejdet er initieret pbga. et ønske fra Brøndby og Hvidovre Kommuner, som begge har planer
om større byudviklingsprojekter langs linje 500S. Hvidovre Kommune har således planer om at
udvide Avedøre Holme med op mod 1.000 virksomheder og 8.000 ansatte, mens området
omkring Sportsbyen i Brøndby Kommune i den nye fingerplan er blevet udpeget til regionalt
udviklingsområde med potentielt op til 8.000 nye arbejdspladser. De to kommuner er således
interesserede i at understøtte byudviklingen ved at sikre en effektiv betjening at de to
udviklingsområder med en hurtig opkobling til Glostrup Station og den kommende letbane i
Ring 3.
Infrastrukturtilpasningerne støtter samtidig op om Region Hovedstadens målsætning om at
skabe et sammenhængende og hurtigt kollektivt transportnet med direkte forbindelser fra
boligområder til uddannelser, erhverv og trafikale knudepunkter.

4. Formål
Projektets overordnede formål er at forbedre busfremkommeligheden for linje 500S på
strækningen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme for herved at forbedre den kollektive
trafiks konkurrenceevne i området. Projektets formål er således at understøtte byudviklingen
på Avedøre Holme og i Sportsbyen i Brøndby ved sikre en højklasset opkobling til den
kommende letbane i Ring 3, ligesom projektet vil understøtte den fremtidige letbanes
passagergrundlag og driftsøkonomi. Projektet kan på længere sigt fungere som en forløber for
en fremtidig BRT eller en eventuel etape 2 af letbanen til Avedøre Holme.
Projektet opfylder formål og konkrete tildelingskriterier for Puljen til investeringer i kollektiv
bustrafik på følgende punkter:
-

-

-

Projektet sikrer god fremkommelighed for buslinje 500S, som betjener mange
passagerer i hovedstadsområdet samt en række store S-togs-stationer på tværs af
fingrene.
Projektet indeholder en række tiltag, som lever op til BRT-standard jf. Vejdirektoratets
definition, og projektet understøtter dermed en eventuel senere udrulning af et
decideret BRT-system på den pågældende strækning.
Projektet opgraderer venteforhold og trafikinformationen for passagerne på linje 500S i
Brøndby og Hvidovre Kommuner.

5. Projektets indhold
Projektet har tre hovedleverancer, som er beskrevet nedenfor:
Hovedleverance 1 – Trafikale analyser og kvalificering af løsningstiltag:
I Bilag 3 findes en række løsningsforslag på skitseniveau, som Movia i samarbejde med
Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden har udarbejdet. Løsningstiltagene
er vurderet ifht. anlægsøkonomi og rejsetidseffekt for busserne.
Da løsningsforslagene i Bilag 3 ikke er endelige men retningsgivende, vil der derfor være
behov for at få gennemført en trafikal/trafikteknisk vurdering af løsningsforslagene for herved
at se på tiltagenes effekt på de øvrige transportformer.
Der kan på baggrund af ovenstående samt på baggrund af dialog med de største
arbejdspladser og institutioner langs linjen (jf. Hovedleverance 3 nedenfor) være behov for
mindre tilpasninger/kvalificeringer af de skitserede løsningsforslag, inden detailprojekteringen
sættes i gang.

2
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Hovedleverance 1 skal således have en ekstern
rådgiver til at udføre følgende:
-

Trafikal konsekvensvurdering af de skitserede løsningsforslag
Mobilitetssamarbejde mhp. at tilpasse de konkrete løsninger omkring stoppestederne
Evt. tilpasning/kvalificering af løsningsforslag
Detailprojektering
Udarbejdelse af hovedprojekt

Projektet skal efter kvalificering og tilpasning af de konkrete løsningsforslag gennem en politisk
behandling, inden projektet kan detailprojekteres. Der søges derfor med forbehold for den
politiske behandling i de to kommuner samt for Region Hovedstadens endelige trafikbestilling i
2018.
Detailprojekteringen skal munde ud i et endeligt hovedprojekt, som kan sendes i udbud.
Hovedleverance 1 danner således grundlag for Hovedleverance 2.
Hovedleverance 2 – Anlæg af businfrastruktur:
Hovedleverance 2 består i at etablere de konkrete løsningsforslag, som er blevet kvalificeret og
evt. tilpasset under Hovedleverance 1. Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Movia og Region
Hovedstaden har med projektet en målsætning om, at de skitserede løsninger som minimum
skal leve op til kravene for Movias busprodukt, +Way – både hvad angår opgradering af
stoppesteder samt fremkommelighed.
Det udarbejdede hovedprojekt (jf. Hovedleverance 1) skal sendes i udbud, og der skal indgås
en kontrakt en ekstern entreprenør, som kan etablere de konkrete tiltag. De to kommuner har
ansvaret for at gennemføre udbuddet samt for kontraktindgåelse. De to kommuner står
ligeledes for den løbende dialog med vindende entreprenør mhp. at sikre, at de konkrete
løsninger udføres korrekt.
Hovedleverace 3 – Markedsføring og mobilitetsindsats:
Erfaringer fra tidligere fremkommelighedsprojekter har vist, at man med relativt få midler kan
opnå en god effekt på såvel kundetilfredshed som passagervækst ved at understøtte
anlægsprojekter med markedsføring og mobilitetsindsats.
Projektet skal således gennemføre en generel markedsføring af den højklassede løsning,
ligesom der skal arbejdes med større arbejdspladser og institutioner langs strækningen om
medarbejdernes tilgængelighed til disse med kollektiv transport. Det øger virksomhedernes
viden om det kollektive mobilitetstilbud og gør virksomhederne til aktive spillere i områdets
mobilitetsudfordringer. Desuden skal Hovedleverance 3 sikre kundevendt information, mens
anlægsarbejdet pågår, så eventuelle gener som følge af anlægsarbejdet opleves mindst muligt
af passagererne.
Projektet skal derudover indgå i et mobilitetssamarbejde med de største arbejdspladser og
institutioner mhp. at tilpasse de konkrete løsninger omkring stoppestederne, så de i videst
muligt omfang stemmer overens med det reelle behov. Denne indsats kan bl.a. gennemføres
via de erhvervsnetværk, der allerede er etableret langs linjen og skal fungere som indspil til
Hovedleverance 1.

6. Passagertal før projektets gennemførelse
Linje 500S har i dag 11.251 passagerer pr. hverdag på hele linjen svarende til knap 3,5 mio.
passagerer årligt. På den pågældende strækning mellem Glostrup Station og Avedøre Holme
har linjen i dag 4.392 passagerer pr. hverdag svarende til knap 1,4 mio. passagerer årligt.

3
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7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse
Projektet forventes som følge af den opnåede rejsetidsreduktion at generere en passagervækst
på 235 passagerer pr. hverdag på den pågældende strækning svarende til ca. 75.000 nye
passagerer årligt. Dette svarer til en passagervækst på 5% på den pågældende strækning
(eller 2% på hele linje 500S).
Det fulde potentiale vil dog først vise sig, når letbanen står færdig i 2025 samt når områderne
omkring Sportsbyen i Brøndby og Avedøre Holme er fuldt udviklet. Effekten af byudviklingen
ved Sportsbyen i Brøndby samt Avedøre Holme i Hvidovre er estimeret til ca. 517 passager pr.
hverdag svarende til ca. 160.000 passagerer årligt. Dette svarer til en passagervækst på knap
12% på den pågældende strækning (eller knap 5% på hele linje 500S).
Passagereffekten på hele linje 500S ved hhv. rejsetidsgevinst og byudvikling for hhv. hele linje
500S og for delstrækningen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme er listet op i tabellen
nedenfor.
Nuværende
passagerer Rejsetidseffekt Byudviklingseffekt Samlet effekt
pr. hverdag
pr. hverdag
pr. hverdag
pr. hverdag

Effekt på
hele 500S
Effekt på
delstrækning

Samlet
effekt i %

Samlet effekt
uden
byudvikling i %

11.251

235

517

753

7%

2%

4.392

235

517

753

17%

5%

Ud over den direkte effekt på passagertallet på linje 500S vil projektet også være med til at
generere flere passagerer til den kommende letbane og S-togene på Glostrup St. samt S-toget
ved Brøndby Strand St.
Projektet vil ifølge beregninger i OTM2 samtidig medføre en overflytning fra biltrafikken til den
kollektive trafik på knap 200 bilister pr. hverdag samt at projektet i den sammenhæng
bidrager til at nedbringe trængslen i det pågældende område.
Ud over ovenstående vil forbedringen på linjen i mindst lige så høj grad være et tiltag, som
potentielt kan øge nuværende kunders tilfredshed med den kollektiv trafik.

8. Øvrige succeskriterier for projektet
Målsætningen for projektet er, at opgradering af linjen efter det første år vil medføre:
•
•

•
•

En rejsetidsbesparelse i myldretiden på 2 minutter pr. retning svarende til 10% på den
pågældende strækning.
En passagervækst på op til 5% svarende til knap 75.000 nye påstigere årligt. Der må
forventes en indsvingsperiode, før projektets fulde effekt slår igennem. Der estimeres
således at være en indsvingsperiode på 1 år, før de opnåede rejsetidsgevinster er slået
igennem på passagertallet.
En mulig reduktion af det årlige tilskudsbehov på op mod 3,5 mio. kr.
En forbedring af kundetilfredsheden på 500S på 5%.

2
Beregningerne blev gennemført i 2017 af COWI på vegne af Brøndby og Hvidovre Kommuner, Movia samt Region
Hovedstaden.
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9. Projektorganisering
Movia ansøger om medfinansiering med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region
Hovedstaden som medansøgere. Projektet forankres hos Movia, der vil varetage den direkte
dialog med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder afrapportering og evaluering af
projektet. Projektets organisering vil dog variere i løbet af projektets tre leverancer:
Organisering under Hovedleverance 1:
Movia har ansvar for at udbyde opgaven (herunder kontraktindgåelse) samt for den løbende
kontakt med vindende rådgiver. Movia vil således fungere som projektleder for
Hovedleverance 1, mens de to kommuner samt Region H vil indgå i arbejds- og styregruppe.
Organisering under Hovedleverance 2:
De to kommuner vil være projektejere med ansvar for at udbyde hovedprojektet og for at
sikre gennemførelse af de konkrete fremkommelighedsprojekter på egne anlæg. Derudover
skal de stille interne timer til rådighed for etablering og gennemførelse af projekterne. Udgifter
til projekteringsarbejdet og anlæg refunderes gennem dette projekt.
De to kommuner vil desuden koordinere gennemførelsen af projekterne, så de ikke konflikter
med andre igangværende/planlagte projekter på den berørte strækning.
Movia vil bistå kommunerne i form af hjælp til udarbejdelse af udbudsmateriale, faglig sparring
vedr. anlæg af bustracéer og stoppesteder samt dialog med de operatører, der benytter den
pågældende strækning.
Organisering under Hovedleverance 3:
Movia har ansvar for udarbejdelse af al materiale til brug ved såvel den brede som den lokale
markedsføring samt det passagerrettede informationsmateriale ifm. anlægsarbejderne.
Movia vil stå for den konkrete gennemførsel af den lokale markedsføring, mens kommunerne
sikrer dialogen med de erhvervsnetværk, der allerede er etableret langs linjen.
Movia vil tilsvarende stå for at gennemføre diverse mobilitetsrettede indsatser langs linjen,
herunder orientering vha. Pendlertjek, Rejsekorthold mm.
Movia udarbejder med input fra kommunerne materiale til brug ved såvel den brede som den
lokale markedsføring samt det passagerrettede informationsmateriale ifm. anlægsarbejderne.
Kommunerne sikrer dialogen med erhvervsnetværk, der allerede er etableret langs linjen.
Movia bidrager med erfaring, viden og værktøjer til dialogen med virksomhederne og vil
særligt bistå kommunerne i dialogen med nye arbejdspladser. Movia vil stå for at gennemføre
diverse mobilitetsrettede indsatser på institutioner og virksomheder langs buslinjen i samspil
med kommunerne, herunder brugen af www.pendlertjek.dk på individ- og virksomhedsniveau.

10. Tidsplan
Projektet forløber i perioden fra første kvartal 2019 til fjerde kvartal 2023.
Projektet er blevet godkendt på politisk niveau i de to kommuner i løbet af august 2018 pbga.
de skitserede løsningsforslag i vedlagte Bilag 3. Disse skal dog kvalificeres og evt. tilpasses jf.
også indholdet af Hovedleverance 1 vedr. trafikale analyser og kvalificering af løsningstiltag.
Udbudsmateriale til Hovedleverance 1 forberedes i løbet af Q4 2018, så selve udbuddet kan
gennemføres i løbet af Q1 2019. I Q2-Q3 2019 gennemfører en ekstern rådgiver de trafikale
konsekvensanalyser, så løsningsforslagene i Q4 2019 kan tilpasses/kvalificeres, såfremt de
trafikale analyser foreskriver det.
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Mobilitetssamarbejdet med virksomheder og institutioner mhp. at tilpasse de konkrete
løsninger omkring stoppestederne vil pågå løbende gennem hele 2019 frem mod den endelige
tilpasning i Q4 2019.
Det tilpassede projektforslag behandles på politisk niveau i de to kommuner i ultimo
2019/primo 2020. I Q1-Q2 2020, efter endelig politisk godkendelse, detailprojekteres det
samlede projekt, og der udarbejdes et samlet hovedprojekt, som sendes i udbud i Q3 2020.
Det forventes på den baggrund, at de forskellige fremkommelighedsprojekter på linje 500S
kan etableres i perioden fra Q4 2020 til Q2 2022. Den endelige afrapportering af projektet til
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemføres i løbet af Q3 2022, hvor alle anlægsarbejder
forventes at være afsluttet.
Markedsføringsindsatsen forventes gennemført umiddelbart inden og umiddelbart efter, det
nye anlæg tages i brug, dvs. Q2-Q3 2022.
Erfaringen fra lignende projekter har vist, at der er en indsvingsperiode, før passagereffekterne
af sådanne projekter slår fuldt ud igennem. Der er derfor indlagt en et-årig indsvingsperiode
efter anlægsarbejderne, og den endelige evaluering vil derfor først blive udarbejdet frem mod
Q4 2023.
Tidsplanen, herunder de tre hovedleverancer, er skitseret nedenfor.

11. Rapportering af projektet
Movia vil i januar 2020, 2021, 2022 og 2023 udarbejde og fremsende årsrapporter, der
redegør for projektets fremdrift. I forbindelse med de årlige rapporter indsendes også en
status på indgåede aftaler med kommunerne og gennemførelsen af de konkrete
fremkommelighedsprojekter.
Udbetaling af tilskud til projektet ønskes opdelt i 4 rater ved indsendelse af projektregnskab &
statusrapport til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hhv. januar 2020, 2021, 2022 og 2023 jf.
også pkt. 13 vedr. projektets finansiering.
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Projektet afsluttes og afrapporteres endeligt i Q3 2022, hvor alle anlægsprojekter forventes at
være gennemført. Ca. 1 år efter endelig afrapportering fremsender Movia en evaluering af
effekterne på passagertal, rejsetid og driftsøkonomi til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

12. Evaluering af projektet
Erfaringer fra lignende projekter har vist, at effekten af reduceret rejsetid først vil være slået
fuldt ud igennem på passagertallet efter ca. 1 år. Selve effektmålingen vil derfor først kunne
gennemføres i Q4 2023, når det nye anlæg har været i drift 1 år. Evalueringen vil belyse
projektets effekt på følgende parametre:
-

Rejsetidsgevinst
Passagerudvikling
Kundetilfredshed

Movia står for udarbejdelse af evalueringen.

13. Projektets finansiering
De samlede projektomkostninger er på i alt 46,8 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf 4 mio. kr. er
afsat til trafikale konsekvensanalyser, kvalificering af løsningsforslag og detailprojektering,
mens 3 mio. kr. er afsat til såvel en bred markedsføring af den nye infrastruktur samt til en
lokal mobilitetsindsats på større arbejdspladser og institutioner langs strækningen, ligesom der
er afsat 3,8 mio. kr. til interne timer i projektet (jf. også tabel nedenfor). Hovedstadens
Letbane dækker 50% af udgifterne, og der søges derfor om medfinansiering fra Puljen til
investering i kollektiv bustrafik på 50% svarende til 23,4 mio. kr. ekskl. Moms.
Bidragsyder
Hovedstadens Letbane

Hovedleverance 1 Hovedleverance 2 Hovedleverance 3 Interne timer

Total

2,0 mio. kr.

18,0 mio. kr.

1,5 mio. kr.

0 kr.

Brøndby Kommune

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0,6 mio. kr.

21,5 mio. kr.
0,6 mio. kr.

Hvidovre Kommune

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0,5 mio. kr.

0,5 mio. kr.

Region Hovedstaden

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0,1 mio. kr.

0,1 mio. kr.

Movia
Traf-, Bygge- og
Boligstyrelsen

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0,7 mio. kr.

0,7 mio. kr.

2,0 mio. kr.

18,0 mio. kr.

1,5 mio. kr.

1,9 mio. kr.

23,4 mio. kr.

Total
4,0 mio. kr.
36,0 mio. kr.
3,0 mio. kr.
3,8 mio. kr.
Et mere detaljeret budget for projektet er vedlagt ansøgningen som bilag 2.

46,8 mio. kr.

Udbetaling af det samlede tilskud til projektet på 23,4 mio. kr. ønskes opdelt i 4 rater ved
indsendelse af projektregnskab & statusrapport til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hhv.
januar 2020, 2021, 2022 og 2023. Størrelsen af de fire rater forventes at se ud som følger (jf.
også Bilag 2):
Rate

Beløb ekskl. Moms

Rate 1 (afrapporteres januar 2020)

1.035.000 kr.

Rate 2 (afrapporteres januar 2021)

3.675.000 kr.

Rate 3 (afrapporteres januar 2022)

5.595.000 kr.

Rate 4 (afrapporteres januar 2023)

13.115.000 kr.

Total

23.420.000 kr.
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Udvalg

Titel

Sagstype
30. oktober 2018
Orienteringssag

TU

Langsigtet plan for
investeringer i
lokalbanen

TU

Favrholm St. /
Stiforbindelse ml.
station og NHN
Letbaneanalyse
Frederikssundsvej

Orienteringssag

TU/MKU/EVFU

Drøftelse af
baseline for
opfyldelse af FN’s
verdensmål

Drøftelsessag

TU/FU/RR

Analyser
”Fremtidens
Transport”

Beslutningssag

TU

Orienteringssag
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Motivation

Bagkant

Denne sag
fremlægges for at
give et detaljeret
overblik over,
hvilke aktiviteter
der er behov for at
investere i de
kommende år i
Lokalbanen.

Der er gennemført
en screening af
mulighederne for
etableringen af
letbane fra
Nørrebro st. til
Gladsaxe
Trafikplads via.
Frederikssundsvej.
Det skal udvalget
orienteres om.
Sagen er på, da
udvalgene skal
drøfte
statusredegørelse
og prioritering af
indsats
Sagen forelægges i
TU/FU/RR med
henblik på at få
tilsagnsbevilligen
forlænget, så det
samlede projekt
kan færdiggøres.

D. 23. april skal
udvalgene beslutte
om de vil vedtage
handlingsplanen.

Hvis indstillingen
ikke
tiltrædes indebærer
det, at de
uforbrugte midler
vil indgå i det
regionale
udviklingsbudget
for 2018.
Udfordringen er, at
det tidsmæssigt vil
være vanskeligt at
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TU/RR
TU

TU

TU

TU
TU

TU

TU

TU/MKU/EVFU

Østlig ringvej
(havnetunnel)
Status grøn
mobilitet og
infrastruktur
(elbilindsatsen mm.)
VVM for
Hillerødmotorvejens
Forlængelse
Fremtidens
transport – nye
teknologier
Trafikbestilling 2020
Fremkommelighed
– opfølgning på
puljeansøgning
Analyse – metro fra
Ny Ellebjerg
Trafik- og
mobilitetsplan
Drøftelse
ambitionsniveau for
handleplan for FN’s
bæredygtighedsmål

TU/MKU/EVFU

Godkendelse af
handleplan for FN’s
bæredygtighedsmål

TU

Interreg-projekter
”Fremtidens
intelligente
mobilitet”
Trafikplan 2021

TU

genanvende
midlerne.

27. november 2018
Orienteringssag
Orienteringssag

Orienteringssag

Temadrøftelse

Drøftelsessag
Orienteringssag

Orienteringssag
15. januar 2019
Beslutningssag
26. februar 2019
Drøftelsessag

23. april 2019
Beslutningssag

Orienteringssag

Beslutningssag
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Udvalgene skal
drøfte første
udkast af
handlingsplanen.
På dette møde
skal udvalgene
vedtage
handlingsplanen.

D. 23. april skal
udvalgene beslutte
om de vil vedtage
handlingsplanen.
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Trafikudvalget
Region Hovedstaden

10-09-2018
EMN-2018-01693
1222825
Jakob Schiøtt Stenbæk
Madsen

Invitation til konference om kollektiv transport og mobilitet den
30. november 2018.
Fredag den 30. november 2018 afholder Danske Regioner konferencen
”Fremtidens kollektive transport og mobilitet” med politisk debat,
inspirationsoplæg og videndeling.
På vegne af Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU indbyder vi
regionernes udvalg med ansvar for kollektiv transport og infrastruktur til
konferencen om udfordringer og muligheder i forhold til den regionale opgave
med at skabe en sammenhængende infrastruktur, god tilgængelighed og en
effektiv mobilitet.
Konferencen kan dermed give inspiration til regionernes aktuelle arbejde med
den nye regionale udviklingsstrategi og de regionale mobilitetsstrategier.
Konferencen finder sted:
Fredag den 30. november 2018
I Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, København Ø
Kl. 10.00 – 14.00.
Programmet byder på en række førende eksperter, der vil give hvert deres bud
på, hvordan kollektiv transport og mobilitet vil udvikle sig de kommende år
(hele programmet er vedlagt). Der vil bl.a. være oplæg og debat om:
 Mobilitet for Fremtiden – fokus på mobilitet og kollektiv transport.
Præsentation
af
anbefalingerne
fra
Transportministerens
ekspertgruppe om Mobilitet for Fremtiden.
 Arbejdet med de regionale mobilitetsstrategier. De fem regioner
præsenterer deres arbejde med strategierne.
 Mulige løsninger på de trafikale udfordringer – Præsentationer om
mobilitetsplanlægning, transportplanlægning og førerløs transport.
Vi håber, at udvalgets medlemmer har mulighed for at deltage og drøfte
regionernes bidrag til øget mobilitet og bedre kollektiv transport i hele
Danmark.

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018
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Tilmelding
til konferencen foregår
via
Conference Manager:
www.conferencemanager.dk/kollektivtransport.
Det er gratis at deltage og der vil blive serveret let morgenmad og frokost.
Vi glæder os til af se jer til konferencen.
På vegne af Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU
Venlig hilsen
Carsten Kissmeyer

Tina Juul Kjellberg

Formand

Næstformand

Udvalget for Regional

Udvalget for Regional

Udvikling og EU

Udvikling og EU
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Konference for regionernes politiske udvalg:
Fremtidens kollektive transport og mobilitet
Vært: Danske Regioners Udvalg for Regional
Udvikling & EU

08-08-2018
EMN-2018-01693
1204974
Jakob Schiøtt Stenbæk

Program

Madsen

09.30 – 10.00:

Registrering og morgenmad

10.00 – 10.15:

Velkomst og introduktion v. URE-formand Carsten Kissmeyer
Politiske målsætninger for regionernes arbejde med mobilitet og
infrastruktur.

10.15 – 10.55:

Mobilitet for Fremtiden – fokus på mobilitet og kollektiv transport.
Præsentation af anbefalingerne fra Transportministerens ekspertgruppe om Mobilitet for Fremtiden.

Oplægsholder:

Niels Buus Kristensen (Transportøkonomisk Institutt, Formand for
ekspertgruppen).

10.55 – 11.45

Inspiration – arbejdet med de regionale mobilitetsstrategier

Oplægsholdere:

Repræsentanter fra de fem regioner præsenterer deres arbejde
med strategierne i parallelle sessioner.
Deltagerne kan nå at deltage i tre sessioner.

11.45 – 12.30:

Frokost

12.30 – 13.25:

Tre mulige løsninger:
MaaS: Hvor langt er vi i dag? Erfaringer fra forsøget i Nordjylland og
forsøget ifm. ITS-konferencen

Oplægsholder:

Christina Hvid, Rejseplanen A/S (MinRejseplan)
Selvkørende busser / BRT

Oplægsholder:

Peter Sorgenfrei, Autonomous Mobility

1
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Hvad kan man med mobilitetsplanlægning (alt det andet; samkørsel, hjemmearbejde, fleksible arbejdstider …)
Oplægsholder:

Anna Thormann, Gate 21

13.25 – 13.55:

Debat – Sådan skaber vi en effektiv regional indsats
Med udgangspunkt i to minutters indlæg fra udvalgsformændene
debatteres dagens tema.

13.55 – 14.00:

Afslutning v. URE-formand Carsten Kissmeyer

2
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Notat

Dokumentnummer
288704
Dato
30 08 2018
Sagsbehandler:
PBM
Direkte: +45 36 13 17 28
CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Program for Region Hovedstadens trafikudvalgs besøg ved Movia den 11. oktober 2018

15.00

-

Guidet tur i Movia v. Dorthe Nøhr Pedersen
o Besøge bl.a.: Kundecenteret, Call center, for Flextrafik, Driftscenter mv.

15.45

-

Velkomst v. Dorthe Nøhr Pedersen
o Introduktion til Movia
o Movia forretningsplan 2018-2021

16.15

-

Movias kerneopgaver – kontrakter, køreplaner og rådgivning
o Introduktion til trafikselskabets kerneopgaver, og hvordan de løses.
o Fokus på sammenhænge og dilemmaer ift. trængsel og sammenhæng mellem transportformer.

17.00

-

Det regionale net i de kommende år
o Sammenhængende net med Letbane, Favrholm St., Sydhavnsmetro og lokale busser.
o Hvordan kan regionens budgetudfordringer imødekommes i trafikbestillingerne?
o Planlægningsprincipper

17.30

-

Drøftelse
o Med afsæt i oplæggene drøfter trafikudvalget det kommende arbejde med input fra
Movia.

Trafikselskabet Movia
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Analyse|
12. september 2018

Danske investeringer i infrastruktur kan
og bør prioriteres bedre
Af Jens Hauch og Sebastian Hørlück
For at opnå den største samfundsøkonomiske gevinst af investeringer i infrastrukturen er
det nødvendigt at prioritere de projekter, der har den højeste samfundsøkonomiske forrentning. Forrentningen af en investering fremgår af projektets interne rente, der ofte
opgøres i samfundsøkonomiske analyser. I dette notat bruges de interne renter for en
lang række mulige projekter i en oplistning af potentielle investeringer. En sådan liste kan
og bør bruges som beslutningsgrundlag for den politiske prioritering af investeringer. Listen viser, at der stadig er ikke-rentable projekter, der bliver prioriteret over mere rentable projekter, og at der er en lang række potentielle projekter, som er rentable. 1

▪

▪

▪
▪

For at træffe de bedste beslutninger mht. prioritering af mulige investeringsprojekter er det nødvendigt at have overblik over mulige projekter og deres rentabilitet. Dette notat bidrager til dette overblik ved at opliste en lang række potentielle
investeringer efter deres interne rente.
Alt i alt er der blandt de undersøgte mulige infrastrukturinvesteringer projekter for
knap 176 mia. kr., der giver et positivt samfundsøkonomisk afkast. Samlet set er
der investeringer for godt 119 mia. kr., som vil give et positivt samfundsøkonomisk
afkast, men som endnu ikke er besluttede.2 På den anden side er der vedtaget anlægslov for ikke rentable projekter for 7 mia. kr.
Det danske investeringsniveau i infrastruktur er hverken højt eller lavt relativt til
lignende lande.
Der er gode erfaringer med samarbejde mellem offentligt og privat i forbindelse
med infrastrukturprojekter som fx OPP. Her bliver anlægget samlet i én kontrakt,
og den private leverandør står oftest med en større del af ansvaret, hvilket øger
leverandørens incitament til at optimere projektet på lang sigt.

Anbefaling
▪ Projekter med en høj intern rente giver det samfundsøkonomiske højeste afkast
og bør prioriteres først. De mange projekter med høj intern rente indikerer, at investeringerne i infrastruktur samlet set bør forøges. Projekter med negativ intern

1 Analysen er udført af Kraka på opfordring af Dansk Byggeri. Kraka har

udført arbejdet uafhængigt af Dansk Byggeri og har ansvaret
for notatet, analysen og konklusionerne.
2 I forbindelse med investeringer i større infrastrukturprojekter udarbejdes der en samfundsøkonomisk analyse som en central del
af beslutningsgrundlaget for investeringen. Analysen beskriver omkostninger og gevinster ikke kun målt i kroner og øre, men også
ift. miljø, tidsbesparelser, mm. I analysen opgøres den interne rente ofte som et mål for, i hvor høj grad en given investering er
rentabel.
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▪

rente og vedtaget anlægslov bør stilles i bero. Brugerbetaling bør kun anvendes,
hvis andre muligheder er udelukkede, da den interne rente bliver lavere.
Nogle investeringsprojekter kan være afhængige af brugerbetaling eller er oplagte
at finansiere gennem brugerbetaling. I andre tilfælde påvirker gennemførelse af
den ene investering afkastet af den anden. Derfor bør man i den politiske beslutningsproces vedtage større investeringsplaner, der implementeres over en årrække.

Kontakt
Vicedirektør og cheføkonom
Jens Hauch, Ph.d.
Tlf. 3140 7715
E-mail
Klik herjeh@kraka.org
for at angive tekst.
2
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1. Indledning
Samfundsøkonomiske analyser belyser
projekter

… og danner grundlag for beregninger
af afkast

Medregnede gevinster og omkostninger

I forbindelse med større infrastrukturinvesteringer foretages der samfundsøkonomiske
analyser af projekterne. Analyserne fokuserer både på omkostninger i kroner og ører, men
også på gevinster og omkostninger forbundet med miljø, vundet tid ved hurtigere transport,
mm. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udarbejdet en manual for, hvordan sådanne analyser skal laves.3 De samfundsøkonomiske analysemetoder er løbende blevet forfinet og udvikles fortsat, og det er meget positivt, at der i dag foreligger en systematik for
og et krav om sådanne analyser.
Disse analyser opgør blandt andet de samlede omkostninger og gevinster ved projekterne,
som kommer til udtryk i projektets nettonutidsværdi. For at beregne nettonutidsværdien
bruges en diskonteringsrente på 4 pct. til at omregne fremtidige omkostninger og gevinster
til nutidige priser. Hvis de samlede diskonterede gevinster er højere end de diskonterede
omkostninger, så er nettonutidsværdien positiv, og investeringen kan klassificeres som rentabel.
At et projekt vurderes som samfundsøkonomisk rentabelt betyder altså, at når der er taget
højde for alle effekter herunder omkostninger til anlæg, drift og vedligeholdelse, miljø- og
klimaeffekter, ændring i antal ulykker, støj, trængsel og andre rejsetidseffekter, så overstiger de samlede gevinster omkostningerne ved disse effekter.

Udeladte effekter

Der kan selvsagt være gevinster og omkostninger, som kan være sværere at medregne, og
som derfor ikke indgår i beregningen af afkastet på et projekt. Disse bredere økonomiske
effekter udelades, fordi der er stor usikkerhed forbundet med værdisætningen og målingen
af effekterne.4 Det kan være effekter, der opstår som følge af adfærdsændringer hos borgere, der får bedre transportmuligheder. Fx gevinster ved bedre jobmatch for personer som
nu har bedre mulighed for transport til nye arbejdspladser.

Men ikke alle pro-

Et projekt med en positiv nettonutidsværdi er rentabelt, og man kan derfor i princippet argumentere for, at alle projekter med positiv nettonutidsværdi bør gennemføres. Det er dog
ikke altid så ligetil. Projekterne kræver ofte store omkostninger, som skal finansieres. Denne
finansiering indregnes i den samfundsøkonomiske analyse ved at beregne skatteforvridningstabet, når investeringen finansieres igennem øget beskatning. Der er dog ikke nødvendigvis politisk vilje til at øge skattebetalingen eller reducere andre offentlige udgifter for at
gennemføre alle rentable investeringer.

jekter med positivt
afkast gennemføres

De mest rentable
projekter bør prioriteres først

Intern rente bruges
til sammenligning

Sammenligning er
svær men nødvendig

Der er derfor afsat et budget til offentlige infrastrukturprojekter, som ikke nødvendigvis er
stort nok til at gennemføre alle rentable projekter. Her bliver det så relevant og nødvendigt
at prioritere investeringerne, så de mest rentable projekter, alt andet lige, bliver gennemført først. Dette kræver en sammenlignelig opgørelse af projekternes rentabilitet.
Projekterne kan sammenlignes på forskellige måder. I dette notat fokuseres der på den interne rente, da denne er lettest tilgængelig og giver et udtryk for gevinster ift. omkostninger. Beregning af intern rente er gennemgået i Boks 3.
Der vil i oplistningen kunne forekomme overlapning mellem investeringer. Det vil sige, at
forrentningen af en investering kan afhænge af gennemførelsen af en anden. Andre investeringer kan fx gennemføres med hel eller delvis brugerfinansiering, som vil påvirke den
samfundsøkonomiske rentabilitet, hvilket uddybes i afsnit 3. Det vil ofte være tilfældet ved

3
4

http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/manual-for-samfundsoekonomisk-analyse-paa-transportomraadet.
http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/manual-for-samfundsoekonomisk-analyse-paa-transportomraadet.
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broer og tunneller. Det besværliggør sammenligneligheden af projekterne, hvorfor den opstillede liste ikke i sig selv er et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Men sammenligningen af
projekterne er stadig nødvendig. Uden en sammenligning af projekter kan et rentabelt projekt blive prioriteret før andre mere rentable projekter. Derudover vil oplistningen tydeliggøre hvor mange ikke rentable projekter, der bliver prioriteret før rentable projekter. I den
praktiske beslutningsproces kan problemet reduceres ved at vedtage større infrastrukturplaner, der implementeres over en årrække. 5
Notatets formål

Formålet med dette notat er at opliste de mange mulige investeringsprojekter i infrastrukturen og sammenligne deres rentabilitet på baggrund af projekternes interne renter. Ud fra
denne oplistning er det med tidligere nævnte forbehold muligt at vurdere, om prioriteringen af infrastrukturinvesteringerne er hensigtsmæssig. Listen ses nedenfor i Tabel 1. De besluttede projekter er markeret med fed, og den vandrette streg i tabellen markerer skellet
mellem de rentable og ikke-rentable projekter. I Boks 2 er metoden ved udregningerne og
sammenligneligheden af projekterne beskrevet.
Størstedelen af listen er baseret på oplysninger fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Ministeriets lister består primært af ikke-besluttede projekter, og Tabel 1 indeholder
derfor mange projekter, som ikke er besluttede. Historisk og også i de senere år er en række
ikke-rentable projekter gennemført. Letbanerne i flere danske byer er nyere eksempler på
dette, og må betragtes som spild af offentlig finansiering. 6

5

Bl.a. i Norge og Sverige bliver der fremlagt forslag og planer om sammenhængende transportsystemer. Særligt i Norge er der
fokus på samfundsøkonomiske analyser som beslutningsgrundlag for infrastrukturinvesteringer.
Norsk transportplan: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/sec1.
Forslag til svensk transportplan: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/nationell-transportplan-2018-2029/.
6 For nogle af projekterne i tabellen er der rejst tvivl om, hvorvidt den samfundsøkonomiske analyse nu også holder. Det gælder i
særdeleshed for Femern Bælt forbindelsen. Tabel 1 indeholder resultaterne fra de kilder, der er angivet i kildeangivelse til tabellen.
Andre fx konkurrerende analyser kan have ført til andre vurderinger. De interne renter og anlægsoverslagene er, medmindre andet
er nævnt, baseret på de lister over projekter, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udgivet: https://www.trm.dk/da/temaer/undersoegelser-af-transportinfrastrukturprojekter/undersoegelser-af-transportinfrastrukturprojekter.
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Tabel 1 Liste over projekter inkl. intern rente, budget og beslutningsstatus

Projektnavn

En ny bro over Randersfjord 1) 32)
Supercykelstier 2) 32)
Hastighedsopgraderinger på S-banen, 120
km/t 3)
Opgradering af banen mellem Ringsted og
Odense 4)
Udbygning af motorvej E45/E20 mellem Fredericia S og Kolding
Ny vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet
S-tog til Roskilde og Helsingør, 2-systemsløsning
Hastighedsopgradering Ryomgård - Grenaa 5)
Øget Kapacitet på Motorring 3
Yderlig opgradering af vejforbindelsen i Ring 4

Intern
rente
Pct.

Budget

Akkumuleret
budget
----------- Mia. kr. -----------

Anlægslov

Finansiering

26,0
19,0
17,3

0,7
1,4
0,3

0,7
2,1
2,4

Nej
Nej
Nej

Nej
Delvist 33)
Nej

16,0

0,6

3,0

Nej

Nej

13,8

0,6

3,6

Nej

Nej

10,0
9,7

11,8
1,5

15,4
16,9

Nej
Nej

Nej
Nej

8,5
8,4
8,0

0,1
0,6
0,9

17,0
17,6
18,5

Nej
Nej
Nej

Ja
Nej
Nej

8,0

0,1

18,6

Nej

Nej

8,0
7,5
7,5

0,1
18,9
0,7

18,7
37,6
38,3

Nej
Nej
Nej

Ja
Nej
Nej

7,0
6,6
6,5

0,2
4,8
0,5

38,5
43,3
43,8

Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej

6,5
6,1

0,1
3,7

43,9
47,6

Nej
Nej

Ja
Nej

6,1

1,1

48,7

Nej

Nej

6,1
5,6

28,0
3,8

76,7
80,5

Nej
Ja

Nej
Nej

5,5

9,5

90,0

Nej

Delvist

5,3
5,0

52,6
3,0

142,6
145,6

Ja
Nej

Ja
Nej

4,9

1,6

147,2

Nej

Nej

4,3
4,2

0,1
6,8

147,3
154,1

Nej
Nej

Nej
Nej

4,0

2,0

156,1

Nej

Nej

4,0
3,9
3,7
3,5

19,8
1,6
0,2
2,2

175,9
177,5
177,7
179,9

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Delvist 34)
Nej
Nej

6)

Anlæg af banespor og tilslutning ved Nyborg
Havn 7)
Hastighedsopgradering Køge N. - Næstved 8)
Midtjysk Motorvejskorridor
Opgradering og Dobbeltspor, Ring Syd (Glostrup - Kalvebod - Ørestad)
Nyt Vendespor ved Carlsberg st.
Ny jernbane over Vestfyn 9)
Kapaciteten på Øresundsbanen - sporsluse og
niveaufrit udfletningsanlæg
Ny station Favrholm 10)
Ny bane over Hovedgård-Hasselager i regi af
Togfonden DK
Opgradering af strækning mellem Odense og
Aarhus inkl. Aarhus H i regi af Togfonden DK
Helsingør Helsingborg-forbindelse 11) 32)
Anlæg af Frederikssundmotorvejen (Tværvej Frederikssund) - etape 3 og 4
Elektrificering af jernbaner i regi af Togfonden
DK 12)
Femern Bælt-forbindelse 11)
Udvikling af motorvejskapaciteten i den østjyske transportkorridor (E45) på lang sigt 13)
Hastighedsopgradering Fredericia-Hobro, Fredericia – Aarhus
Tilslutning af omfartsvej ved Auning
Anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg (Egholm linjen)
Udbygning af skovvejen, etape 3 (Regstrup Kalundborg)
Ny østlig ringvej (havnetunnel) 14)
Udbygning af rute 54 (Næstved - Rønnede)
Omfartsvej ved Klinkby
Ny bane Aarhus-Silkeborg, enkeltspor 15)
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Udbygning af Rute 9 (Lolland) 16)
Ny bane Vejle Fjord i regi af Togfonden DK 9)
Udbygning af Rute 251 (Helsinge - Gilleleje)
Udbygning af Rute 34 og Rute 26 (Herning Skive - Hanstholm) 17)
Ombygning af Hillerød Station for lokalbanen
Metro til Malmø 18) 32)
Udbygning af Rute 22 (Næstved - Slagelse)
Udbygning af Fynske motorvej syd om
Odense etape 2 19)
Udbygning af Rute 15 (Løgten - Tåstrup)
Esbjerg Nærbane 20)
Omfartsvej ved Brovst
Omfartsvej ved Mariager
Jerne Station
Ny bane Aarhus-Silkeborg, dobbeltspor 15)
Fast forbindelse via Bogense og Juelsminde
(ren vejforbindelse) 21)
Udbygning af Rute 26 (Aarhus - Viborg): Viborg
V-Rødkærsbro/Søbyvad-Aarhus
Udbygning af Helsingmotorvejen (Hørsholm S
- Isterød) - etape 2
Hastighedsopgradering Fredericia-Hobro, Aarhus – Hobro
Ny tredje Lillebæltsforbindelse - Parallelforbindelsen (ren vejforbindelse) 21)
Ny bane til Aalborg Lufthavn 22)
Udbygning af Rute 11 (Esbjerg - Tønder) 23)
Udbygning af Rute 9 (Tåsinge og Langeland) 24)
Udbygning af Rute 15 (Ringkøbing - Herning)
Ombygning af Hillerød Station for s-togsløsning
Letbane på Ring 3 25)
Genåbning af banestrækningen Tønder-Tinglev
for godstrafik
Genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik

3,5
3,4
3,4
3,4

0,8
4,6
0,7
3,8

180,7
185,3
186,0
189,8

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

3,4
3,2
3,2
3,0

0,4
17,6
0,9
1,4

190,2
207,8
208,7
210,1

Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

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

0,8
0,1
0,6
0,1
0,1
3,3
24,7

210,9
211,0
211,6
211,7
211,8
215,1
239,8

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

1,6

3,7

243,5

Nej

Nej

1,5

0,8

244,3

Ja

Nej

1,4

1,6

245,9

Nej

Delvist 35)

0,8

5,6

251,5

Nej

Nej

0,3
Neg.
Neg.
Neg.
Neg.

0,3
1,4
0,7
0,6
0,2

251,8
253,2
253,9
254,5
254,6

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Neg.
Neg.

4,5
0,3

259,1
259,4

Ja
Nej

Nej
Nej

Neg.

0,1

259,5

Nej

Nej

Projekter opgjort uden intern rente

Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg til 200 km/t 26)
Opgradering af bane infrastruktur ved Fredericia Havn
Renovering af spor og sydlig opkobling ved
Aalborg Havn
Kapacitetsudvidelse i Vendsyssel 27)
Ny bane Aarhus-Silkeborg, dobbeltspor inkl.
Udbygning Svejbæk-Silkeborg
Fast forbindelse over Kattegat (vej- og togforbindelse) 28)
Ny Ellebjerg som knudepunkt for gods og passager-tog (fly-over og perroner)
Kombiterminal ved Køge (ved maksimal udbygning) 29)

6

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018

-

0,3

259,8

Nej

Ja

-

0,5

260,3

Nej

Nej

-

0,2

260,5

Nej

Nej

-

0,1
3,7

260,6
264,3

Nej
Nej

Ja
Nej

-

128,9

393,2

Nej

Nej

-

0,7

393,9

Ja

Ja

-

0,7

394,6

Nej

Nej
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Banebetjening Billund Lufthavn - Ny bane til
Billund 30)
Opgradering af overkørsel i Silkeborg
Genåbning af Banestrækningen Rødekro Aabenraa for godstrafik
Åbning af stationer i Erritsø og Åløkke
Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark
Stationskapacitet ved København H
Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter
Retningsdrift ved Københavns Lufthavns station
Hillerødmotorvejens forlængelse 31)
Aarhus H perronforlængelse mod øst og kapacitetsudvidelse
Anm.:
Kilde:

-

1,3

395,9

Nej

Nej

-

0,3
0,1

396,2
396,3

Nej
Nej

Nej
Nej

-

0,1
2,1
7,7
8,8

396,4
398,5
406,2
415

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

-

1,7

416,7

Nej

Nej

-

1,1
0,4

417,8
418,2

Nej
Nej

Nej
Nej

2018-priser medmindre andet er nævnt.
Anmærkninger i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen, Udarbejdet af Incentive for Malmø Stad og Københavns Kommune (2013): https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/wp1-oeresundsmetro-samfundsoekonomiske-beregninger-dec13.pdf (jan. 2018).
Samfundsøkonomisk vurdering af forbindelse over eller under Randers Fjord, Udarbejdet af Cowi for Randers, Syddjurs og Norddjurs kommune (2008):
http://ditranders.dk/arkiv/cowibrorapport.pdf (jan. 2018).
Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne, Udarbejdet af Incentive for Sekretariat for Cykelsuperstier (2013): (Rapport ikke offentliggjort).
Samfundsøkonomisk analyse af en HH_forbindelse, Udarbejdet af Incentive for Helsingborg Stad og HH-gruppen (2015): (Rapport ikke offentliggjort).
Beslutningsgrundlag for Esbjerg Nærbane, Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen (2017): https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Esbjer-N%C3%A6rbane.aspx.
Ny station i Jerne, Banedanmark (2017): https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Ny-station-Jerne.
Hastighedsopgradering af S-banen, Banedanmark (2017): https://www.bane.dk/da/Borger/Baneprojekter/Kommende-baneprojekter/Hastighedsopgradering-S_banen
Transport,- Bygnings og Boligministeriets opdaterede lister: https://www.trm.dk/da/temaer/undersoegelser-af-transportinfrastrukturprojekter/undersoegelser-af-transportinfrastrukturprojekter.
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Boks 1

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)

Anmærkninger til Tabel 1

Opgjort i 2008-priser. Undersøgelsen er foretaget i et år, hvor BNP-væksten og dermed trafikvæksten vurderedes
at ville blive en del højere end i nyere prognoser. Den interne rente skal derfor fortolkes med stor forsigtighed og
er sandsynligvis overvurderet. Det er besluttet, at der skal foretages en VVM-undersøgelse af en klimabro, efter
at planerne om den originale bro ikke blev realiseret.
Opgjort i 2013-priser.
Den interne rente er beregnet som gennemsnittet af de interne renter på de 16 dele af projektet. Disse interne
renter spænder fra 0,3 pct. til 55 pct. De forskellige dele af projektet vurderes at kunne udføres selvstændigt, og
den interne rente, der er opgjort her, skal forstås som den gennemsnitlige forrentning, hvis alle dele af projektet
udføres.
Der er både lavet analyser af delstrækninger og hele strækningen. Her er tal for hele strækningen valgt.
Projektet er ifølge finansloven fra 2018 finansieret i finansloven fra 2015.
Anlægsoverslag og intern rente stammer fra strategisk analyse af kapacitetsforbedringer i Ring 4 korridoren.
Den interne rente fremgår ikke af Transport- Bygnings- og Boligministeriets opdaterede liste over infrastrukturprojekter, men fremgik af den tidligere liste. Anlægsoverslaget er ens i de to lister og den interne rente vurderes
stadig at være gældende.
Ifølge Transport, Bygnings- og Boligministeriets anlægsstatus fra 1. halvår 2018 er projektet finansieret i finansloven fra 2015.
Den interne rente afhænger af, i hvor høj grad Togfondens projekter realiseres
Ifølge Transport, Bygnings- og Boligministeriets anlægsstatus fra 1. halvår 2018 er projektet finansieret i finansloven fra 2018.
Opgjort i 2015-priser
Indeholder elektrificering af Roskilde-Kalundborg, Fredericia-Aarhus, Aarhus-Lindholm, Lindholm-Frederikshavn
og Vejle-Struer. Anlægsoverslaget indeholder fordyrelse og billiggørelse på besluttede projekter.
2017-priser. En del af strækningen (Aarhus S. – Skanderborg S.) er påbegyndt, og det er besluttet at foretage VVMundersøgelse af strækningen fra Randers til Vejle. Anlægsoverslaget for delstrækningen mellem Aarhus S. og Skanderborg S. indgår ikke i det samlede budget.
Brugerbetaling er ikke indregnet, og anlægsoverslaget og den interne rente, som stammer fra en strategisk analyse, er derfor behæftet med usikkerhed. Der foretages nu en forundersøgelse af havnetunnellen, hvor anlægsoverslaget og den interne rente bliver genberegnet.
Der er både foretaget beregning af løsning med enkeltsport og dobbeltspor. Begge løsninger indgår i tabellen.
Der er lavet forundersøgelse af projektet, og der blev i 2010 afsat 10 mio. til en VVM-undersøgelse mellem Svendborg og Maribo
Det blev i 2016 besluttet at der skulle etableres en omfartsvej om Haderup, og denne del af projektet indgår derfor
ikke i anlægsoverslaget og den interne rente.
Opgjort i 2012-priser
Omkostningerne til tilslutningsanlægget ved det kommende regionshospital er ikke medregnet i anlægsoverslaget.
Den interne rente fremgår ikke af Transport- Bygnings- og Boligministeriets opdaterede liste over infrastrukturprojekter, men fremgår af beslutningsgrundlaget for nærbanen. Her er den interne rente for etape 3 valgt, da
dette er den eneste etape med positiv forrentning.
Der er to mulige løsninger: En ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse. Det er kun intern rente
tilgængelig for den rene vejforbindelse, og derfor indgår denne løsning i tabellen.
Projektets indledende faser er i gang, men Kraka vurderer at det er en begrænset del af de samlede anlægsomkostninger der er afholdt, og at projektet derfor stadig kan afbrydes.
Udbygning af Ribe omfartsvej er besluttet, men intern rente og anlægsoverslag er ikke justeret. Denne del indgår
derfor stadig i anlægsoverslag og intern rente.
Der er lavet forundersøgelse af projektet, og der blev i 2010 afsat 10 mio. til en VVM-undersøgelse mellem Svendborg og Maribo
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Boks 1 (fortsat) Anmærkninger til Tabel 1

25) 2017-priser. Projektet fremgår ikke af Transport- Bygnings- og Boligministeriets opdaterede lister, men er besluttet. Af de tidligere lister fremgik projektet med det nævnte anlægsoverslag og interne rente.
26) Der er tidligere blevet lavet undersøgelser af en opgradering til kun 160 km/t, som har en relativt høj intern rente
(13 pct.). Alligevel er løsningen med opgradering til 200 km/t valgt, for hvilken der ikke er oplyst intern rente.
27) Af finansloven for 2018 fremgår det, at der på finansloven for 2017 blev afsat 69,3 mio. kr. til kapacitetsfremmende
arbejde i Vendsyssel.
28) Projektet er undersøgt ved en screening, hvor der ikke er beregnet samfundsøkonomiske omkostninger. Der er
også foretaget screening af en ren vejforbindelse. Denne skønnes at have et anlægsoverslag på 60,4 mia. kr.
29) Der er igangsat en ny analyse i forbindelse med øget behov ved fuldendelse af Femern Bælt-forbindelsen.
30) Tallene stammer fra en forundersøgelse fra 2012, og de samfundsøkonomiske beregninger bliver opdateret i et
nyt beslutningsgrundlag, som Banedanmark udarbejder i efteråret 2018.
31) Projektet er undersøgt i en strategisk analyse, men der bliver nu foretaget en VVM-undersøgelse som forventes
færdig i 2019. Her vil den interne rente og anlægsoverslaget genberegnes.
32) Undersøgelsen er ikke foretaget i regi af danske myndigheder, og lever derfor ikke nødvendigvis op til metoderne
for samfundsøkonomisk analyse.7 De interne renter skal derfor fortolkes med stor forsigtighed. Der er dog indregnet korrektionstillæg på hhv. 30 og 50 pct. i anlægsomkostningerne.
33) 18 uf ad de i alt 32 ruter er endnu ikke finansierede.
34) 1. etape er finansieret.
35) Strækningen mellem Aarhus og Langå er finansieret i finansloven for 2018.

7

http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/manual-for-samfundsoekonomisk-analyse-paa-transportomraadet
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2. Danske infrastrukturprojekter opgjort efter intern rente
Indikatorer for
hvornår projekter
er besluttede

Listen indeholder
mange potentielle
projekter

… hvoraf der er en
del rentable
projekter

Der er besluttede
projekter med fin
forrentning

Men også ikkebesluttede projekter
med høj forrentning

Forsigtighed i
fortolkning af
Randers Bro

Oplysning om rentabilitet har foreligget
i en del år

Ikke rentable
projekter koster

Listen i Tabel 1 indeholder to kolonner, som indikerer beslutningsniveau, da det ikke altid
er muligt entydigt at definere, hvornår et projekt er fast besluttet. Eksempelvis kan et projekt være besluttet på et principielt niveau, men alligevel aldrig blive finansieret fordi midlerne ikke kan findes. Derfor er der opstillet to indikatorer for, hvornår et projekt er besluttet. Den ene indikator angiver, om der er vedtaget en anlægslov for projektet. Den anden
indikator angiver, om der er fundet finansiering af projektet.
Listen er baseret på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets lister inklusiv seks andre projekter. I få tilfælde indgår der projekter fra en tidligere version af listerne, som ikke indgår i
de opdaterede lister. Dette er angivet i anmærkningerne i Boks 1.8 Ministeriets lister består
med enkelte undtagelser af projekter, som ikke er finansierede, hvorfor en lang række af
projekterne i Tabel 1, hverken har anlægslov eller finansiering, og derfor må betragtes som
ikke-besluttede.
Der optræder derfor en lang række rentable projekter, som ikke er besluttede endnu, jf.
Tabel 1. Samlet set er der investeringer for knap 119 mia. kr., som vil give et positivt samfundsøkonomisk afkast, og som endnu ikke er besluttede. Heriblandt optræder der større
projekter såsom en midtjysk motorvejskorridor samt en ny østlig ringvej, der inkluderer en
havnetunnel ved Nordhavn.
Der optræder dog også rentable projekter, som er besluttede. Her omfatter projektet med
den højeste interne rente en hastighedsopgradering af banen mellem Ryomgård og Grenaa.
Projektet har en intern rente på 8,5 pct., hvilket ligger et pænt niveau over grænsen på 4
pct. Der forekommer dog stadig en række projekter med en intern rente over de 8,5 pct.,
som endnu ikke er besluttede.
Som det fremgår af Tabel 1, er de 7 mest rentable projekter endnu ikke blevet besluttede.
Dog med undtagelse af Supercykelstierne som er delvist finansierede. Supercykelstierne har
en høj intern rente på 19 pct., og en del af cykelstierne er også blevet planlagt, hvoraf nogle
allerede er anlagt og taget i brug.9 Over halvdelen af ruterne er dog endnu ikke finansierede,
hvilket betyder, at der stadig er et stort potentiale i investeringer i Supercykelstierne.
Også en opgradering af banen mellem Ringsted og Odense har en høj intern rente. Dette
høje afkast skyldes bl.a., at det vurderes, at de indtægtsmæssige effekter af projektets realisering vil være større end statens udgift til anlæg af projektet.
Blandt de ikke-besluttede rentable projekter optræder også en ny bro over Randers Fjord,
som har en meget høj intern rente på 26 pct. Denne undersøgelse blev foretaget i 2008,
hvor den økonomiske vækst var meget høj. Dette har også påvirket forventningerne til gevinster ved broen, og den interne rente er derfor sandsynligvis overvurderet.
Det mest rentable vejprojekt på listen er endnu ikke besluttet. Dette er udbygningen af motorvej E45/E20 mellem Fredericia og Kolding, som har en samfundsøkonomisk forrentning
på 13,8 pct. Projektet blev undersøgt tilbage i 2011 og har altså fremstået som et rentabelt
projekt i mange år, men er alligevel endnu ikke blevet besluttet.
Derfor er det ret problematisk, at der på listen også forekommer besluttede projekter, der
i udgangspunktet ikke er belæg for at foretage. Det inkluderer projekter med en negativ

knap 8 mia. kr.
8

TRM’s lister kan findes på: https://www.trm.dk/da/temaer/undersoegelser-af-transportinfrastrukturprojekter/undersoegelseraf-transportinfrastrukturprojekter.
De øvrige projekter omfatter: En ny bro over Esbjerg Nærbane, Jerne Station, Randers Fjord, Metro til Malmø, Helsingør Helsingborg-forbindelse og Supercykelstier.
9 Bemærk at den interne rente for netop dette projekt kan være overvurderet.
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eller manglende intern rente eller med en intern rene under 4 pct. Samlet set løber disse
investeringer op i 7,7 mia. kr.
Letbane på Ring 3
eller ny bane over
Vestfyn?

Næppe budget til
alle rentable projekter

Usikkerhed omkring budget

En selvfinansierende Kattegatforbindelse?

Boks 2

Et eksempel på dette er letbanen på Ring 3. Letbanen blev besluttet ved anlægslov i maj
2016, men projektet har en negativ intern rente, jf. Tabel 1. Projektet er dermed langt fra
at være samfundsøkonomisk rentabelt, selvom dette projekt er blevet prioriteret fremfor
andre samfundsøkonomiske rentable projekter. Letbanen har et budget på 4,5 mia. kr. Til
sammenligning har en ny bane over Vestfyn et budget på 4,8 mia. kr. og en samfundsøkonomisk forrentning på 6,6 pct.
Samlet set er der et stort akkumuleret budget for rentable investeringer, og det vil derfor
heller ikke kunne lade sig gøre at gennemføre alle projekter uden store omlægninger i det
offentlige budget. Men listen af projekter er lang, og flere af projekterne har relativt høje
interne renter. Der er derfor store samfundsøkonomiske gevinster at hente ved en bedre
prioritering af danske infrastrukturinvesteringer.
Det skal bemærkes, at budgettet skal fortolkes med forsigtighed, da der kan forekomme
overlap mellem projekter, og da der kan eksistere rentable projekter, som ikke er undersøgt
og derfor ikke fremgår af listen.
Der er for nylig blevet offentliggjort genberegninger af en fast forbindelse over Kattegat,
hvor løsningen udelukkende med vejforbindelse fremgår som selvfinansierende.10 Disse beregninger baserer sig udelukkende på finansieringen af forbindelsen, og der er således
endnu ikke foretaget samfundsøkonomiske beregninger af forbindelsen. Det er derfor
uklart, om projektet vil være samfundsøkonomisk rentabelt, når der medregnes fx tidsgevinster og miljømæssige omkostninger. I beregningen er Kattegatforbindelsens takster sat
til det samme som Storebæltsbroens takster. Der er dog ikke taget højde for nedsættelsen
af taksterne på Storebæltsbroen, som samlet falder med 25 pct. over en treårig periode.
Der foretages nu yderligere undersøgelse af broen, som forventes at være klar til december
2018. I regeringens finanslovsforslag for 2018 afsættes der 60 mio. kr. til at foretage en
forundersøgelse af Kattegatforbindelsen. Det betyder, at hvis den igangværende screening
giver grundlag for yderligere undersøgelse af projektet, vil der blive foretaget en samfundsøkonomisk analyse af forbindelsen, hvormed der vil udarbejdes intern rente for projektet.

Metode og sammenlignelighed af projekterne

Metodeudvikling
Tabel 1 er konstrueret ved at sammenstykke samfundsøkonomiske analyser af konkrete projekter udført over en årrække.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har offentliggjort lister indeholdende anlægsoverslag og interne renter over projekter, som er undersøgt i regi af ministeriet.11 Der foreligger en forholdsvis fast manual for, hvorledes samfundsøkonomiske
analyser af infrastrukturinvesteringer bør udføres.12 Denne manual (og dens forgænger) anvendes bl.a. af de forskellige
konsulenter, der udfører analyser for ministeriet, og de fleste af projekterne er blevet genberegnet af ministeriet med bl.a.
opdaterede vækstforudsætninger. Det kan derfor som udgangspunkt forventes, at analyserne er metodemæssigt sammenlignelige. Enkelte af projekterne er dog ikke genberegnet af ministeriet. Resultaterne for disse kan derfor typisk ikke sammenlignes direkte med de øvrige projekter.

10https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/kattegat-2203.
11https://www.trm.dk/da/temaer/undersoegelser-af-transportinfrastrukturprojekter/undersoegelser-af-transportinfrastruktur-

projekter.
12 Jf. Transportministeriet (2015): Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet. Anvendt metode og praksis i
Transportministeriet.
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Finansieringsform
Nogle projekter, fx Femern Bælt-forbindelsen, er analyseret under antagelse om, at projektet er brugerfinansieret. Andre er
antaget offentligt finansierede. Hvis et projekt er brugerfinansieret, vil afgiften reducere brugen af infrastrukturen i forhold
til, hvis det var offentligt finansieret. Dermed reduceres det samfundsøkonomiske afkast, hvilket uddybes i Afsnit 3. For at
sikre fuld sammenlignelighed bør projekter med brugerfinansiering også gennemregnes under antagelse af offentlig finansiering. Hvis de alene gennemregnes med brugerfinansiering, vil de fremstå med en lavere intern rente.
Analysernes grundighed
Der er forskel på, hvor grundige de gennemførte analyser er. Nogle er overordnede screeninger, mens andre er tilbundsgående undersøgelser udført i forbindelse med VVM (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Forskellen i detaljeringsgrad giver
ikke nødvendigvis en systematisk bias, men usikkerheden på vurderingen af de samfundsøkonomiske fordele og ulemper er
større ved de mindre grundige analyser.
Mange potentielle infrastrukturprojekter har ikke en projektvurdering. Der er selvsagt en nærmest uendelig række af potentielle projekter, der er åbenlyst urentable, og som derfor ikke bør underkastes en nærmere undersøgelse. Det kan dog
heller ikke udelukkes, at der eksisterer ikke-analyserede projekter, der ville have en høj intern rente.
Overlap og afhængighed
Nogle projekter kan være delvist overlappende eller afhængige af hinanden. En kapacitetsudvidelse af vej eller bane mod
Rødby er i sagens natur mest relevant, hvis der samtidig gennemføres en Femern Bælt-forbindelse. I andre tilfælde repræsenterer forskellige projekter en løsning på samme trafikale behov.
En del analyser er desuden gennemført under forskellige antagelser om fx linjeføring eller materiel. I nogle tilfælde fremgår
derfor et interval for de interne renter i de lister, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udgivet. Her er den
interne rente i Tabel 1 udregnet som et gennemsnit af det interval, ministeriet har oplyst.
Det anvendte budget
Tabel 1 opgør nutidsværdien af anlægsbudgettet for de enkelte investeringer som indikator for projekternes størrelse. Dette
er dog ikke et udtryk for påvirkningen af det offentlige budget. For det første kan der være tale om en hel eller delvis brugerbetaling. Det er fx tilfældet for Femern Bælt-forbindelsen, men også for en del af de kollektive trafikprojekter. Desuden
vil der ofte være en række afledte effekter af et infrastrukturprojekt. Hvis det eksempelvis fører til mere bilkørsel, vil de
offentlige indtægter fra benzin- og registreringsafgift stige. Det vil sige, at hvis listen i praksis skal bruges som udgangspunkt
for en prioritering af det offentlige budget eller til en samlet investeringsplan, bør der i stedet tages udgangspunkt i en
vurdering af belastningen af det offentlige budget.
I budgettet indregnes et korrektionstillæg, som tager højde for erfaringsmæssige budgetoverskridninger. Hvis analysen er
en forundersøgelse eller screening, indregnes et tillæg på 50 pct., og hvis analysen er en grundigere VVM-undersøgelse,
indregnes et tillæg på 30 pct.
Afgrænsning
Det er en del bredere økonomiske effekter, heriblandt dynamiske effekter, som ikke er medregnet i den samfundsøkonomiske metode. Det kan være effekter forbundet med adfærdsændringer på arbejdsmarkedet for brugere af de nye infrastrukturanlæg, men det kan også være effekter forbundet med, hvorvidt analysen er foretaget i en lav- eller en højkonjunkturperiode. Dette er fx tilfældet med analysen af en ny bro over Randers Fjord.
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Boks 3

Beregning af den interne rente

En intern rente bruges til at beskrive afkastet af en investering og kan dermed bruges til at sammenligne investeringer. Den
interne rente beskriver det årlige afkast af en investering, så en høj intern rente er ensbetydende med, at der er et højt årligt
afkast af investeringen. Det betyder selvsagt, at en høj intern rente er meget positivt for en investering.
Den interne rente kan beregnes igennem tre skridt:
-

Omkostninger og gevinster ved investeringen opgøres.
Nutidsværdien af fremtidige omkostninger og gevinster udregnes.
Den interne rente udregnes som den diskonteringsrente, der sikrer, at nettonutidsværdien er lig nul.

Investeringens omkostninger og gevinster
En typisk infrastrukturinvestering har en høj omkostning i starten af investeringsperioden forbundet med anlægget af projektet. I de følgende år vil der så være både gevinster forbundet med fx sparet tid for rejsende og omkostninger forbundet
med fx støjforurening. For at værdiansætte disse typer gevinster og omkostninger bruges der en generel metode angivet i
manualen for samfundsøkonomisk metode.13
Diskontering
Når der er dannet overblik over en investerings omkostninger og gevinster i hver periode, går man i gang med næste skridt,
hvor det undersøges hvad gevinster og omkostninger, der ligger længere ude i fremtiden, er værd.
Lad os sige at vi får tilbudt at få 100 kroner i dag eller 100 kroner, der først udbetales om 10 år. Hvis vi fik 100 kroner i dag,
ville vi kunne investere dem og få et årligt afkast på fx 4 pct. 14 Om 10 år ville de 100 kroner så være blevet til 100 ∗
(1 + 4 𝑝𝑐𝑡. )10 = 148 kroner. Dermed ville de være mere værd end de 100 kroner, vi ville få tilbudt om 10 år.
Dette princip bruges til at udregne, hvad de 100 kroner, som vi kunne få tilbudt om 10 år, er værd relativt til de 100 kroner,
vi kunne få i dag. Så for at udregne den interne rente undersøger man hvad 100 kroner, der udbetales om 10 år, er værd i
dag. Her gør man så det omvendte og dividerer med det afkast, man kunne have fået:
100
= 67,6
(1 + 4 𝑝𝑐𝑡. )10
Fordi 100 kroner kan investeres og forrentes over 10 år, så er 100 kroner, der udbetales om 10 år, mindre værd end 100
kroner i dag. Helt præcist 67,6 kroner. Dette kaldes nutidsværdien af de 100 kroner, vi kunne få udbetalt om 10 år.
Nettonutidsværdi
Hvis vi går tilbage til at se på en helt generel investering, vil vi altså kunne udregne nutidsværdierne af gevinster og omkostninger for hvert år, investeringen løber over. Lægges alle disse værdier sammen med anlægsomkostningerne, finder vi investeringens nettonutidsværdi. I beregningen af nettonutidsværdien har man altså allerede sammenlignet investeringen med
det afkast, man kunne have fået af en generel investering.
De 4 pct., vi brugte til at udregne afkastet af de 100 kroner, vi kunne få i dag, kalder vi også diskonteringsrenten. Jo højere
diskonteringsrente vi vælger, jo mindre bliver vores nutidsværdier. På den måde kan vi påvirke nettonutidsværdien. For at
finde den interne rente finder vi den diskonteringsrente, som medfører, at nettonutidsværdien bliver lig nul.
Vi bruger en diskonteringsrente på 4 pct., da denne udtrykker afkastet af en risikofri investering samt et risikotillæg. Den
risikofrie investering baserer sig på realrenten på lange statsobligationer for sikre lande som Danmark og svarer til 3 pct.
Risikotillægget svarer derfor til 1 pct.15

13

http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/manual-for-samfundsoekonomisk-analyse-paa-transportomraadet
Diskonteringsrenten bliver besluttet af Finansministeriet, og blev senest fastsat d. 31. maj 2013:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/05/ny-og-lavere-samfundsoekonomisk-diskonteringsrente
14

15

http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/manual-for-samfundsoekonomisk-analyse-paa-transportomraadet
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I undersøgelsen af udbygningen af motorvejen mellem Fredericia og Kolding blev der foretaget en VVM-undersøgelse af
projektet. Udbygningen blev sammenlignet med alternativer, som omfatter brug af nødsporet i stedet for udbygning, forbedring af den kollektive trafik på strækningen i stedet for udbygning samt en yderligere udbygning af en delstrækning.
I tabellen nedenfor ses et overblik over gevinster og omkostninger forbundet med anlægget. I tabellen fremgår nettonutidsværdien både med og uden korrektionstillæg.
Udbygning af motorvejen mellem Fredericia og Kolding
(mio. kr.)
Budgetoverslag

Basisoverslag

646,6

Anlægsomkostninger i alt (inkl. restværdi)
Driftsomkostninger
Brugergevinster (inkl. gener i anlægsperioden)
Eksterne omkostninger i alt (uheldsgevinster, CO2-omkostninger
mm.)
Øvrige konsekvenser i alt
Nettonutidsværdi
Intern rente (pct.)

Samlet anlægsoverslag
(inkl. 30 pct. korrektionstillæg)
840,5

-506

-658

-29

-29

4.171

4.171

110

110

163

130

3.908

3.723

16,1

14,3

Den interne rente i ovenstående tabel afviger fra Tabel 1. Det skyldes, at tallene i Tabel 1 er baseret på genberegninger af
denne undersøgelse, hvor der kan foreligge opdaterede metoder og forudsætninger i beregningen af den interne rente.
Dette er tilfældet for det pågældende projekt, hvorfor der findes en anden intern rente i genberegningen.

3. Finansieringsformer og prioriteringer af projekter
Brugerbetaling er
en finansieringsmulighed …

… dog med væsentlige konsekvenser

Det kan dog være
nødvendigt

Der er forskellige finansieringsmuligheder for hvert projekt, og der er afsat et statsligt budget til infrastrukturinvesteringer. Derudover er det for nogle projekter en oplagt mulighed
at finansiere projektet gennem hel eller delvis brugerbetaling, hvilket eksempelvis giver mening, når der ikke er oplagte alternative ruter. Det er Femern Bælt-forbindelsen et eksempel
på. Derimod er projekter som fx udvidelsen af en eksisterende motorvej ikke oplagte at
finansiere gennem brugerbetaling.
Der er dog negative konsekvenser ved at finansiere gennem brugerbetaling, og det er bedst
af undgå denne løsning jf. Hauch (2013). Hvis projektet finansieres gennem brugerbetaling,
vil det mindske brugen af det færdige anlæg, hvormed den samfundsøkonomiske gevinst
også mindskes. Den samfundsøkonomiske gevinst øges, når den skatteforvridende faktor
begrænses, hvilket sker, når finansieringen fordeles på bredere skattebaser såsom indkomstskat og moms. Ved brugerbetaling vil marginalbeskatningen ved brugen af det anlæg,
der investeres i, være relativt høj, hvilket undgås ved at beskatte eksempelvis hele indkomsten.
Der eksisterer projekter, som ikke bliver gennemført, selvom de er samfundsøkonomisk
rentable jf. Tabel 1. Det kan skyldes, at der er et begrænset budget til finansiering af infrastrukturinvesteringer. I sådanne situationer kan det være en bedre løsning at gennemføre
projekterne med brugerfinansiering end slet ikke at gennemføre projekterne. Eksempelvis
gennem en ren privat investering, OPP eller andre former for hybrid finansiering mellem

14

Møde i Trafikudvalget d. 02-10-2018

Punkt nr. 4 - Meddelelser - Bedre prioritering af investeringer i infrastruktur
Bilag 1 - Side -15 af 19
offentlig og privat. I sådanne situationer kan brugerbetaling være den nødvendige finansieringsmetode, således at flere rentable projekter kan gennemføres, så længe projektet stadigt er rentabelt med brugerbetaling.
Fx med Femern
Bælt-forbindelsen

Projektet med Femern Bælt-forbindelsen har en rimelig intern rente på 5,3 pct. og er derfor
klassificeret som samfundsøkonomisk rentabelt. Der er dog store omkostninger forbundet
med investeringen på 52,6 mia. kr. Ifølge den samfundsøkonomiske analyse, der er lavet
over Femern Bælt-forbindelsen, er der både samfunds- og privatøkonomiske gevinster ved
brugerfinansiering af anlægget. Dermed er det bedre at gennemføre forbindelsen med brugerfinansiering end slet ikke at gennemføre den.

Og havnetunnelen

Et andet relevant eksempel er den østlige ringvej i København også kendt som havnetunnellen. Det samlede projekt fik i forbindelse med Transportministeriets strategiske analyse
i 2012/13 beregnet en intern rente på 4 pct., hvilket lige akkurat gør det samfundsøkonomisk rentabelt. Det kan her virke oplagt at finansiere projektet gennem brugerbetaling på
havnetunnellen, men da projektet kun lige akkurat er rentabelt, kan det være afgørende for
rentabiliteten.

Brugerbetaling kan

I beregningen af de interne renter på projekterne er brugerbetaling som udgangspunkt ikke
inddraget. Man må derfor antage, at hvis brugerbetaling bruges som finansiering af en investering, så vil den interne rente også falde. Uden beregningerne er det ikke til at sige, hvor
meget de interne renter vil falde. Da havnetunnelen i forvejen kun lige akkurat er samfundsøkonomisk rentabel, er der risiko for, at hvis projektet finansieres ved brug af brugerbetaling, så vil projektet ikke længere være samfundsøkonomisk rentabelt. Der er igangsat en
forundersøgelse af havnetunnellen i 2017, som forventes at tage 2 år at færdiggøre. Når
undersøgelsen er foretaget, vil der foreligge opdateret information om projektets rentabilitet og finansieringsmuligheder.

påvirke beslutningsgrundlaget

Der skal dannes
overblik over finansieringsmuligheder

Det er derudover væsentligt at påpege, at brugerfinansiering ikke må misbruges, selvom
der kan være et politisk ønske om at finansiere investeringerne igennem dette i stedet for
at belaste statsbudgettet. For at danne grundlag for at foretage de bedste beslutninger om
brugerfinansiering er det nødvendigt at foretage samfundsøkonomiske beregninger både
med og uden brugerfinansiering. Herigennem vil de samfundsøkonomiske omkostninger
ved brugerfinansiering tydeliggøres.

Storebælt

Et eksempel på en brugerfinansieret infrastrukturinvestering er Storebæltsforbindelsen.
Brugerbetalingen fortsætter formentlig efter, at broen er blevet tilbagebetalt, om end satserne for nyligt er blevet sat ned. Indtægter fra brugerbetalingen bruges bl.a. til at finansiere
andre infrastrukturprojekter. Men der er ikke overbevisende argumenter for, at finansieringen af infrastrukturprojekter skal komme fra brugerbetaling af broen. Den fortsatte brugerbetaling på broen fører derfor til et fortsat nedsat forbrug af broen og dermed også et samfundsøkonomisk tab.

Fordele ved OPP

Selvom der kan være negative konsekvenser for afkastet af et infrastrukturprojekt ved brug
af brugerbetaling, er der også fordele ved at overlade mere af ansvaret for projekterne til
private leverandører. Dette sker fx ved OPP (Offentligt Privat Partnerskab), hvor der udformes én kontrakt for hele anlægget. Ved den traditionelle form vil anlæggets forskellige faser
(anlæg, drift mm.) blive udbudt separat, og projektet vil indeholde flere kontrakter. Ved
OPP vil der være én privat leverandør, som indgår i kontrakten, og denne leverandør har så
ansvaret for udførelsen af alle anlæggets faser. Kontrakten er dermed en del mere omfattende end ved brug af den traditionelle metode og løber også over en længere tidsperiode.
Ved at udbyde anlægsprojekter som én samlet opgave gives der tilskyndelse til, at leverandører er mere opmærksomme på bl.a. projektets totaløkonomi. Den private leverandør vil

som samarbejdsform
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typisk hæfte for en større del af ansvaret for projektet, hvilket kan tilskynde leverandøren
til at være mere opmærksom på, at alle faser af anlægsprocessen optimeres. Det vil fx betyde, at de bedste materialer til formålet bruges, og at vedligeholdelsen ikke kun skal være
hurtig og effektiv, men også sikrer den største værdi af anlægget på lang sigt. Der har været
gode erfaringer mht. optimering af totaløkonomi og kvalitet ved brug af OPP jf. Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen.16
OPP kan altså være en god samarbejdsmetode i forbindelse med infrastrukturinvesteringer.
Og dens ulemper

Udover brugerbetalingens negative effekt på den interne rente vil der ved brug af OPP fremfor den traditionelle udbudsform blive udarbejdet kontrakter, som løber over en længere
periode. Dermed bliver udarbejdelsen af kontrakterne også mere omkostningsfulde, samtidig med at leverandører, der vil byde på kontrakten, også har større omkostninger forbundet med at undersøge projektet. Transaktionsomkostningerne forbundet med OPP er altså
større end ved den traditionelle metode. Derudover vil kontraktens længde også gøre det
sværere at foretage politiske omprioriteringer i anlægsperioden. Dermed er der nogle omkostninger og begrænsninger forbundet med OPP, som ikke forekommer ved den traditionelle metode.

4. Danske infrastrukturinvesteringer i international sammenhæng
For at vurdere investeringsniveauet i Danmark er det relevant at se på niveauet af danske
infrastrukturinvesteringer ift. andre lande. I dette afsnit præsenteres investeringsniveauet
i infrastruktur i Danmark med andre lande opgjort pr. indbygger og pr. km 2.
Infrastrukturinvesteringer opgjort pr. indbygger

I Figur 1 ser vi Danmarks samlede infrastrukturinvesteringer pr. indbygger sammenlignet
med andre lande. Her ses det, at Danmark, særligt siden 2000, har ligget på omtrent samme
niveau som de fleste andre lande. Dog er niveauet steget siden 2009, og Danmark lå i slutningen af perioden som det næsthøjeste af de viste lande. Norge skiller sig ud i toppen med
et særligt højt investeringsniveau pr. indbygger, hvilket ikke er overraskende bl.a. som følge
af de infrastrukturinvesteringer, der bliver foretaget af GPFG, som varetager landets relativt
store oliereserver.

16

https://www.kfst.dk/media/48936/erfaringer-fra-de-danske-oppprojekter-11102012-analyse.pdf.
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Figur 1

Infrastrukturinvesteringer pr. indbygger, 1995-2013
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Belgien: Databrud i 2005, 2010 og 2014, manglende data for 2013. Tyskland: Databrud i 2005. Sverige: Estimeret værdi for 1995. Storbritannien: Databrud i
2006. Holland: Manglende data for 1995-1996 samt 2012-2013.
Stats.oecd.org , tabel “Total inland infrastructure investments”.
Stats.oecd.org, tabel “ Population”.

Infrastrukturinvesteringer opgjort pr.
km2

Investeringer i hhv.,
jernbane og vejnet

Ser man i stedet på investeringerne opgjort i forhold til landets størrelse, ligger Norge i bunden sammen med Sverige, hvilket bl.a. skyldes, at disse lande har den laveste befolkningstæthed blandt de viste lande. I Figur 2 ser vi investeringer opgjort i forhold til landeareal.
Heller ikke opgjort pr. km2 skiller Danmark sig særligt ud fra de resterende lande, hvor Danmark i slutningen af perioden lå omkring midt mellem de andre lande. Her skiller Holland
sig ud i toppen, da de også har den højeste befolkningstæthed blandt de viste lande.
Hvis investeringerne opdeles på bane og vej, ses det, at investeringer i jernbaner fluktuerer
relativt meget jf. Figur 3. Opgjort pr. indbygger har Danmark i perioden fra 1995-2003 ligget
både i toppen og bunden af de valgte lande. Det er blandt andet investeringerne i udvidelsen af metroen i 2011, som har været med til at placere Danmark øverst i slutningen af
perioden. Ift. investeringer i vejnet har Danmark ligget på omtrent samme niveau som de
fleste andre lande med undtagelse af Norge, som ligger en del højere end de resterende
lande jf. Figur 4.
Samlet set skiller Danmark sig dog ikke særligt ud ift. andre lande, når det kommer til niveauet af infrastrukturinvesteringer.
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Figur 2

Infrastrukturinvesteringer pr. km2
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Belgien: Databrud i 2005, 2010 og 2014. Tyskland: Databrud i 2005. Sverige: Estimeret værdi for 1995. Storbritannien: Databrud i 2006. Holland: Manglende
data for 1995-1996 samt 2012-2015. Norge: Manglende data for 2015.
Stats.oecd.org, tabel “Total inland infrastructure investments.”
Countryreports.org.
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Figur 3

Investeringer i jernbane
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Belgien: Manglende data i 2013. Holland: Manglende data for 1995-1996 samt 2012-2013.
Stats.oecd.org, tabel “Rail infrastructure investment”.
Stats.oecd.org, tabel “Population”.

Figur 4

Investeringer i vejnet
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Belgien: Manglende data i 2013. Holland: Manglende data for 1995-1996 samt 2012-2013.

Kilde:

Stats.oecd.org, tabel “Road infrastructure investment”.
Stats.oecd.org, tabel “Population”.
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