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Regionsdækkende vision for fælles
sundhedshuse
Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren1 i centrum og med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb. Vi har et fælles ønske om et stærkt nært sundhedsvæsen,
som kan supplere den indsats, borgerne får på hospitalerne.
Innovation og samarbejde på tværs af sektorer er essentielt for, at vi lykkes
med den dagsorden. Derfor skal kommuner, region og almen praksis i fælleskab turde udfordre de eksisterende organisatoriske strukturer og sammen
løse konkrete udfordringer, herunder evt. afprøve samarbejder med fælles ledelse, fælles økonomi og fælles værdier. Vi ønsker at være sammen om sundhed og udvikle vores samarbejde om sundhedshuse til gavn for vores borgere.
Dette er en regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse i
Region Hovedstaden. Formålet med visionen er at inspirere kommuner, region og praksissektoren til at videreudvikle det nære sundhedsvæsen i fælleskab.
Visionen kan danne ramme for en efterfølgende lokal opfølgning mellem de
involverede parter om eventuel etablering af fælles sundhedshuse, ligesom
visionen kan indgå i arbejdet om bl.a. nye samarbejdsformer, som er igangsat
under den fælles sundhedsaftale for 2015-2018.
Visionen om fælles sundhedshuse tager afsæt i borgerens ressourcer og behov, høj faglig kvalitet og lavest mulige effektive omkostningsniveau. Derudover udspringer visionen også af ønsket om at udvikle det fælles ansvar for at
skabe sammenhæng og kvalitet for og med borgerne. På den måde understøtter visionen også sundhedsaftalen.

Det er visionen, at fælles sundhedshuse bidrager til:

1

Med ”borger” forstås både borgere, patienter og deres netværk
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et stærkt nært sundhedsvæsen, som medvirker til at borgerne oplever
høj kvalitet og øget sammenhæng i indsatsen.
bedre udnyttelse af ressourcerne, og en større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på tværs af sektorer.
let og lige adgang til praksissektoren og hospitalsydelser, der hvor det
er en udfordring.

Fælles værdier når vi indgår i fælles sundhedshuse
Vi har en fælles værdi om, at have borgeren i centrum. Det vil sige, at borgeren skal ses som aktiv samarbejdspart, borgerens egen vurdering skal indgå i
behandlingen, og brugerstyret behandling skal, hvor det er muligt og relevant,
være et naturligt element i fælles sundhedshuse.
Vi har en fælles værdi om lighed i sundhed. Der kan være problemstillinger i
områder med mange sårbare borgere, som kalder på særlige løsninger – eksempelvis når sårbare borgere ikke har ressourcer til selv at kontakte sundhedsvæsenet eller udebliver fra aftaler. Det skal vi have med, når vi planlægger fælles sundhedshuse.
Vi har en fælles værdi om tilgængelighed. Det vil sige, at der skal tænkes tilgængelighed ind i et fælles sundhedshus fra start. Der er her tale om en bred
definition af tilgængelighed – ikke kun fysisk tilgængelighed – men også elektronisk, telefonisk og trafikal tilgængelighed. Tilgængelighed starter før borgeren træder ind over dørtrinnet i et hus. Fysisk tilgængelighed skal ikke blot tilgodese kørestolsbrugere og gangbesværede, men også arm- og håndhandicappede, synshandicappede, hørehandicappede, astmatikere og allergikere,
udviklingshandicappede og personer med læsevanskeligheder mv.

Hvad er sundhedshuse og hvad er fælles sundhedshuse
Der er efterhånden mange forskellige typer af sundhedshuse både i hovedstadsregionen og i resten af Danmark, og der er ikke en entydig definition af,
hvad et sundhedshus skal indeholde. Variationerne går på:






antallet af aktører repræsenteret i huset
hvilke tilbud huset indeholder
hvilke borger- og patientgrupper tilbuddene i huset er målrettet til
hvordan sundhedshuset er organiseret, og
i hvilken grad ledelse, økonomi og drift er integreret på tværs af sektorer.
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I Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland er sundhedshuse
typisk etableret for at sikre lægedækning og hospitalsydelser i yderområder.
I Region Midtjylland er sundhedshuse etableret med en målsætning om at arbejde hen mod et sammenhængende og integreret sundhedsvæsen og sikre
borgeren én indgang til kommunale og regionale sundhedsydelser.
Sammenlignet med de andre regioner har Region Hovedstaden høj befolkningstæthed, generelt god lægedækning og korte afstande til hospitaler. Det
har betydet, at afstande ikke i samme grad har været katalysator for etablering af sundhedshuse, hvor både region, kommune og almen praksis er til stede. Imidlertid er der stadig et fælles ønske om at styrke samarbejdet om borgeren i det nære sundhedsvæsen.
Mange kommuner i Region Hovedstaden har allerede etablereret sundhedshuse eller sundhedscentre, der samler kommunernes forebyggelses- og træningstilbud samt i nogle tilfælde også rehabiliterings-, aflastnings- og akutpladser. I enkelte sundhedshuse er der også andre aktører, fra eksempelvis
praksissektoren, jordemødre og frivillige foreninger.

Forskellige behov og muligheder i hovedstadsregionen
I Region Hovedstaden præger forskellige behov både hospitalernes optageområder og kommunerne. Regionen rummer også nogle særlige kendetegn og
traditioner, som kan styrke mulighederne for at tænke sundhedstilbud anderledes, eksempelvis ved at koble kommunale sundheds-, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud med behandlingstilbud fra hospitalerne og almen praksis.
Hovedstadsregionen er præget af enkelte store kommuner og en række mellemstore og små kommuner. Mange steder har små og mellemstore kommuner et relativt veludbygget tværkommunalt samarbejde bl.a. om fælles træning og tilbud under forløbsprogrammerne til borgere med kronisk sygdom.
Flere steder har der gennem efterhånden mange år været tradition for tværkommunalt samarbejde, hvilket der også kan bygges videre på i udviklingen af
det nære sundhedsvæsen. Tværkommunalt samarbejde vil bl.a. kunne medvirke til at skabe det fornødne borgergrundlag for eks. udgående regionale tilbud eller muligheden for at kunne etablere fælles sundhedshuse, med en særlig profil flere steder i hovedstadsregionen.
I de fleste områder i regionen er lægedækningen god. Der er dog vanskeligt at
tiltrække praktiserende læger i enkelte landområder og enkelte byområder
med mange sårbare borgere. Denne problemstilling er oplagt at have fokus på
ved etablering af fælles sundhedshuse. Vi har ligeledes i kraft af vores geogra-
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fi generelt god mulighed for at samarbejde med øvrige oplagte partnere som
patientforeninger, frivillige organisationer, andre praksisydere, uddannelsesinstitutioner, universiteter, erhvervsliv mv.
Når den nye sygehusstruktur slår igennem vil det især få betydning for borgerne i de nordlige kommuner. Nogle vil få længere til hospitalet. Regionsrådet har derfor besluttet, at etablere sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Region Hovedstaden samarbejder med kommunerne i området om at
etablere fælles sundhedshuse. Samarbejdet omkring et sundhedshus i Helsingør er længst fremme og her arbejder regionen og kommunen på at etablere
et sundhedshus med både kommunale, regionale og fælles funktioner samt
fælles økonomi, fælles ledelse osv.
Eksisterende sundhedshuse eller andre steder hvor borgerne mødes, kan
med fordel anvendes og videreudvikles for at sikre integrerede og kvalificerede tilbud til borgerne i nærmiljøet. Forskellige praksisydere kan inddrages i
højere grad, og regionale funktioner kan tilknyttes, eksempelvis i udgående
funktioner. Når vi arbejder med sundhedshuse og tværsektorielle samarbejder, behøver vi altså ikke nødvendigvis at bygge nyt.
Endeligt kan vi bygge videre på vores særegne geografi, som huser landets
største by. Her har vi stor befolkningstæthed og dermed stor volumen af borgere med specifikke behov. Det giver mulighed for at afprøve forskellige modeller for tværsektorielt samarbejde og styrker muligheden for at afprøve
sundhedshuse med en særlig profil. Et eksempel på dette er etableringen af
tværsektorielle psykiatrihuse som beskrevet i inspirationskataloget.
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Inspirationskatalog

Modeller for fælles sundhedshuse

I kataloget er der skitseret en række forskellige modeller for fælles sundhedshuse.
Kataloget kan anvendes til inspiration for lokale drøftelser om eventuel etablering af fælles sundhedshuse, eller som inspiration til udvikling af andre tværsektorielle projekter med nye samarbejdsformer.
Kataloget er ikke udtømmende, og der er intet til hinder for at udvikle, kombinere eller plukke fra modellerne, eller at arbejde med andre modeller end
dem, der er beskrevet.
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Det fælles sundhedshus med mange tilbud under ét tag
Formålet med sundhedshuset med mange tilbud under ét tag er at
skabe én entydig og let adgang til mange sundhedstilbud for borgerne og udvikle mere sammenhængende, fleksible og effektive
behandlingsforløb.
I denne model samles mange regionale og kommunale tilbud, som
f.eks. genoptræning, rådgivning, patientskoler, tilbud til borgere
med kronisk sygdom, ambulante undersøgelser, akutsygepleje og
rehabiliteringspladser under ét tag. Der er også plads til praksislæger og speciallæger, ligesom patientforeninger og frivillige kan være i huset.
De regionale og kommunale tilbud er samlet i én organisation med
én fælles ledelse, hvilket er en løftestang for et tæt samarbejde på
tværs af faggrupper og sektorer. Der skabes et fælles afsæt for udvikling af f.eks. kvalitet, kommunikation og telemedicin.
Det fælles hus giver personalet mulighed for at dele viden, lokaler
og faciliteter. Placering af regionale og kommunale funktioner under ét tag, giver også mulighed for at udvikle fælles forløb og hermed danne en fælles sømløs kultur med fælles mål hos personalet.

Fælles sundhedshuse med mange tilbud
Eksempler på sundhedshuse
med ambitioner om fælles ledelse og opgaveløsning er Sundhedshuset i Holstebro og Sundhedshuset i Helsingør.
Men der er også eksempler fra
udlandet, f.eks. Wester Hailes
Living Centre i Skotland, hvor region, kommune og frivillige organisationer er gået sammen i et
center på knap 5.000 m2 på
tværs af sundheds- og socialsektorer. Huset giver mulighed for
at der ses på borgerens problemstilling som en helhed - ikke
isoleret som en social eller
sundhedsmæssig problemstilling.
Se mere på:
[links]

En forudsætning for, at der kan placeres forskellige regionale funktioner i et fælles sundhedshus, er at borgergrundlaget for tilbud i
huset er tilstrækkeligt stort.

Billede: Det kommende sundhedshus i
Holstebro
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Det fleksible sundhedshus
Det fleksible sundhedshus bygger videre på nye eller eksisterende
sundhedshuse, eller andre steder, hvor borgerne alligevel mødes.
I det fleksible sundhedshus arbejder kommune, region, almen
praksis, andre praksisydere og frivillige organisationer (eller nogle
af de nævnte aktører) sammen om borgerens forløb, men ikke
nødvendigvis med fælles ledelse.
I områder med mangel på praktiserende læger kan et fleksibelt
sundhedshus være attraktivt for almen praksis og andre praksisydere. Kommunerne kan i denne model påvirke lægesituationen
ved at tilbyde egnede lokaler for almen praksis og andre praksisydere i sundhedshuset. Lokaler skal være egnede, både i forhold
til tilgængelighed og økonomi, med plads til at flere læger kan
have et fagligt fællesskab. Målet er mere end en fælles adresse.
Målet er at skabe synergi på en måde, som giver mening for både
borger, kommune og praktiserende læger. Der kan eksempelvis
laves aftaler om frikøb af noget af lægernes tid, så kommunen og
lægen kan indgå et udvidet samarbejde.
I det fleksible sundhedshus er det også muligt at tilknytte funktioner fra hospitalet. Ikke nødvendigvis fast på matriklen, men der
kan eksempelvis arbejdes med mobil blodprøvetagning, telemedicinsk kontakt til hospitalet og almen praksis, så det er muligt at
gennemføre ambulante kontroller via digitale løsninger.
Sundhedshuset kan evt. etableres i tilgængelige lokaler i nærmiljøet, f.eks. biblioteker eller lignende, hvor borgerne i forvejen
kommer. Sundhedshuset kan have åbent dagligt eller på nærmere fastsatte tidspunkter afhængig af de lokale behov.

Et sundhedshus for
borgere med kronisk
sygdom
Borgere med kronisk sygdom har
behov for løbende kontrol af deres
sygdomsudvikling. I et sundhedshus med fokus på kronisk sygdom
kan almen praksis, region og
kommuner samarbejde om kontroller, der kan håndteres lokalt.
Sundhedshuset med særlig fokus
på kronisk sygdom kan rumme eksempelvis forløbsprogrammer, patientskoler, tilbud om rygestop,
ernæringsvejledning og træningstilbud, rådgivning og vejledning til
borgere med kronisk sygdom.
Derudover kan nogle af tankerne
omkring det fleksible sundhedshus
indarbejdes, herunder digitale løsninger, samlokation eller udgående funktioner fra hospitalet. Dette
sundhedshus minder i praksis om
(dele af) de eksisterende kommunale sundhedshuse, blot med udvidet lægelig backup.
Se mere på:

Sundhedscenter Tårnby:
http://sundhedscentertaarnby.dk/

Forebyggelsescenter Vanløse:
http://sundhed.kk.dk/indhold/forebyggelses
center-vanl%C3%B8se

Egedals sundhedscenter:
http://www.egedalkommune.dk/omkommunen/egedal-raadhus-ogsundhedscenter/egedal-raadhus-ogsundhedscenter
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Det lighedsbetingede fælles sundhedshus
Let og lige adgang er et grundlæggende princip i det danske
sundhedsvæsen. Alligevel er der borgere, som ikke bliver tilbudt
de indsatser, de har behov for. Og borgere som har svært ved at
tage imod tilbuddene, hvilket betyder, at de ikke får det optimale
udbytte af behandlingen.
Sundhedshuse i områder eller lokalområder, hvor ulighed i sundhed er et udtalt problem, kan give mulighed for et særligt fokus
på at øge ligheden.
En konkret udfordring er, at nogle borgere ikke bevæger sig ret
langt og derfor af forskellige årsager har svært ved at møde op til
kontroller på hospitalerne. Her kan ambulatorierne have en udgående rolle. F.eks. ved at ambulatorierne hver 14. dag kommer
ud i sundhedshuset (eller andre steder i kommunen) og tilser borgere, som erfaringsmæssigt ikke møder op til aftaler på hospitalet. En anden mulighed er kontakt mellem borger og hospital
gennem digitale og telemedicinske løsninger.
I nogle områder af hovedstadsregionen er borgernes adgang til
læger dårligere end andre steder i regionen. Oftest er det på
grund af mangel på praktiserende læger. Her kan kommuner, region og praksissektoren skabe attraktive fælles rammer for lægebetjeningen, som kan tiltrække læger. Eksempelvis ved at sikre
faglig backup fra kommunernes social- og beskæftigelsesforvaltninger.
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Fælles sundhedshuse i udsatte områder
Region Nordjylland, Aalborg
Kommune og Himmerland Boligforening har etableret et Sundheds- og Kvartershus i et udsat
boligområde.
Sundheds- og Kvartershuset er et
2
7.500 m stort multihus, som
rummer en række forskellige
funktioner.
I huset findes der en bred vifte af
sundhedstilbud, herunder praktiserende læger, hudlæger, fysioterapi, fitness, diverse kommunale sundhedstilbud mv. Derudover er der bl.a. cafe, et boligsocialt projekt 9220, nærpoliti.
Se mere på:
http://sk.abhim.dk/Om-Sundheds--ogKvartershuset
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Et fælles sundhedshus for børn, unge og børnefamilier
Overvægt hos børn og unge er stigende. Langt over halvdelen af de
borgere, der er overvægtige som børn, bliver også overvægtige
som voksne. Overvægt giver øget risiko for at udvikle sygdomme
som eksempelvis type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft
samt psykiske problemer. Børn med overvægt har ofte lavere selvværd og er ekstra udsatte for mobning og stigmatisering.
Et sundhedshus for børn og unge kan fremme og fastholde sundhed og trivsel blandt børn og unge og skabe gode rammer for et
sundt miljø. Desuden kan det tilbyde indsatser, der motiverer til,
og gør det lettere for børn og unge og deres forældre at træffe det
sunde valg.
Et sundhedshus for børn, unge og børnefamilier skal være tværfagligt sammensat med kompetencer fra f.eks. sundhedsplejerske,
daginstitutioner, PPR, skoler og fritidstilbud, den kommunale
tandpleje, børnelæge, psykologer og jordemødre.
Et sundhedshus for børn, unge og børnefamilier kan både tilbyde
behandling og rådgivning, foredrag, kurser, leg og arrangementer,
der fremmer brugernes sundhed, udvikling og netværk.

Kontinuitet for nybagte familier
Et eksempel på, at et sundhedshus skaber synergi mellem flere
funktioner for børn og familier
er sundhedscenteret i Ishøj
Kommune. Her har sundhedsplejerskerne deres gang, ligesom at der kommer jordemødre
fra Hvidovre Hospital 2-3 gange
om ugen.
Mødrene kommer i huset fra
starten af deres graviditet og
fortsætter efter fødslen i blandede mødregrupper, hvor sundhedsplejerskerne sikrer et fagligt indhold. Mødregrupperne
mødes i det kommunale sundhedscenter, lige ved siden jordemødrenes lokaler, i stedet for
at mødrene selv skal invitere
hjem.
Det har betydet, at mødre med
forskellige etniske baggrunde og
mødre med kortere uddannelser i højere grad holder fast i
mødregrupperne. Samtidig har
det sikret et større kendskab
mellem sundhedsplejersker og
jordemødre med en stor betydning for den tidlige indsats for
især sårbare familier.
Se mere på:
http://planportal.ishoj.dk/efterf-dslen
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Et fælles sundhedshus for psykiatri
Borgere med psykisk sårbarhed eller lidelse har over en
længere periode oftest varierende behov for støtte fra kommunale
tilbud og/eller kontakt til behandlingsenheder.

Psykiatriens hus
Københavns Kommune og
Region Hovedstaden har
besluttet at etablere et fælles psykiatrihus med samlokalisering, samfinansiering,
fælles ledelse og personale
fra både region og kommune efter inspiration fra bl.a.
psykiatriens hus i Silkeborg.

For den enkelte borger og dennes pårørende kan det være svært at
navigere rundt i systemerne. Integration af den psykiatriske behandling og sociale indsats kan derfor være mål for etablering af fælles
psykiatrihuse for at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for borgerne.
Ligeledes er der erfaring for, at integration af regionale og kommunale indsatser bl.a. kan nedbringe genindlæggelser, øget borgerens tilknytning til behandlingen og øge tilfredsheden med behandlingen
samt medvirke til at de pårørende belastes mindre.

Denne konstruktion kan også tænkes anvendt andre
steder i Region Hovedstaden, hvor der eksempelvis
gennem tværkommunalt
samarbejde opstår det fornødne befolkningsgrundlag.

I fælles psykiatrihuse kan der eksempelvis lægges funktioner som bostøtte, fremskudt sagsbehandling, aktivitets- og samværstilbud, ambulant psykiatri, fælles akutfunktioner, uddannelse, cafe og tilbud fra
frivillige foreninger.

For mere information om
psykiatrihuse:
http://psykiatrienshus.silkeb
orgkommune.dk/

Fælles psykiatrihus – visionskatalog
fra Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri
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Overvejelser i forbindelse med etablering af et sundhedshus.

Hvad skal sundhedshuset løse?
Inden etableringen af et sundhedshus er det afgørende at overveje, hvilke udfordringer eller problemstillinger, sundhedshuset skal løse. Det er ligeledes vigtigt at overveje, om der er behov for en business case.

Væsentlige parter skal inviteres med fra starten
De parter der skal være med til at løse udfordringer eller problemstillinger, skal
fra begyndelsen inviteres til at deltage i planlægningen. Det kan være afgørende
for sundhedshusets succes om f.eks. praksissektoren, de kommende brugere af
sundhedshuset og frivillige har været involveret i processen.

Fælles mål, fælles ledelse og fælles samarbejdsværdier
Det kræver politisk vilje fra alle parter, hvis der skal afprøves nye løsninger, og
de eksisterende organisatoriske strukturer skal udfordres. Elementer som fælles
mål og fælles ledelse kan være væsentlige for succes, ligesom at finansieringen
af sundhedshuset skal afklares – dette med opmærksomhed på sundhedsvæsenets incitamentsstrukturer. Endvidere vil det være væsentligt, at parterne omkring sundhedshuset bliver enige om, hvilke samarbejdsværdier, man vil arbejde
ud fra, både i etablerings- og driftsfasen.

Tilbud i sundhedshuset
Hvilke tilbud der skal være i sundhedshuset vil afhænge af, hvilke behov og muligheder, der er lokalt. Inden for sundhedsområdet kan det være tilbud inden for
forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering. Men det kan også være tilbud,
der rækker ind i andre kommunale forvaltninger, patientforeninger, idrætsforeninger, apoteksudsalg mm. Grundlæggende skal opgaveløsningen omkring fælles borgere altid være styrende for, hvilken samarbejdsmodel der vælges, herunder hvor stor integration af tilbud, der er behov for.

Er forudsætningerne til stede?
Borgergrundlag, befolkningssammensætning, tilgængelighed, muligheder for
tværkommunalt samarbejde og den samlede hospitalsplan er alle væsentlige
elementer, der skal tages højde for, hvis funktioner og tilbud i fælles sundhedshuse skal være af høj faglig kvalitet og understøtte hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.
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Patientinddragelsesudvalget
Tværsektoriel Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til Michala Jessen
Sekretariat for Skrivegruppen vedr. vision om fælles sundhedshuse
Enheden for tværsektoriel udvikling
Center for Sundhed

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
38666081
csu@regionh.dk

Dato: 17. december 2015

Bemærkninger til tværsektoriel skrivegruppes notat af 6. december 2015 vedrørende regions-dækkende vision for fælles sundhedshuse.
Patientinddragelsesudvalget (PIU) har på sit møde den 15. december drøftet skrivegruppens notat.
PIU takker for at have været inddraget i skrivegruppens arbejde.
PIU bemærker, at notatet bygger på input fra de parter, der har været repræsenteret i
skrivegruppen fra region, kommuner, almen praksis og PIU og fra deltagerne (fra
kommuner, hospitaler, almen praksis og patienter/borgere) i dialogmødet den 19. november.
PIU er klar over, at det har været en vanskelig opgave. Der har været og er mange forskellige holdninger og forventninger til fælles sundhedshuse, hvilket også afspejler sig
i notatet.
PIU er enig i, at ikke alle fælles sundhedshuse nødvendigvis skal have samme indhold,
idet der må tages hensyn til forskelle i de behov, der skal dækkes i det enkelte område.
PIU bemærker dog, at nogle af modellerne er endog meget snævert afgrænsede i forhold til, hvordan en vision for fælles sundhedshuse forventes at fremstå. Eksempelvis
synes det ikke af modellerne at fremgå, at et af de overordnede mål er at opnå et for
borgeren/patienten sammenhængende forløb. Yderligere er tilknytning til hospital og
almen praksis anført som en mulighed, ikke som en nødvendighed.
Det er PIUs opfattelse, at der i visionen og ikke mindst i inspirationskataloget med
modeller for fælles sundhedshuse burde være større fokus på en tæt opkobling til sygehusene med mere sammenhængende indsatser i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings- og plejeområder.
PIU savner således et samlet overblik over de behandlingsmuligheder, der bør indtænkes i et fælles sundhedshus som supplement til indsatsen på hospitalerne i forbindelse
med tankerne omkring et helt og sammenhængende sundhedsvæsen.
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Mere generelt er det ikke helt klart, hvem visionen i sit retoriske spørgsmål: ”Skal I
etablere et fælles sundhedshus?” henvender sig til.

Med venlig hilsen
Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden
Kai Nørrung
Jette Bay
Bente Clausen
Marie Louise Allerslev
Annette Rolsting
Lotte Klim
Birgitte Glifberg
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PLO-HOVEDSTADEN
Region Hovedstaden
Center for Sundhed
Enhed for tværsektoriel udvikling
Att.: Michala Jessen
e-mail: michala.jessen@regionh.dk

Stockholmsgade 55
2100 København Ø
Telefon 35 26 67 00
Fax 35 44 10 99
post.hpl@dadl.dk

Den 19-01-2016
Sagsnr. 2015-1776
Aktnr: /52542
Init: FHL/MAH

Høringssvar fra PLO-Hovedstaden vedrørende ”Regionsdækkende vision for fælles
sundhedshuse”
PLO-H har modtaget oplæg af 6. december 2015 fra skrivegruppe i Region Hovedstaden
med senere ændringer af 7. januar 2016 om en regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse. Det er sidstnævnte oplæg, som kommenteres i det følgende.
PLO-Hovedstaden vil gerne være med i et udviklende samarbejde om sundhedshuse, og
oplæg om regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse indeholder mange gode
ideer og overvejelser. Særligt henledes opmærksomheden på den allersidste side i oplægget om indledende overvejelser.
PLO-Hovedstaden ser positivt på ”det murstensløse sundhedshus”, hvor man optimerer
kommunikationen via Med Com og etablerer mulighed for video konsultation og korrespondance. Denne model giver en stor grad af fleksibilitet i et moderne kommunikationssamfund. Det murstensløse sundhedshus kan være en rigtig god løsning, som samtidig
tilgodeser principperne om lige adgang og nærhed for borgere uden for de større byer.
Hvis man imidlertid ønsker at samle en række funktioner i et sundhedshus, er et af de
centrale spørgsmål for os er, om der skal være en eller flere alment praktiserende læger i
huset? Hvis man ønsker dette, skal det være frivilligt, om almen praksis vil flytte ind i
huset, lokalerne skal være tidsvarende og tilbydes på markedsvilkår. Måske kan et sundhedshus medvirke til at rekruttere læger til et sårbart område. I alle sammenhænge er
spørgsmål om ejerskab, fællesskab, ledelse, ansvar og samarbejde nødvendige at afklare
forinden.
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Det bør også indgå i overvejelserne, om det er hensigtsmæssigt at samle alment praktiserende læger i et sundhedshus, hvis det betyder, at borgerne får meget lang afstand til
egen læge? Det harmonerer ikke med ønsket om nærhed for borgerne til egen læge. Desuden virker det selvmodsigende – i hvert fald i landkommunerne, at borgergrundlaget
for et sundhedshus skal være af en vis størrelse, samtidig med at der skal være nærhed
og øget tilgængelighed for borgerne.
Alle borgere skal være tilmeldt en praktiserende læge. Derfor kan en praktiserende læge
i et sundhedshus ikke uden videre tage patienter ind, som er tilmeldt en anden læge. Det
samme forhold gør sig gældende, hvis man frikøber en alment praktiserende læge til opgaver i sundhedshuset. Tilstedeværelsen af en alment praktiserende læge må ikke skabe
en forventning om, at alle borgere frit kan henvende sig til denne læge, når de kommer i
sundhedshuset. Ligeledes må der ikke skabes forventning om, at informationsudveksling
mellem forskellige sundhedstilbud kan ske uden for iagttagelse af tavshedspligten for
sundhedspersonale.
Lighed i sundhed og tryghed for borgeren kræver, at behandler og patient kender hinanden godt, og at der kan tages individuelle hensyn til patienten. I model for sundhedshuse
bør dette aspekt tages med.
Med venlig hilsen
Flemming Skovsgaard
Formand for PLO-Hovedstaden
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Regionsdækkende vision
for modeller for fælles
sundhedshuse
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde

15. Marts 2016
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Arbejdet frem mod visionen
Vision for fælles
sundhedshus
(Helsingør)

Bestilling af regionsdækkende
vision for modeller for fælles
sundhedshuse

Godkendelse i Udvalget
vedr. tværsektorielt
samarbejde

Ønske om inddragelse af
Sundhedskoordinationsudvalget

Dialogmøde om
sundhedshus

Regionsdækkende vision for modeller for
fælles sundhedshuse

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Rammen sat af TVÆRS den 24. juni 2014
• Sundhedshuse kan indeholde praksissektor, region og kommune.
• Der skal en vis kritisk masse til i forhold til optageområde ud fra de faglige principper,
som det kendes fra sundhedsplanlægningen for at sikre kvaliteten.
• Det er ikke sikkert, at alle kommuner skal have deres eget fælles sundhedshus.
• Sundhedshuse behøver ikke at være ens.
• Sundhedshuse kan være udgangspunkt for opsøgende arbejde, herunder akutte
udgående teams.
• Kollektiv trafik skal indtænkes.
• Der bør være en fælles indgang.
• Fokus på samarbejde og fælles tilknytning.

• Det er vigtigt at inddrage patientorganisationer og brugergrupper i planlægningsfasen.
• Sundhedshuse kan have en folkeoplysende rolle / information i lokalsamfundet.
• Sundhedshuse kan have en uddannelsesfunktion i relation til personale og patienter.
• Der skal være principper for anvendelse af fælles faciliteter.

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Hvordan kan visionen bruges?
• Fælles regionalt/kommunalt grundlag for sundhedshuse
• Afsæt for dialog mellem region og kommuner
• Inspirationskatalog med eksempler

• Skubbe på udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Fælles sundhedshus med mange tilbud under et tag Wester Hailes…

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Forskellige behov

Forskellige typer

• Det fælles sundhedshus med mange tilbud under ét tag
• Det fleksible sundhedshus
• Det lighedsbetingede fælles sundhedshus

• Det fælles sundhedshus for børn, unge og børnefamilier
• Det fælles sundhedshus for psykiatri

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Befolkningsgrundlag

Fælles
sundhedshuse
med mange
regionale tilbud

Få regionale
tilbud

Minimumsgrænse for bevarelse af for faglig høj kvalitet

Afstand til hospital /akutmodtagelse
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Regionale overvejelser
• Rejsetider til akutmodtagelse
• Udfordringer med lægedækning
• Udgående funktioner

• Den kommunale døgndækkende indsats og
akutteams
• Rekruttering af sundhedspersonale

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Befolkningstæthed
og volumen i
planområder (2015)
Nord: 314.150

Midt: 447.530
Byen: 454.734
Syd: 516.832

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Halsnæs

Udfordringer med
Lægedækning
Vestegnen

Bornholm
Brønshøj-Husum
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
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Center for Sundhed
Tværsektoriel Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til:

Regionsrådet

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
38666110
csu@regionh.dk

Dato: 10. august 2016

Afdækning af sundhedshuse i Region Hovedstaden
I oktober 2014 lavede regionsadministrationen en afdækning af sundhedshuse i Region Hovedstaden. Afdækningen omfattede planlagte og etablerede kommunale, regionale og fælles sundhedshuse. Afdækningen blev lavet med udgangspunkt i opslag på
kommunernes hjemmesider og kommunerne fik efterfølgende mulighed for at verificere oplysningerne.
Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde fik forelagt afdækningen på mødet d. 17.
marts 2015.
Siden udarbejdelsen af afdækningen har Albertslund Kommune indviet et nyt kommunalt sundhedshus og Københavns Kommune og Region Hovedstaden har indgået
aftale om at etablere et fælles hus for psykiatri i København. Af bilag 2 fremgår en
oversigt over sundhedshusene i regionen. Afdækningen er opdateret med disse oplysninger. Der kan være kommuner, som siden afdækningen har etableret sundhedshuse
eller lignende, uden at regionsadministrationen er bekendt med det.
I bilag 1 findes en beskrivelse af fremgangsmåden samt en opsummering af resultaterne.
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Center for Sundhed
Tværsektoriel Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til:

Bilag 1

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
38666110
planogudvikling@regionh.dk

Dato: 9. marts 2015

Afdækning af sundhedshuse i Region Hovedstaden.
Afdækningen, præsenteret i bilag 2, er en oversigt over eksisterende og planlagte
sundhedshuse, fordelt på de kommuner, hvori sundhedshuset er beliggende. Afdækningen er udfyldt på baggrund af tilgængelige informationer på kommunernes eller
sundhedshusenes hjemmesider og kommunerne har haft mulighed for at verificere
indholdet.
Indhold i afdækningen
I afdækningen af sundhedshuse i Region Hovedstaden er der lagt vægt på, at give et
overblik over, hvilke kommuner, der har etableret eller planlagt at etablere et sundhedshus.
Der eksisterer ikke en klar definitorisk afgrænsning af, hvad et Sundhedshus er. Nærværende afdækning er valgt afgrænset til, at der er tilbud indenfor mindst to af følgende områder:
• forebyggelse
• genoptræning/rehabilitering
• behandling og pleje
Sundhedshuset skal således samlet, tilbyde mere og andet end træning og genoptræning eller forebyggelsestilbud. Og aktørerne skal være fysisk placeret på samme matrikel, dvs. en kommune der tilbyder forebyggelse og træning – men hvor aktørerne er
placeret på to forskellige matrikler - er ikke medtaget i afdækningen.
Hvorvidt der er tale om en koordineret indsats mellem aktører, på samme matrikel, har
ikke været en præmis. Afdækningen omfatter således også sundhedshuse, der huser
flere aktører, uden der nødvendigvis eksisterer en egentlig fagligt koordineret eller integreret indsats.
Sundhedshusene er beskrevet i overskrifter ud fra hvilke sektorer, der er repræsenteret,
og hvilke typer af ’overordnede’ ydelser sundhedshuset tilbyder.
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Sundhedshusenes bemanding er beskrevet med en ensartet begrebsanvendelse for aktørerne:
- kommunale funktioner (f.eks. fysio- og ergoterapeuter, diætister, sundhedskoordinatorer)
- regionale funktioner (f.eks. radiologer, jordemødre, sygeplejersker)
- praksissektor (alment praktiserende læger og speciallæger)
- andre aktører (f.eks. patientforeninger)

Og, som tidligere nævnt, følgende overskrifter for de konkrete sundhedstilbud:
- forebyggelsestilbud
- genoptræning/rehabilitering
- behandling og pleje (det er specifikt angivet, hvilke plejetilbud der tilbydes)

Verificering af indhold
Den administrative styregruppe godkendte på mødet d. 19. september 2014 at udkast
til afdækningen blev sendt ud til alle kommuner, med henblik på at kvalificere og verificere oplysningerne. I afdækningen (bilag 2) står der (ikke verificeret) ud for de
kommuner, der ikke har meldt tilbage.
Som en konsekvens af den valgte afgrænsning, er der en lang række eksisterende
kommunale forebyggelses- og sundhedstilbud, som ikke fremgår af oversigten, da disse ’alene’ eksisterer i kraft af et samarbejde mellem aktørerne (f.eks. Vestegnsprojektet), eller fordi der er tale om afgrænsede trænings- og genoptræningstilbud.
Derudover skal det nævnes, at ikke alle tilbud, der falder ind under den valgte afgrænsning, benævnes sundhedshus. Det har ikke været en præmis om ’sundhedshus’
indgår i navnet på det enkelte tilbud.
Der er lagt vægt på en overordnet og ensartet beskrivelsen af sundhedshusene, med respekt for de tilbagemeldinger, der har været fra kommunerne på det første udkast til
afdækningen. Beskrivelserne er således ikke uddybet i forhold til konkrete sundhedstilbud og særlige målgrupper og vil derfor fremstå mere ensartede i indhold, end de
reelt er.
I forbindelse med afdækningen blev kommunerne desuden spurgt om, sundhedshusene
rummer mulighed for udvidelse af tilstedeværende aktører, tilbud eller funktioner. Ikke alle kommuner har svaret på dette. Men tilbagemeldingen er generelt, at det er der
ikke mulighed for. Tilbagemeldingerne fremgår ligeledes af bilag 1.
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Afdækningens resultater
Afdækningen viser, at der på nuværende tidspunkt er etableret 30 sundhedshuse og
planlagt opført 6 nye sundhedshuse inden for de kommende to år.
Sundhedshusene er fordelt på 21 kommuner, der huser ét eller flere eksisterende sundhedshuse og to yderligere kommuner har planlagt at opføre et sundhedshus.
Som tidligere nævnt, er der i kommunerne forskellig praksis omkring navngivning og
flere kommuner har således samlet to eller flere funktioner i større eller mindre grad
på samme matrikel, uden dog at anvende betegnelsen ’sundhedshus’.
Hovedparten af tilbuddene er kommunale sundhedshuse. En fjerdedel af tilbuddene
huser både kommunale aktører samt praktiserende læger og/eller regionale aktører
(tilbud om jordemoderkonsultationer). En del kommuner har oprettet et tværkommunalt samarbejde og samarbejder også med bl.a. patientforeninger. Sundhedshuset i
Murergade i Helsingør er på nuværende tidspunkt det eneste hus, som har en akutklinik og samtidig også det eneste regionsdrevne sundhedshus blandt de eksisterende
sundhedshuse i Region Hovedstaden.
Hovedparten af sundhedshusene i Region Hovedstaden omfatter kommunale forebyggelsestilbud samt genoptræning og forebyggelsestilbud. Disse tilbud varierer i indhold
og form, fra at være selvtræning til at være etablerede tværfaglige rehabiliteringsforløb
målrettet udvalgte kroniske sygdomme som f.eks. KOL og diabetes.
Flere kommuner har et samarbejde med de tilgrænsende kommuner med tilbud om
f.eks. enkeltstående rygestopkurser og mere omfattende forløbsprogrammer vedr. hjertekarsygdomme, cancer samt rygproblemer.
Omkring en tredjedel af sundhedshusene har etableret et samarbejde med almen praksis og speciallæger og for mere end halvdelen af sundhedshusene er der etableret et
samarbejde med offentlige og private aktører som f.eks. patientforeninger, frivillige
organisationer og idrætsforeninger.
Fire sundhedshuse i hovedstadsregionen indeholder regionale jordmoderkonsultationer. Og som nævnt er Murergade i Helsingør det eneste sundhedshus i regionen, der
indeholder rent regionale funktioner.
Frederikssund Kommunes rehabiliteringsafdeling har siden den 1. januar 2015 været
placeret på Nordsjællands Hospital, Frederikssund. Kommunen har indgået lejet ledige lokaler af Nordsjællands Hospital og indgået en samarbejdsaftale med hospitalet.
Syv kommuner har svaret på spørgsmålet, om sundhedshuset rummer mulighed for
udvidelse af tilstedeværende aktører, tilbud eller funktioner. Fem af disse kommuner
svarer nej på dette spørgsmål.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

Albertslund

Albertslund Kommune
Opdateret:
Sundhedshuset Albertslund:
Nyopført kommunalt
sundhedshus taget i brug
december 2015.

Behandling og pleje
Plejecenter med 81 almindelige plejeboliger
15 lidt større boliger, Sygeplejeklinik
Omsorgstandpleje

Regionale funktioner

Praksis sektor

Andre aktører

Praktiserende læger

Samarbejde med Patientforeninger,
frivillige

Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.

Genoptræning/Rehabilitering
12 fleksible pladser (aflastningspladser,
rehabiliteringspladser og genoptræningspladser)
Forebyggelsestilbud

Allerød
Ballerup

Allerød Kommune
ingen
Ballerup Kommune
Sundhedshuset

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering

Samarbejde med Patientforeninger,
frivillige, erhversvirksomheder.

Bornholm

Bornholms
Regionskommune
(ikke verificeret)
ingen

Brøndby

Brøndby Kommune
Træningscenter Brøndby

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering
Behandling og pleje
kontinensklinik

Tværkommunalt samarbejde med
Glostrup og Albertslund om
genoptræning/rehabilitering, samt
samarbejde med patientforening.

Dragør

Dragør Kommune
Sundhedscentret
Wiedergården

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering

Tværkommunalt samarbejde med
Tårnby Sundhedscenter

Egedal

Egedal Kommune
Egedals rådhus og
sundhedscenter

Genoptræning/rehabilitering
Forebyggelsestilbud
Behandling og pleje
Midlertidige døgnpladser
Sygeplejeklinik

Tværkommunalt samarbejde med
Ballerup, Gladsaxe, Herlev, og
Furesø kommuner

Fredensborg

Fredensborg Kommune
ingen

Frederiksberg

Frederiksberg Kommune
Frederiksberg
Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering
Behandling og pleje
Sygeplejeklinik
Samordningsleder"funktion"

Tæt samarbejde med
praksiskonsulenter
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Samarbejde med patientforeninger
Samarbejde med idrætorganisationer
Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med frivillige
organisationer
Tværkommunalt samarbejde

Ikke mulighed for at udvide de fysiske
rammer, og der er ingen planer om at bygge
nyt sundhedscenter og udvide på den måde.

Ikke kapacitet til yderligere udvidelse i
nuværende lokaliteter. Vi har kun mindre
lokaler til rådighed. De frivillige kan låne
undervisningslokalerne om aften, men
sundhedscentret har selv brug for lokalerne
hele dagen og meget af aftenen.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

Regionale funktioner

Frederikssund

Frederikssund Kommune
(ikke verificeret)
Nyt fælles kommunalt og
regionalt sundhedshus
planlægges etableret i
forbindelse med lukning af
hospital

Genoptræning/rehabilitering
Frederikssund Hospitals
Kommunens Rehabiliteringsafdeling har siden den 1. funktioner.
januar 2015 været placeret på Frederikssund
Hospital. Afdelingen har 20 pladser og tilbyder
rehabiliteringsophold, akut ophold og ophold for
døende.

Furesø

Furesø Kommune
Ikke samlet på en adresse

Gentofte

Gentofte Kommune
Tranehaven

Gladsaxe

Gladsaxe Kommune
Forebyggelsescenter

Gladsaxe

Gladsaxe Kommune
Træningscenter Gladsaxe

Glostrup

Glostrup Kommune
Glostrup Kommunes
Træningscenter

Gribskov

Gribskov Kommune (ikke
verificeret)
ingen

Praksis sektor

Andre aktører

Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.

Tværkommunalt samarbejde med
Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Gentofte
og Lyngby-Taarbæk kommuner, men
også Rødovre, Egedal, Rudersdal
kommuner.
Afdelingen har 20 pladser og tilbyder
rehabiliteringsophold, akut ophold og ophold for
døende. Du kan læse mere om de forskellige
opholdstyper på siden Midlertidigt ophold eller i
pjecen, som du kan hente i højre kolonne.

Medarbejderstaben består af fysioterapeuter,
ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og
sygeplejersker.
Tværkommunalt samarbejde med
Der er ingen planer om at bygge et egentligt
Albertslund og Brøndby i forhold til
sundhedshus.
forløbsprogrammerne. De varetager
henholdsvis hjertekar og cancer samt
lænderyg.
Du skal henvende dig til Visitationen, hvis du vil
søge om et ophold på Rehabiliteringsafdelingen.
Se kontaktoplysninger i menuen til højre.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

Halsnæs Kommune
Sundhedshuset i
Frederiksværk

Forebyggelsetilbud
Forebyggelsesindsatser for børn og voksne –
herunder eks. rygskole og forløbsprogram for KOL og
diabetes

Regionale funktioner

Praksis sektor

Forebyggelsestilbud

Praktiserende læger,
Øjenlæge, Psykolog,
kiropraktorer, diætist,
fodterapeut.

Genoptræning/rehabilitering Vedligeholdelsestræning,
genoptræning og rehabilitering ved ergoterapeut og
fysioterapeut
Fysisk, psykisk, mental og social stimulering og
vedligeholdelse af funktions niveau ved social og
sundhedsassistenter til borgere der benytter sig af
aktivitets dagtilbud i huset.
Behandling og pleje
Aflastning af nære pårørende som passer deres
plejekrævende borger via aktivitets og dagtilbud
Demenskonsulentfunktionen, herunder afholdelse af
pårørende møder i huset.
Halsnæs

Genoptræning og rehabilitering
Halsnæs Kommune
Nyt sundhedshus i Hundested af borgere visiteret til kommunens midlertidige
døgnpladser.
planlagt
Genoptræning og vedligeholdelse af borgere visiteret
til plejebolig i Plejecentret Hundested.
Genoptræning og rehabilitering ved ergoterapeut og
fysioterapeut.

Helsingør

Helsingør Kommune
Poppelgaarden:
Nyt fælles kommunalt
/regionalt sundhedshus
planlagt etableret

Helsingør

Helsingør Kommune
Sundhedshuset i Murergade
(Regionalt)
Nyt fælles kommunalt
/regionalt sundhedshus
planlagt etableret

Behandling og pleje
Genoptræning/rehabilitering

Genoptræning/rehabilitering
Behandling og pleje:
Akutklinik, medicinske
ambulatorier, Røntgen,
Jordemoderkonsultation

Herlev

Herlev Kommune
(ikke verificeret)
Herlev Kommunes
Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering

Herlev

Herlev Kommune
(ikke verificeret)
Kagshuset

Kagshuset:
Forebyggelsestilbud
Behandling og pleje
ambulant behandling, alkoholbehandling,
stofbehandling, efterbehandling
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Andre aktører

Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

Hillerød

Hillerød Kommune
(ikke verificeret)
Sundhedscenter
Kirsebærhaven
Nyt sundhedscenter under
opførelse (forventet klar:
2016)

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering
Behandling og pleje
Sygeplejeklinik, akutpladser

Hvidovre

Hvidovre Kommune
SundhedsCenter

Forebyggelsestilbud

Regionale funktioner

Praksis sektor

Andre aktører

Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.

Samarbejde med netværk og patientog pårørende foreninger, der benytter
huset til møder og aktiviteter.

Genoptræning/rehabilitering
Sundhedspleje
Hvidovre

Hvidovre Kommune
Nyt Sundhedshus er planlagt
til åbning inden 2017

Forebyggelsestilbud
Sundhedspleje

Samarbejde med netværk og patient- Der er ikke plads til yderligere funktioner.
og pårørende foreninger, der benytter
huset til møder og aktiviteter.

Genoptræning/rehabilitering
Behandling og pleje:
Sygeplejeklinik
Høje Taastrup

Høje-Taastrup Kommune
(ikke verificeret)
Træningscenter Espens
Vænge

Samarbejde med patientforeninger

Høje Taastrup

Høje-Taastrup Kommune
(ikke verificeret)
Familiens Hus

Hørsholm

Hørsholm Kommune (ikke
verificeret)
Sundhedscenter Louiselund

Forebyggelsestilbud
Genoptræning og rehabilitering
Behandling og pleje
Plejeboliger
Ældre- og handicapvenlige boliger
Midlertidige boliger.

Ishøj

Ishøj Kommune
Ishøj læge- og
Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud
Jordmoderkonsultation inkl.
Rygestop, diætistvejledning, motionsvejledning, tilbud fødselsforberedelse.
til borgere med overvægt, samt mødregrupper.

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering

Samarbejde mellem Mødrehjælpen
og Høje-Taastrup Kommune

Jordmoderkonsultation.

Samarbejde med:
Patientforeninger
Forskningsinstitutioner

Tværkommunalt samarbejde med
Vallensbæk Kommune.
Samarbejdes meget tværfagligt og
trækkes på kompetencer i både
hjemmesygepleje, sundhedspleje,
genoptræningscenter, svømmehal,
skoleområdet, sportsforeninger og de
frivillige netværk.

Rehabilitering
Forløbsprogram: Diabetes, KOL, hjerte/kar, kræft
(Genoptræningscenteret er ikke på samme matrikel)
Behandling og pleje
Sygeplejeklinik.
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Praktiserende læger

Der er ikke geografisk plads til yderligere
aktiviteter, uden at man laver en udbygning
af sundhedscenteret.
Flere aktiviteter foregår ”udenfor” huset.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

København

Københavns Kommune
Sundhedshus Amager

Forebyggelsestilbud, forebyggelsesforløb for ledige
borgere henvist fra jobcenter rehabiliteringsforløb for
borgere med kronisk sygdom.

Regionale funktioner

Praksis sektor

Andre aktører

Praktiserende læger

Samarbejde med patient- og
idrætsforeninger og aftenskole

Genoptræning/rehabilitering
Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk
sygdom.
Pleje og behandling
Sygeplejeklinik
hjemmesygepleje
Forebyggende hjemmebesøg
Alkoholenheden
Inkontinensklinik:

København

Københavns Kommune
Sundhedshus Nørrebro

Forebyggelsestilbud
Forebyggelsesforløb for ledige borgere henvist fra
jobcenter rehabiliteringsforløb for borgere med
kronisk sygdom.

Samarbejde med patient- og
idrætsforeninger

Ryg- og Genoptræningscenter København
Pleje og behandling
Sygeplejeklinik

København

Københavns Kommune
Sundhedshus Vanløse

Forebyggelsestilbud forebyggelsesforløb for ledige
borgere henvist fra jobcenter (basis-kombi forløb),
rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom.

Praktiserende læger
Samarbejde med patient- og
Speciallæger
idrætsforeninger og aftenskole
Psykologer
Vanløse Fysioterapi og
Genoptræning

Genoptræning/rehabilitering
Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk
sygdom.
Pleje og behandling
Sygeplejeklinik:
Hjemmesygepleje:
Udkørende hjemmesygepleje
Forebyggende hjemmebesøg:
Inkontinensklinik
Bydækkende mad- og måltidsteam:
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Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

Regionale funktioner

Praksis sektor

Andre aktører

København

Københavns Kommune
Sundhedshus Vesterbro

Forebyggelsestilbud, forebyggelsesforløb for ledige
borgere henvist fra jobcenter

Jordemodercenter

Almen praksis
Speciallæger
Kiropraktorerne på
Vesterbro

Samarbejde med patient- og
idrætsforeninger og aftenskole

Genoptræning/rehabilitering
Rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk
sygdom.
Pleje og behandling
Sygeplejeklinik:
Aktivitetscenter for borgere over 65 år med forskellige
behov.
BørneVægtsCenter med tilbud til børn og familier
med svær overvægt.
København

Københavns Kommune
Sundhedshus Østerbro

Forebyggelsestilbud
forebyggelsesforløb for ledige borgere henvist fra
jobcenter
Forebyggende hjemmebesøg

Samarbejde med patient- og
idrætsforeninger og aftenskole

Genoptræning/rehabilitering
rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom.
Pleje og behandling
Sygeplejeklinik
Hjemmesygepleje:
Udkørende hjemmesygepleje
Aktivitetscenter
Aktiviteter for borgere over 65 år med forskellige
behov
København

Københavns Kommune
Center for kræft og sundhed
København

Kræftrehabilitering.
Tilbud til alle personer, som er berørte af kræft. Det
gælder både kræftpatienter, pårørende og efterladte.

København

Københavns Kommune og Kommunale støttetilbud og regionale psykiatriske
behandlingstilbud.
Region Hovedstadens
psykiatri - det er besluttet at
åbne et Psykiatriens Hus
belligende på Griffenfeltsgade
i København.
På sigt kan der komme flere
psykiatrihuse

Lyngby

Lyngby-Taarbæk Kommune
(ikke verificeret)
ingen

Kræftens Bekæmpelse

Tværkommunalt samarbejde om
forebyggelse, genoptræning og
rehabilitering.
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Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.
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Kommune

Kommune
Sundhedshus

Kommunale funktioner

Rudersdal

Rudersdal Kommune
Genoptrænings- og
Plejecentret Skovbrynet

Forebyggelsestilbud:
Kommunale tilbud i forløbsprogrammerne
Rygestoptilbud.

Regionale funktioner

Praksis sektor

Andre aktører

Spørgsmål om sundhedshuset rummer
mulighed for udvidelse af
tilstedeværende aktører, tilbud eller
funktioner.
Det er desuden politisk besluttet at samle
flere funktioner på Teglporten fremadrettet.
Kommunens Rusmiddelrådgivning skal
således flyttet til centret.

Genoptræning og rehabilitering:
Pleje og behandling:
20 midlertidige pladser.
24 faste plejepladser
Rudersdal

Rudersdal Kommune
Genoptrænings- og
aktivitetscenter Teglporten:

Forebyggelse:
Kommunale tilbud i forløbsprogrammerne.
Kontinensklinik

Det er desuden politisk besluttet at samle
flere funktioner på Teglporten fremadrettet.
Kommunens Rusmiddelrådgivning skal
således flyttet til centret.

Genoptræning og rehabilitering
Rødovre

Rødovre Kommune
Rødovre Sundhedscenter

Forebyggelsestilbud

Samarbejde med frivillige og
patientforeninger

Rehabilitering/genoptræning
Hjælpemiddelafdeling
Visitation til sundhedsfremme og hjemmehjælp
Tårnby

Tårnby Kommune
SundhedsCenter Tårnby

Forebyggelsestilbud
Genoptræning/rehabilitering
Behandling og pleje:
Sygeplejeklinik

Vallensbæk

Vallensbæk Kommune (ikke Forebyggelsestilbud
Selvtræning
verificeret)
Sundhedshuset Nordmarken Behandling og pleje
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Praktiserende læger
Klinik for rygkirurgi
Kiropraktik
Tandlæger
Fysioterapi

Apotek
Fitnesscenter
Alkoholambulatorie
Samarbejde med patientforeninger

Praktiserende læger

Tværkommunalt samarbejde om
forløbsprgrammer og genoptræning/
rehabilitering (Ishøj)

På nuværende tidspunkt er der ikke
muligheder for at udvide de fysiske rammer.
Det vil kræve en omrokering af funktioner.

Punkt nr. 8 - Den regionsdækkende vision for modeller for fælles sundhedshuse
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Region Hovedstaden
Cc Michala Jessen
Michala.jessen@regionh.dk

Den. 15. august 2016
Høring af udkast til regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse
Dansk Erhverv modtog den 9. august 2016 udkast til høring af udkast til regionsdækkende vision for
fælles sundhedshuse med svarfrist den 15. august. Dansk Erhverv vil gerne kvittere for, at Region Hovedstaden har valgt at udvide kredsen af interessenter i høringen, så det også dækker de private sundhedsvirksomheder.
Dansk Erhverv arbejder generelt for en mere effektiv offentlig sektor, hvor private kan tilbyde alternative løsninger til den offentlige opgaveløsning enten i et offentligt-privat samarbejde eller i lige konkurrence med det offentlige. Når private virksomheders kompetencer kommer i spil, skaber det værdi i
forhold innovation, udvikling og drift af den offentlige sektor. Dette mener vi også gør sig gældende,
når det drejer sig om udvikling af sundhedshus-tilbud i Region Hovedstaden.
Dansk Erhverv har grundet den korte svarfrist på høringen ikke kunne nå at inddrage alle sine medlemmer, som allerede i dag udbyder en meget bred vifte af behandling, genoptræning og forebyggende
indsatser, og som har interesse i den fælles vision for sundhedshuse. Høringssvaret er dog afstemt med
Sundhed Danmark – Foreningen for danske sundhedsvirksomheder.
Generelle bemærkninger
Dansk Erhverv mener, at det er afgørende, at borgerne har tillid til det danske sundhedsvæsen. Det
skal fungere, så patienter og borgere får den rette behandling og genoptræning af højeste kvalitet. Patientsikkerhed og kvalitet vægtes derfor højt, uanset om patienten er i offentlig eller privat regi. Ligeledes arbejder Dansk Erhverv og de mange medlemmer for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, der i dag på mange områder er udfordret af en øget centralisering og specialisering på den ene
side og et stort behov for koordinering og sammenhæng for den enkelte patient og borger på den anden. Her har private virksomheder og organisationer mulighed for at indgå på tværs og uafhængigt af
eksisterende lovgivningsmæssige siloer.
Dansk Erhverv er derfor også helt enig i Region Hovedstadens ønske om et stærkt nært sundhedsvæsen, som kan supplere den indsats, som borgerne får på hospitalerne, og at ”innovation og samarbejder på tværs af sektorer er essentielt for at lykkes med den dagsorden”. Dansk Erhverv mener dog, at
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samarbejde og innovationspotentiale rækker ud over kommune, region og almen praksis, således som
det beskrives i den regionsdækkende vision for fælles sundhedshuse på s.1.
Dansk Erhverv mener, at et tværsektorielt samarbejde også bør gå på tværs af offentlig-privat. Dansk
Erhverv havde derfor gerne set, at Region Hovedstaden havde inddraget de private sundhedserhverv
allerede i forbindelse med udarbejdelse af den fælles vision for sundhedshuse i regionen. Med inddragelse af private sundhedsvirksomheder havde region hovedstaden allerede fra starten kunne sætte privates kompetencer, og det innovationspotentiale som de besidder, i spil. Vi mener, at danske sundhedsvirksomheder med fordel vil kunne bidrage positivt til den konkrete opgaveløsning i forhold til
kommunen og regionens indsatser på forebyggelse, behandling og genoptræning, herunder også opgaverne i almen praksis.
Derfor bør Region Hovedstaden enten nedsætte et dialogforum med alle interessenter eller sikre, at
alle interessenter, også private sundhedsvirksomheder, fremad er med i diskussionen af alle dele fra
geografisk placering, indhold og konkrete løsninger – som også angives som en ambition i visionsoplægget.
Samtidig mener Dansk Erhverv også, at Region Hovedstaden i det videre arbejde bør indtænke, hvordan sundhedshuse også kan være en ramme for forretningsudvikling, der kan skabe nye virksomheder
og arbejdspladser i hovedstaden. Dette bør være et tydeligt og vigtigt delmål af udviklingen af sundhedshuse, da udfordringerne med sammenhængende patientforløb ikke kun er en dansk udfordring –
men, hvis det kan beskrives og afprøves kommercielt, vil kunne være en udvikling af en international
styrkeposition for danske sundhedsvirksomheder.

Specifikke bemærkninger
På side 3 i sidste afsnit står der, at det er vanskeligt at tiltrække praktiserende læger i enkelte landområder og enkelte byområder med mange sårbare borgere. Her foreslås sundhedshuse og samarbejde
med patientforeninger, frivillige organisationer m.fl. som en oplagt mulighed. I den forbindelse vil
Dansk Erhverv gerne gøre opmærksom på muligheden for udbud af drift af lægeklinikker jf. sundhedslovens § 227. I forbindelse med et udbud af en lægeklinik, vil det være oplagt at tænke andre sundhedsydelser, som typisk vil være placeret i et sundhedshus. Dette kunne være genoptræning eller ambulante undersøgelser.

Dans Erhverv stiller sig gerne til rådighed for spørgsmål og videre dialog.

Med venlig hilsen
Katrina Feilberg
Sundhedspolitisk Chefkonsulent
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Region Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens rådgivning i relation til Region Hovedstadens karantæneplan
Med mail af 4. september 2014 har Region Hovedstaden fremsendt regionens
karantæneplan, som er bilag nr. 8 til Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan.
Med henvisning til § 210, stk. 2 i sundhedsloven. og § 10, stk. 4 i Bekendtgørelse
om planlægning af sundhedsberedskabet mv. kan Sundhedsstyrelsen anføre følgende til den fremsendte plan:
Generelt
Karantæneplanen er velstruktureret, og kan aktiveres trinvist, hvilket er hensigtsmæssigt. Videre er det positivt, at planen kan dække fra få personer i karantæne til
op til 5.000 personer i op til 17 dage.
Det er formålstjenligt, at krisestyringens kerneopgaver er beskrevet i relation til karantæneplanen.
Dog fremstår planen noget overfladisk, og det fremgår ikke, om det grundlæggende
konkrete planlægningsarbejde - herunder aftaler med samarbejdspartnere - er på
plads.
Under ”koordination” er samarbejdsparterne nævnt; men det fremgår ikke i hvilket
omfang disse faktuelt har bidraget til planen. Det fremgår således ikke, om den regionale epidemikommission, politiet, Forsvaret og kommunerne i regionen har været inddraget i udarbejdelsen af planen, eller om planen er koordineret med disse.

Sundhedsstyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at regionen planlægger at
de primære karantænefaciliteter skal være på hospitaler.
Et hospital er beregnet til syge mennesker, og personalet er vant til at udføre
pleje og behandling af syge. Karantæne på et hospital kan skabe forvirring om
begreberne isolation og karantæne, som for lægmand kan være vanskelige at
adskille.
Personer, som karantænesættes, er som udgangspunkt ikke syge; og den væsentligste grund til at de er i karantæne er, at man skal kunne observere dem for
udvikling af sygdom i en inkubationsperiode, således at man i givet fald kan
overføre dem til isolation og behandling på hospital.
For at opdage, om symptomer/sygdom opstår, er der naturligvis behov for
medvirken af sundhedsfagligt personale, herunder daglig lægetilsyn; men der er
ikke behov for at alt personalet er sundhedsfagligt eller hospitalsbaseret.
De persongrupper, der kommer i karantæne kan være i alle aldre, og høre sammen i familier eller andre grupperinger. Da de ikke er syge, vil omgangen med
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dem stille helt andre krav til karantænepersonalet end hospitalspersonale er
vant til. Der vil således ikke være et omfattende behov for pleje og behandling;
men i stedet behov for social håndtering, underholdning og aktiviteter, samt
formentlig psykosocial støtte på grund af den kritiske situation med omvæltning af deres dagligdag, som de karantænesatte er havnet i.
Karantænepersonalet skal være orienteret om de særlige rettigheder og pligter, som
gælder for personer, der interneres. Endvidere skal personalet være orienteret om
de særlige psykologiske aspekter, som gælder i forholdet mellem borger og behandler i situationer, hvor personer er interneret under tvang.

Desuden skal bevogtningsmuligheder inddrages i overvejelserne vedr. karantænelokalitet. Ved de smitsomme sygdomme, som er opført i liste A til epidemiloven kan tvang anvendes. I den konkrete situationen vil Sundhedsstyrelsen naturligvis i samarbejde med Rigspolitiet overveje om anvendelse af tvang er
nødvendig, og vejlede den regionale epidemikommission i denne sammenhæng.
Hvis tvang viser sig at være nødvendig, er det vigtigt, at karantænefaciliteterne
let kan bevogtes. Derfor bør politiet altid deltage i udpegningen af karantænefaciliteter, da bevogtning er deres ressort.
Ledelse
Epidemiloven placerer kompetencen til at beslutte, at karantæneforanstaltninger og
tvangsforanstaltninger skal iværksættes, hos den regionale epidemikommission.
Sundhedsstyrelsen skal vejlede epidemikommissionen.
Der bør udpeges en faglig leder (fx en læge eller sygeplejerske) samt en driftsansvarlig leder for hvert karantænecenter. Der skal endvidere være en læge tilknyttet,
som dagligt tilser de internerede.

Organisering
Det er hensigtsmæssigt at inddrage Forsvaret i planlægning af karantænefaciliteter,
idet Forsvarets kaserner på grund af bevogtningsmuligheder og beliggenhed umiddelbart kan være velegnede. Det er også vurderingen, at kasernerne giver gode muligheder for at opfylde de øvrige opstillede krav til karantænefaciliteter. Regionerne bør på forhånd have indgået aftaler om benyttelse af konkrete kasernefaciliteter
eller andre egnede faciliteter (eksempelvis i kommunalt regi).
Regionen forestår planlægning af indretning, drift, administration og bemanding af
karantænecentrene.
Overordnet kan følgende behov skitseres (Jvfr. Vejledning om planlægning af
sundhedsberedskabet, Sundhedsstyrelsen, 2011):
Bygninger


Antal toiletter m/k, minimum 1 pr. 15 personer



Eventuelt handicaptoilet
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Håndvask, minimum 1 pr. 10 personer


Håndvaske i aflåste toiletrum medregnes ikke



Engangshåndklæder og sæbe



Hånddesinfektion med sprit



Antal badefaciliteter, minimum 5 pr. 100 personer



Eventuelt separate rum til forældre med småbørn eller handicappede. Adskillelse m/k ved sovefaciliteter



Små adskilte enheder, fx 8–15 personer


Skaber mulighed for forskellige karantænetider



Mulighed for tidsmæssig adskillelse, hvis der er flere ”hold”



Sikre faciliteter til modtagelse af varer og bortskaffelse af affald mv.



Personalefaciliteter

Forplejning


3 daglige måltider + mellemmåltider



Ingen madlavning på stedet, men mulighed for kogning af fx vand, mikrobølgeovn

Andet


Mulighed for frisk luft og daglig motion



Tøj/tøjvask og tørrefaciliteter. Der kan ikke påregnes, at de karantæneramte personer selv medbringer tøj



Orientering, TV/radio i opholdsstue, min. 1 pr. 50 personer



Mulighed for adgang til telefon, PC med Internet,/e-mail



Senge og linned til alle (eventuelt madrasser, lagener og tæpper)



Aflåselige skabe

Ved indretning af karantænefaciliteter skal der være mulighed for at segmentere de
karantænesatte i mindre grupper af hensyn til begrænsning af eventuelle sygdomsudbrud. Der bør være rum til lægekonsultation med relevant udstyr. Der bør indrettes udslusningsfaciliteter med relevant beskyttelsesudstyr til personalet, især med
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henblik på muligt syge personer, som skal indlægges fra karantænen. Der bør også
være faciliteter på stedet til at isolere personer med usikker diagnose.
Der bør være faciliteter til og instrukser vedrørende bortskaffelse af smittefarligt
affald.

Bemanding
Der udpeges som anført en faglig leder, samt en driftsansvarlig leder for hvert karantænecenter. En læge tilknyttes (infektionsmediciner), som dagligt tilser de karantænesatte.
Personalet, der arbejder i karantænecenteret, kan tage hjem efter arbejdstids ophør.
Der kan således være behov for tre kategorier af personale:


Sundhedsfagligt personale med behandlings- og plejefunktioner



Servicepersonale med opgaver vedrørende drift, transport og forsyning



Bevogtningspersonale med myndighed til at internere og tilbageholde personer/patienter i karantænecentret

Sundhedsfagligt personale
Det sundhedspersonale, der skal bemande karantænecentrene, bør udvælges blandt
sundhedspersonale, som i forvejen er bekendt med de procedurer vedrørende håndtering, pleje og omsorg for de karantænesatte.
Personalet skal som led i den almindelige sundhedsberedskabsplanlægning være
orienteret om, at de vil kunne pålægges at gøre tjeneste i de oprettede karantænecentre, og at dette sker som led i deres almindelige ansættelsesforhold. Det bør
jævnligt afholdes øvelser for det personale, der skal indgå, hvor sundhedsmæssige
og andre rutiner indøves. Arbejdet i centrene bør i øvrigt tilrettelægges så tæt på
det normale som muligt.
Servicepersonale
Servicepersonale til varetagelse af karantænecentrenes drift udvælges af regionerne
i et samarbejde med de myndigheder, som råder over egnede ressourcer til at varetage denne slags opgaver. Det kan dreje sig om kommunerne, Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsens regionale center.
Bevogtningspersonale
Der skal tages initiativ til at sikre personalets sikkerhed under arbejdet i karantænecentrene. Personalet udvælges og dimensioneres af politiet, evt. i samarbejde med
Forsvaret.
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Procedurer
Der bør på forhånd, i samarbejde mellem region, kommune, politi og evt. Forsvaret, være planlagt for indretning af karantænecentret og aktivering af det udpegede
personale, der skal involveres.
Alarmering af epidemikommissionen kan ske ved alarmering af politiet og af
Sundhedsstyrelsens beredskabsvagt (vagthavende embedslæge), der begge kan optræde som repræsentanter for epidemikommissionen.
Personer, som antages at være smittet, transporteres omgående til karantænecentret.
Transporten kan eventuelt foregå ved egen foranstaltning (frivilligt) eller ved regionens foranstaltning. Såfremt en mistænkt smittet ikke vil lade sig frivilligt anbringe i karantæne, træffer epidemikommissionen beslutning om, hvorvidt tvang skal
anvendes, og anbringelse sker da ved politiets foranstaltning efter gældende lovgivning. Politiet kan tillige bistå ved eftersøgning af mistænkt smittede personer.
I relation til den konkrete smitsomme sygdom, som fordrer karantæne af mistænkt
smittede, må det fastlægges, hvorledes karantænecenterets personale beskyttes mod
smitte.
Får en person i karantæne sygdomstegn, overgår personen til isolationsregime på
hospital. Såfremt personer i karantæne undervejs udvikler sygdomstegn, skal de
hurtigst muligt tilses af den tilsynsførende læge med henblik på evt. indlæggelse.
Indlæggelse sker med ambulance, og ambulancepersonalet skal anvende beskyttelsesudstyr under transporten af syge fra karantæne til behandlingscenter. Den tilsynsførende læge træffer for den enkelte karantænesatte – i henhold til centrale retningslinjer - beslutning om, hvornår karantæneperioden kan ophøre.
Formen for karantæne (omfanget af restriktioner) afhænger af infektionens smittemåde og smitsomhed. Iværksættelse af karantæne afhænger af, hvor tidligt efter
den mulige smitteudsættelse videresmitte kan forekomme. Karantænen vil som regel kunne ophæves, når den maksimale inkubationstid er forløbet, uden at der har
været sygdomstegn.

Sammenfatning
Sundhedsstyrelsen skal anbefale, at Region Hovedstaden sikrer, at karantæneplanen en gennemarbejdes med henblik på at adressere de forhold, som er fremhævet i
afsnittene ovenfor.

Med venlig hilsen

Annlize Troest
Overlæge, speciallæge, MDMA
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1. Indledning
Epidemikommissionen, Region Hovedstaden og kommunerne skal i samarbejde planlægge for situationer,
hvor mistænkt smittede personer skal i karantæne. Planlægningen omfatter opgaver for alle involverede,
aftaler om pressestrategi, information til borgerne samt kommunikation mellem myndigheder internt og
eksternt.
Formålet med en karantæne er at hindre smittespredning fra personer, der muligvis er blevet smittet, men
som endnu ikke er syge eller har fået symptomer. Hvis der er risiko for, at personer, som har været udsat for
smitte (eksponerede), kan blive syge efter nogle dage og måske er smittefarlige af en meget alvorlig smitsom
sygdom, skal de udsatte personer holdes samlet og i karantæne, indtil situationen er afklaret. Opstår der
sygdomstegn, overgår patienten til isolationsregime på hospital.
Karantæneplanen indeholder en klar strategi for aktivering af indsats, kriseledelse, kommunikation,
samarbejde og operativ indsats, der kan spænde fra karantæne i eget hjem til karantæne på en dertil oprettet
lokalitet. Planen er udarbejdet i samarbejde med den regionale epidemikommission, Politiet, Forsvaret og
kommunerne i regionen. Karantæneplanen er bilag til Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan.

2. Aktivering
Epidemikommisionen

Regionens kriseledelse

AMK-Vagtcentralen

Ekstern karantænelokalitet:
Hospitalets kriseledelse og Den
Lokale Beredskabsstab
Karantænelokalitetens
driftsgruppe
Figur 1 Krisestyringsorganisationen
Beslutningsproces for oprettelse af karantæne fremgår af bilag 1.
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Behov for karantæne
Hvis indsatsledelsen på et skadested vurderer behov for karantæne, konfereres dette med AMKVagtcentralen, som drøfter situationen med Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og
embedslægeinstitutionen. Ved behov for karantæne, kontaktes Epidemikommissionen for iværksættelse.
Ansvarlig: Indsatsledelse / AMK-Vagtcentral
Iværksættelse af karantæne
Epidemikommissionen har ansvar for og kompetence til at iværksætte karantæne for en enkelt eller en
gruppe borgere, der har været udsat for smitte. Derudover kan Sundhedsministeren (efter indstilling fra
Sundhedsstyrelsen) beslutte at iværksætte karantæne. Epidemikommissionen kontakter Forsvaret.
Ansvarlig: Epidemikommission eller Sundhedsministeren
Aktivering af karantæne i eget hjem
Såfremt epidemikommissionen iværksætter karantæne i eget hjem aktiveres regionens beredskab på trin 1:
Informationsberedskab. AMK-Vagtcentralen koordinerer operativt hændelsen med kommunerne eller andre
aktører, som har opgaven med den sociale indsats og praktiske hjælp.
Ansvarlig: Epidemikommission / AMK-Vagtcentralen
Aktivering af regional kriseledelse
Såfremt Epidemikommissionen eller Sundhedsministeren iværksætter karantæne, er AMK-Vagtcentralen
ansvarlig for at aktivere karantæneplanen i Region Hovedstaden, herunder aktivere regionens kriseledelse,
som rådfører sig med embedslægeinstitutionen og Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og
træffer beslutning om valg af karantænelokalitet. Såfremt Den Lokale Beredskabsstab er aktiveret,
koordineres valg af karantænefacilitet med denne.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen / regionens kriseledelse
Aktivering af ekstern karantænelokalitet
Hvis den regionale kriseledelse ønsker at placere karantænelokaliteten på en ekstern lokalitet, skal Den
Lokale Beredskabsstab med Forsvaret og Politiet inddrages i udpegning af lokalitet. Regionens kriseledelse
vælger samtidig hvilket hospital, der skal have ansvaret for den sundhedsfaglige drift af den eksterne
karantænelokalitet. AMK-Vagtcentralen aktiverer AKC på det hospital, som har det sundhedsfaglige ansvar
for den eksterne lokalitet, og den kommune, som karantænefaciliteten er beliggende i (AC nr. 22: Aktivering
af ekstern karantænefacilitet).
Ansvarlig: Regionens kriseledelse og Den Lokale Beredskabsstab
Karantænelokalitetens driftsgruppe
Der etableres en driftsgruppe for karantænelokaliteten. Den består af en faglig leder (læge eller
sygeplejerske), som udpeges af det hospital, der har det sundhedsfaglige ansvarlig, og en eller flere
driftsansvarlige ledere, som udpeges af den, der er ansvarlig for lokaliteten. Driftsgruppen kan ved behov
supplere sig med en kommunal repræsentant.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse og Den Lokale Beredskabsstab
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3. Kriseledelse
Kriseledelsen skal aktivere regionens beredskab på relevant beredskabstrin jf. scenarium for karantæne (se
afsnit 7.3.1). Følgende personer vil afhængig af karantænens omfang overvejes at blive indkaldt:
Regionsdirektøren, et antal relevante koncerndirektører, centerdirektørerne for Center for Kommunikation,
Center for Sundhed, Center for Økonomi og direktøren for Den Præhospitale Virksomhed samt relevant
administrativt personale til støtte for kriseledelsen.
Ved aktivering af regionens beredskab på trin 2: Mødeberedskab eller trin 3: Operationsberedskab skal
repræsentanter fra Forsvarets operative og bygningsansvarlige struktur inddrages som forbindelsesofficerer i
regionens kriseledelse (se afsnit 7.3.1 for karantæneniveauer). Repræsentanterne fra Forsvaret vurderer
hvilken lokalitet, der er mest hensigtsmæssig og foretager samtidig en prioritering i forhold til forsvarets
øvrige opgaver.
Ved længerevarende hændelser, som fx en alvorlig pandemi, kan koncerndirektionen udpege en
leder/styregruppe til at lede og koordinere regionens indsats.
Indtil kriseledelsen er nedsat, har AMK-Vagtcentralen den operative ledelse med at håndtere
beredskabshændelsen. Det først ankomne medlem af kriseledelsen har ledelsesansvaret, indtil hele
kriseledelsen er samlet, og gruppen konstitueres med et formandskab.

4. Håndtering af informationer
Målet med håndtering af information er at sikre, at regionens kriseledelse til stadighed har overblik over den
samlede situation og løbende kan dokumentere forløbet.
Fælles situationsbillede
Alle involverede parter har stort behov for at få oplyst, hvad hændelsen drejer sig om, hvor stort omfanget er,
hvordan den enkelte er berørt og varigheden af hændelsen. Derfor skal følgende opgaver håndteres:





AMK-Vagtcentralen indhenter information fra karantænelokalitetens driftsgruppe, fra hospitalets
kriseledelse, fra ekspertberedskaber (Embedslægeinstitutionen og Infektionsmedicinsk Afdeling,
Hvidovre Hospital), presseberedskabet og fra regionens kriseledelse samt fra samarbejdspartnere i
Den Lokale Beredskabsstab.
Information indhentes efter fastlagt skabelon og i situationen aftalt tidsinterval (bilag nr. 3 i
Sundhedsberedskabsplanen: Skabelon til AMK-formidling).
AMK-Vagtcentralen informerer kriseledelser og samarbejdspartnere, herunder, Den Lokale
Beredskabsstab og Sundhedsstyrelsen efter konkret aftale og skabelon (AC nr. 1 i
sundhedsberedskabsplanen: AMK-formidling).

AMK-Vagtcentralens kontaktindgang til karantænelokalitet er enten ved SINE-kommunikation, telefon eller
mail. AMK-Vagtcentralen er ansvarlig for så vidt muligt at etablere SINE-kommunikation på
karantænelokaliteten.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
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Log og dokumentation
Kriseledelser og AMK-Vagtcentralen fører log over egne handlinger og hvordan situationen håndteres.
Ansvarlig: Relevante kriseledelser og AMK-Vagtcentralen

5. Koordination og samarbejde
Målet med at koordinere er at udnytte ressourcer og kapaciteter bedst mulig, så konsekvenserne af en
beredskabshændelse kan begrænses, og situationen normaliseres hurtigst muligt.
Samarbejdspartnerne er som udgangspunkt:
 Epidemikommissionen
 Embedslægeinstitutionen Øst, Sundhedsstyrelsen
 Region Sjælland og evt. øvrige regioner
 Forsvaret
 De fire politikredse: Bornholms Politi, Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og
Nordsjællands Politi
 Beredskabsstyrelsen
 29 kommuner i regionen.
Relevante samarbejdsparter bestemmes ud fra beredskabshændelsen, dvs. at det afhænger af karantænens
omfang og valg af karantænelokalitet.
Koordination på tværs
AMK-Vagtcentralen koordinerer de sundhedsfaglige ressourcer på tværs af regionen, herunder på tværs af
eventuelt flere karantænefaciliteter i samarbejde med Region Hovedstadens Apotek, Regionslagret m.fl.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Rådgivning af parter
Ekspertberedskaber på det infektionsmedicinske område er Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre
Hospital, Center for Biosikring og Bioberedskab og Embedslægeinstitutionen. De rådgiver involverede
parter om almen farlig smitsom sygdom. Ekspertberedskaberne aktiveres af AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og Embedslægeinstitutionen

6. Krisekommunikation
6.1 Intern krisekommunikation
På skadestedet
Indsatsleder Sundhed koordinerer information på skadestedet med den øvrige indsatsledelse og
Embedslægeinstitutionen.
Ansvarlig: ISL-SU
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På karantænelokaliteten
Information internt på karantænelokaliteten varetages af lokalitetens driftsgruppe.
Ansvarlig: Lokalitetens driftsgruppe
Til presseteam
AMK-Vagtcentralen er ansvarlig for at levere sundhedsfaglig information til regionens presseteam.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen / lokal kriseledelse
Til aktører
AMK-Vagtcentralen udsender løbende information om hændelse, opgaver og opfølgning til alle aktører i
regionen efter fast skabelon (AC nr. 1 i sundhedsberedskabsplanen: AMK-formidling).
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Til regionens hjemmeside og pressen
Presseberedskabet koordinerer i samarbejde med den relevante kriseledelse information til regionens
hjemmeside og til pressen. Presseberedskabet igangsætter ekstra overvågning af nyhedsmedierne (AC nr. 2:
Krisekommunikation).
Ansvarlig: Regionens presseberedskab

6.2 Myndighedernes ansvar for krisekommunikation









Information fra Epidemikommissionen: Formand for Epidemikommissionen (Politidirektøren ved
Københavns Politi) har ansvar for at udtale sig på vegne af Epidemikommission og karantænelokaliteten.
Information til pressen: Presseberedskabet koordinerer information til pressen med politiet,
embedslægeinstitutionen og Den Lokale Beredskabsstab, såfremt denne er aktiveret.
Information til implicerede med sygdomstegn: Indsatsleder Sundhed har til ansvar at informere
patienter, der udvikler sygdomstegn. Efterfølgende er det en hospitalsopgave at behandle patienten.
Information til ikke-sygdomsramte og befolkningen: Embedslægen varetager information af raske
borgere, herunder borgere i karantæne i samarbejde med AMK-Vagtcentralen og Epidemikommissionen.
Information til samarbejdsparter: AMK-Vagtcentralen er ansvarlig for at orientere relevante
samarbejdsparter, herunder bl.a. kommuner.
Information til pårørende: Politiet forestår kontakt til pårørende med bistand fra
embedslægeinstitutionen og regionens kriseledelse. For yderligere information kan myndighederne
henvise pårørende til Akuttelefonen 1813.
Beredskabsparter kan derudover udtale sig om egen håndtering af hændelsen.

7. Operativ indsats
Karantæneplanen kan aktiveres trinvist og gradueres efter behov. Karantæne-scenarierne (se afsnit 7.3.1)
omfatter karantæne af få personer til worst-case med behov for internering af 5.000 personer i op til 17 dage.

7.1 Opgaver ved etablering af karantæne
Opgaver ved etablering af karantæne er opdelt i fire faser:
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Fase 1: Undersøge de personer, der har været/er eksponeret og skal i karantæne for at mindske
risikoen for yderligere smitte.
Fase 2: Fastsætte inkubationsperioden, hvor karantæne ses som nødvendig.
Fase 3: Følge mulig sygdomsudvikling hos de karantæneramte.
Fase 4: Ophæve karantæne for den enkelte efter endt inkubationstid, såfremt der ikke har været
yderligere eksponering under forløbet.

Kontakt- og smitteopsporing
Embedslægerne er ansvarlige for kontakt- og smitteopsporing samt for at sikre, at der iværksættes eventuelle
forebyggende foranstaltninger som fx vaccination og forebyggende medicinering.
Ansvarlig: Embedslægeinstitutionen
Retningslinjer om isolation
Regionens sundhedsfaglige personale på karantænelokaliteten skal ved tegn på sygdom hos karantænesatte
borgere behandle efter regionens retningslinjer om isolation (ad hoc- eller kohorteisolation).
Ansvarlig: Ansvarlig læge på karantænelokalitet
Rettigheder og pligter for internerede
Regionens sundhedsfaglige personale på karantænelokaliteten skal informere de internerede om deres
rettigheder og pligter – se bilag 3.
Ansvarlig: Hospitalernes kriseledelse
Ophævelse af karantæne
Epidemikommissionen er ansvarlig for at ophæve karantæne i samarbejde med regionens kriseledelse.
Ansvarlig: Epidemikommissionen

7.2. Ledelse og drift af karantæne
Ekstern karantænelokalitet
Der etableres en driftsgruppe, der består af en faglig leder (læge eller sygeplejerske) og en driftsansvarlig
leder.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse og Den Lokale Beredskabsstab
Karantænelokalitetens driftsgruppe
Driftsgruppen er ansvarlig for den daglige drift af lokaliteten med nedenstående opgaver:
 Klargøre karantænefacilitet (AC nr. 23: Drift af ekstern karantænefacilitet)
 Daglig drift
 Daglig kontrol jf. observationsprogram
 Journalføring (bilag 6: Registrering af personer i karantæne)
 Bestilling af lægemidler, personlige værnemidler og utensilier
 Bestilling af dagligdags varer og fornødenheder, herunder mad, toiletsager, tøj mv.
 Nedlukning af karantænelokalitet.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
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Kommuner
Den kommune, karantænefaciliteten er beliggende i, vil blive inddraget i forbindelse med
karantæneoprettelse og have følgende opgaver efter behov:
 Udpegning af faciliteter, der kan benyttes til midlertidig karantæne (kommunalt udpegede
evakuerings faciliteter)
 Øvrige opgaver, der vurderes at blive løst bedst af kommunen
 Aflastning af hospitalerne, herunder eventuelt ekstraordinær udskrivning
 Aflastning af de praktiserende læger
Det vurderes i den konkrete situation, om kommunen deltager med en repræsentant i karantænelokalitetens
driftsgruppe.

7.3 Organisation
7.3.1 To niveauer for karantæne
Den regionale kriseledelse er ansvarlig for valg af karantænelokalitet i samarbejde med ekspertberedskaberne - Embedslægeinstitutionen og Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. Der er to
niveauer, der er fastsat ud fra behov for fleksibel og trinvis eskalering af karantæneplanen:
1. Karantæne af enkeltpersoner i eget hjem
Regionens beredskab aktiveres på trin 1: Informationsberedskab.
Vælges altid såfremt dette er muligt. Kommunerne har en opgave i forhold til social indsats og
praktisk hjælp til de karantænesatte. AMK-Vagtcentralen koordinerer operativt hændelsen med
kommunerne eller andre aktører.
2. Karantæne af grupper
Regionens beredskab aktiveres på trin 3: Operationsberedskab.
Her indkaldes Forsvaret, Politiet og eventuelt Region Sjælland som forbindelsesofficerer i regionens
kriseledelse med henblik på at udpege en militærfacilitet på Sjælland. En aftale med Værnsfælles
Forsvarskommando muliggør denne løsning, jf. bilag 4.
I valget skal inddrages forhold som:




Frigivelse af lokalitet: Hvor er det muligt at gøre plads inden for rimelig tid?
Forventet varighed
Årsagen til karantæne: Hvor er det sikrest at gøre plads i forhold til sygdommens art, smitteudvikling
og arnested?
 Socialt aspekt: Er det familier, blandet køn og alder; er der handicappede?
Ansvarlig: Regionens kriseledelse
Se detaljeret liste over mulige karantænelokaliteter i bilag 2.
7.3.2 Karantæne på Bornholm
Etablering af karantænelokalitet på Bornholm vil som udgangspunkt på grund af øens geografi altid foregå
på Almegårds Kaserne. Forsvaret skal altid indkaldes til regionens kriseledelse i denne situation.
7.3.3 Midlertidige karantænelokaliteter
Indsatsledelsen på skadestedet er ansvarlig for valg og etablering af midlertidig karantænelokalitet.
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Det er væsentligt, at den midlertidige karantænefacilitet er indhegnet, så udefrakommende ikke bliver
blandet med potentielt smittede. Politiet kan inddrages til bevogtning af området. Forsvarets kan støtte
Politiet i denne bevogtning ud fra gældende regelsæt. Dette kræver, at Politiet udarbejder regler for
magtanvendelse. Eksempler på midlertidige karantænefaciliteter er:
 Skibe
 Hangarer
 Særlig lokalitet i Københavns Lufthavn, Kastrup (jf. Københavns Lufthavnes beredskabsplan)
 Skoler (gymnastiksale, kantiner).
Ansvarlig: Indsatsledelsen på skadestedet

7.4 Bemanding og materiel/udstyr
7.4.1 Bemanding
Ekstern karantænelokalitet
Regionens kriseledelse vælger et hospital, der får ansvaret for den sundhedsfaglige drift af den eksterne
karantænelokalitet, herunder sundhedsfagligt personale samt personale til rengøring og desinfektion samt
ansvar for fjernelse af affald. Herlev og Gentofte Hospital samt Nordsjællands Hospital er på forhånd
udpeget, som potentielt ansvarlige for denne opgave. Kommunerne har ansvaret for den sociale indsats. (AC
nr. 23: Drift af ekstern karantænefacilitet)
Ansvarlig: Regionens kriseledelse / hospitalernes kriseledelse
Psykosocial krisestøtte
Ved behov for psykosocial krisestøtte af borgerer i karantæne og pårørende kan Region Hovedstadens
Psykiatri i samarbejde med en kommune oprette et Evakuerings- og Pårørende Center i nærheden af
karantænelokalitet (tidligere kaldet Psykosocialt støttecenter).
Ansvarlig: Region Hovedstadens Psykiatri
7.4.2 Materiel/udstyr
Lægemidler
Region Hovedstadens Apotek har ansvar for at producere og levere ekstraordinære lægemidler til en valgt
karantænefacilitet.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
AMK-Vagtcentralen koordinerer behov for lægemidler med Region Hovedstadens Apotek og driftsgruppen
på karantænelokaliteten.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Værnemidler og utensilier
Behov for personlige værnemidler afklares i den konkrete situation. AMK-Vagtcentralen konfererer med
Embedslægeinstitutionen og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, og eventuelle
forholdsregler for værnemidler meddeles personalet inden karantænelokaliteten bemandes. AMKVagtcentralen koordinerer behov for personlige værnemidler og utensilier med driftsgruppen på
karantænelokaliteten.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Regionslagret er ansvarlig for bestilling og levering af utensilier og personlige værnemidler.
Ansvarlig: Regionslagret
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7.5 Transport og bevogtning
Koordinering af transport
Transport af de karantæneramte til karantænefaciliteten koordineres af politiet. Forsvaret kan på anmodning
fra Politiet eventuelt støtte med transport.
Ansvarlig: Politiet
Bevogtning
Politiet sikrer bevogtning og eventuel opsætning af hegn.
Ansvarlig: Politiet

8. Økonomi
Der skal handles økonomisk ansvarligt i alle handlinger, når karantæneplanen iværksættes. I henhold til
Epidemilovens § 28 afholder Region Hovedstaden alle udgifter til de foranstaltninger mod smitsomme
sygdomme, der ikke kan betragtes som almindelige driftsudgifter.

9. Øvelser
Øvelser ses som et integreret element i karantæneplanlægningen. Der kan tages initiativ til karantæneøvelser
for alle tre sektorer. Øvelserne skal





Teste planen og de procedurer, der knytter sig til dem
Afprøve om organisationens ansatte kender og kan anvende planen, og om de kan løse de opgaver,
de forventes at kunne under karantænesætningen
Sætte fokus på det materiel og den teknologi, der skal aktiveres
Teste samarbejdsrelationer internt og eksternt.

Procedurer – dilemmaøvelser og planspil – ses som de oplagte øvelsesmuligheder i karantæneplanlægningen.
Dette skal suppleres med øvelsesevaluering og opsamling af emner, der skal arbejdes videre med for at få en
mere funktionel plan.
Ansvarlig: Region Hovedstadens sundhedsberedskabs- og præhospitale udvalg
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Bilag 1: Beslutningsproces for oprettelse
af karantæne
Epidemikommissionen i Region Hovedstaden træffer beslutning om karantæne, herunder
om karantæne i eget hjem er en mulighed.
Embedslægen har som medlem af Epidemikommissionen en rådgivende funktion på vegne af
Sundhedsstyrelsen.

Lokal beredskabsstab faciliterer igangsættelsen af karantæneforanstaltninger.
Hvert medlem af den lokale beredskabsstab opstarter egen organisations procedurer.

AMK-Vagtcentralen kontakter regionens
kriseledelsen, som anmodes om at udpege
karantænefacilitet.
Principperne i Region Hovedstadens
karantæneplan følges.
Udpegning af militært etablissement kan
kun ske efter kontakt til Værnsfælles
Forsvarskommando.
Såfremt Epidemikommissionen beslutter,
at karantæne i eget hjem er en mulighed,
orienteres AMK-Vagtcentralen herom og
igangsætter aktivering af kommunalt
sundhedsberedskab, jf. aktiveringsplan.

AMK-Vagtcentralen
alarmerer
vagthavende
infektionsmediciner,
som (indtil
specialeansvarlig
infektionsmediciner
kan give møde)
varetager ansvaret
for sundhedsfagligt
indhold i tilknytning
til karantænen.

AMK-Vagtcentralen
alarmerer relevant
hospital i forhold til
1) Afsendelse af
udrykningshold
2) Udpegning af
øvrigt relevant
karantæneperso
nale.

Tilbagemelding fra den regionale kriseledelse til AMK-Vagtcentralen og lokal beredskabsstab.
AMK-Vagtcentralen igangsætter karantæneplanen.
Præhospital lægelig chef kontaktes for oprettelse af monitoreringsgruppe.
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Bilag 2: Lokaliteter til karantæne
Faste militære lokaliteter i Region Hovedstaden
Der kan etableres karantæne på følgende af Forsvarets lokaliteter. I den konkrete situation drøftes egnet
lokalitet med Forsvaret.
Høvelte Kaserne
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Høveltegård
Forsvarets Kursuscenter
Ellebækvej 2
3460 Birkerød
Jægersprislejren
Uddannelsescenter
Kulhusvej 7
3630 Jægerspris
Marinestation Holmen
P. Løwenørns Vej 7
Nyholm
1439 København K
Ved behov for yderligere plads kan der etableres karantæne på Forsvarets lokaliteter i Region Sjælland. I
givet fald skal det aftales med Direktionen i Region Sjælland, som kontaktes via AMK-Vagtcentralen i
Region Sjælland.
Særligt for Bornholm
Bornholm indtager en særstatus i Region Hovedstaden på grund af de særlige geografiske forhold. Skulle der
opstå en beredskabssituation på Bornholm, kan der etableres karantænelokalitet på Almegårds Kaserne.
Almegårds Kaserne
Almegårdsvej 8
3700 Rønne
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Bilag 3: Rettigheder og pligter for
internerede
Når man bliver sat i karantæne, vil der være spørgsmål om, hvilke rettigheder man har i forbindelse med
fraværet fra sit arbejde. Det afhænger af den overenskomst eller ansættelseskontrakt, man arbejder under. Er
man ansæt som funktioner, følger det af Funktionærlovens § 5, at funktionæren har ret til løn og fravær
under sygdom. Det betyder, at hvis man bliver sat i karantæne, vil man have ret til løn og fravær. Er man
ikke funktionær, vil karantæne som altovervejende udgangspunkt være en gyldig fraværsgrund, forudsat at
arbejdsgiveren får orientering herom i henhold til den overensomst/ansættelseskontrakt, man arbejder efter.
Det vil dog være den individuelle ansættelseskontrakt eller overenskomst, der afgør, om man har ret til løn
under sygdom, herunder om sygdom kan sidestilles med karantæne
Hvis en patient sættes i isolation, betyder det, at patienten udviser sygdomstegn/er syg. Man vil i sådanne
situationer kunne opretholde sygedagpenge fra arbejdsgiver/kommune. Er man alene sat i karantæne med
henblik på mulig smitterisiko, uden at man selv er konstateret syg, vil det komme an på en konkret vurdering
af, om man betragtes som uarbejdsdygtig og dermed er berettiget til sygedagpenge
Hvis epidemilovens regler (§ 27) eventuelt dækker et indtægtstab, vil retten til sygedagpenge bortfalde.
Endelig vil man, hvis man hverken har ret til løn eller sygedagpenge, kunne modtage kontanthjælp af sin
kommune. Serviceloven indeholder muligheder for hjælp efter en konkret og individuel vurdering. Det kan
være for rimelige begrundede enkeltudgifter, der ikke har kunnet forudses (§ 81), hjælp og støtte til
nødvendige opgaver i hjemmet og madservice (§ 83) samt særlige foranstaltninger til børn og unge (§ 52).
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Bilag 4: Aftale med Forsvaret
Aftale med Forsvaret er under udarbejdelse.
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Bilag 5: Begrebsliste
AKC (Akut Koordinations Center)
En koordinerende og døgndækkede funktion på hospitalerne. AKC er kontaktpunkt for hospitalets afdelinger
ved spørgsmål om hændelser, ressourcer og assistance samt kontakt til kriseledelsen og AMK-Vagtcentralen.
Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)
Den døgndækkede funktion i regionen der varetager den operative ledelse og koordinering af den samlede
sundhedsfaglige indsats ved større ulykker eller katastrofer. AMK er indgangen, herunder
kommunikationsmæssigt, til hele regionens sundhedsvæsen.
Den Lokale Beredskabsstab
I hver politikreds er der etableret en bredt sammensat beredskabsstab med repræsentanter fra regionale og
lokale beredskabsmyndigheder m.fl. til at varetage de koordinerende opgaver i forbindelse med større
hændelser og begivenheder samt større ulykker og katastrofer. I denne beredskabsstab deltager hver enkelt
myndighed med egen kompetence i overensstemmelse med princippet om sektoransvaret. Politiet stiller
stabsfaciliteter til rådighed for beredskabsstaben. Stabene vil tillige være et relevant forum for samarbejde og
koordination af beredskabsplanlægningen på områder, hvor flere myndigheder er involveret i
opgaveløsningen i tilfælde af større ulykker og katastrofer mv.
Politidirektøren er leder af beredskabsstaben og skal i et tæt samarbejde med de øvrige deltagere i
staben sikre et effektivt og velfungerende samarbejde, herunder en koordineret og prioriteret anvendelse af
de samlede ressourcer.
Epidemikommissionen i Region Hovedstaden
Består af Politidirektøren i Københavns Politi (formand) udpeget af Rigspolitichefen, en embedslæge
udpeget af Sundhedsstyrelsen, en dyrlæge udpeget af Fødevarestyrelsen, en repræsentant for den lokale toldog skatteforvaltning, en repræsentant fra Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, en
repræsentant for koncerndirektionen i Region Hovedstaden, en repræsentant for Beredskabsstyrelsen samt tre
af regionsrådet valgte medlemmer.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ansvarlig for driften af forsvarets lokaliteter, herunder indkvartering, forplejning, rengøring m. m.
Indsatsleder Politi (ISL-PO)
Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i et indsatsområde og
den polititaktiske ledelse inden for indsatsområdet. Indsatsleder Politi har også kommandoen over alle
indsatte enheder fra politiet. Derudover har Indsatsleder Politi det øverste ansvar for koordinering af den
samlede indsats ved varsling, afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger.
Indsatsleder Redningsberedskab (ISL-RB)
Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et
skadested, og som har det overordnede ansvar for alle indsatte enheders sikkerhed inden for indre afspærring.
Indsatsleder Redningsberedskab har derudover ansvaret for at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på
personer, ejendom og miljø.
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Indsatsleder Sundhed (ISL-SU)
Den speciallæge i indsatsområdet, der har det sundhedsfaglige ansvar og ledelsen af den præhospitale indsats
i indsatsområdet, herunder vurdering, prioritering, behandling og transport af borgere/patienter. Indgår i
indsatsledelsen sammen med Indsatsleder Politi og Indsatsleder Redningsberedskab.
Isolation
I forbindelse med smitsomme sygdomme sker isolation ved indlæggelse på et hospital. Hvis en patient sættes
i isolation, betyder det, at patienten udviser sygdomstegn/er syg. I denne situation visiteres patienten til
enestue, slusestue, kohorteisolation eller lignende for at forhindre spredning af smitte fra patienten til
omgivelserne.
Karantæne
Epidemikommissionen kan beslutte, at personer, som har været eksponeret for smitte, men endnu ikke
udviser sygdomstegn, skal holdes samlet og afsondret fra den øvrige befolkning (i karantæne), indtil
situationen er afklaret. Karantæne omfatter ikke indlæggelse på et hospital, men kan spænde fra karantæne i
eget hjem til karantæne på en dertil oprettet karantænelokalitet.
Karantænelokalitet
En lokalitet for personer, som har været eksponeret for smitte men endnu ikke udviser nogen sygdomstegn.
Der skal på karantænelokaliteten kunne etableres lokaler til observation, visitation, profylaktisk indsats og
afskærmning – ligesom der skal være mulighed for bespisning og ophold.
Midlertidig karantænefacilitet
Midlertidig karantænefacilitet (opsamlingssted) anvendes, indtil endelig karantænelokalitet er etableret. Det
kan fx være skibe, hangarer eller skoler.
Pandemi
WHOs definition af en pandemi: The worldwide spread of a new disease. An influenza pandemic occurs
when a new influenza virus emerges and spreads around the world, and most people do not have immunity.
En pandemi skal inden for denne definition forstås som en ny sygdom, der nemt spredes til mennesker, som
ikke er immune over for sygdommen og derfor kan blive alvorligt syge.
Totalforsvarsregion Sjælland
Den militære myndighed på Sjælland, der på vegne af Værnsfælles Forsvarskommando er ansvarlig for
militære operationer og støtte til civile myndigheder på landjorden.
Værnsfælles Forsvarskommando
Koordinerer den militære del af det regionale totalforsvarssamarbejde, formidler og samordner ydelse af
militær hjælp til civile myndigheder samt modtager og formidler ændringer af beredskabet inden for
regionen (Sjælland og Bornholm).
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Bilag 6: Registrering af personer i
karantæne
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AC nr. 1: AMK-formidling
Opgave
AMK skal udarbejde og udsende information ved planlagte eller akut opståede
beredskabshændelser, som påvirker eller kan forventes at påvirke regionens borgere,
hospitaler og virksomheder. Det kan være videreformidling af information fra andre
beredskabsmyndigheder eller information, som AMK selv udarbejder.
Ledelse/ansvar for udførelse af opgaven
Det er AMK-lægen, som har ansvaret for, at relevante aktører inden for regionens
myndighedsområde eller til eksterne beredskabssamarbejdspartnere informeres om planlagte
eller akut opståede beredskabshændelser.
Organisation
Selve opgaven med udsendelse af AMK-information kan varetages under normal
organisation (ikke behov for forstærkning).AMK-Vagtcentralen er den regionale
koordinerende funktion i en beredskabssituation, og såfremt den præhospitale
beredskabsplan og/eller regionens beredskabsplan aktiveres, skal det vurderes, hvorvidt
AMK-Vagtcentralen skal forstærkes med støttefunktioner.
Bemanding og materiel/udstyr
Den konkrete udførelse af opgaven kan uddelegeres til vagtledere.
Procedurer/foranstaltninger
Information udarbejdes eller videresendes fra Sundhedsstyrelsen herunder embedslægerne,
andre regioner, politikredse, kommuner, redningsberedskaber mv. AMK-Vagtcentralen skal
hurtigst muligt kvittere skriftligt for modtagelse af information fra andre myndigheder.
Udsendelse af information skal ske i overensstemmelse med nedenstående:
 Formidling af information fra AMK-Vagtcentralen til relevante aktører sker pr. mail,
telefon og/eller SINE-kommunikation
 Ved hændelser som hospitalerne akut skal vide noget om og som kan have indflydelse på
deres daglige kapacitet – skal der altid ringes op (jf. Kontakt- og telefonlisten
(Fortrolig)). Der skal desuden også altid udsendes skriftlig information
 Information, der udarbejdes af AMK-Vagtcentralen, udarbejdes i skabelon (bilag)
 Regler for tavshedspligt og videregivelse af personfølsomme oplysninger skal være
overholdt
 Klassificeret information (af afsender mærket med Hemmeligt eller Yderst Hemmeligt)
skal håndteres af sikkerhedsgodkendte medarbejdere og behandles i overensstemmelse
med Statsministeriets cirkulære om klassificeret information.
Indhold i AMK-mail:
 Mailen udsendt med AMK-information skal altid indeholde:
o Udfyldt emnefelt, startende med AMK-Info vedr. xxxx
o Vedhæftet dokument
o Kort tekst om situationen, forholdsregler og forventet opdatering af
situationen (for visitationsretningslinjer skrives i hvilket tidsrum de gælder)
o Afsender med navngiven AMK-læge, AMK-Vagtcentralen, Den Præhospitale
Virksomhed, Region Hovedstaden, samt AMK-telefonnummer: 45 11 98 11.
 Hvis informationen er kort, skrives teksten direkte i en mail i stedet for i et vedhæftet
dokument, og skal indeholde:
Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan, AC nr. 1
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Modtagere af informationen med navn på hospital, myndighed el. lign
Oplysninger om situationen
Angivelse af opgaver for angivne
hospitaler/virksomheder/afdelinger/funktioner mv.
o Forventet opdatering af informationen om situationen
o Kontaktoplysninger til AMK-Vagtcentralen og behov for tilbagemelding
o Afsender ved navngiven AMK-læge, AMK-Vagtcentralen, Den Præhospitale
Virksomhed, Region Hovedstaden.
Mailen sendes fra AMK-postkassen, så afsender er AMK-Vagtcentralen og afsendte
mails er tilgængelige for andre med adgang til AMK-postkassen.

Mails til regionens sundhedsvæsen (hospitaler og almen praksis):
Såfremt en beredskabsmyndighed anmoder om, at en given information videreformidles til
angivne parter i regionen, gøres dette altid (fx til hospitaler, praktiserende læger,
mikrobiologiske afdelinger, børneafdelinger mv.)
Det angives i mailen til AKC (Akut Koordinations Center), hvilke afdelinger mailen skal
videresendes til (fx mikrobiologiske afdelinger, børneafdelinger mv.):
 Hospitaler: Sendes til ”AKC-alle mailgruppen” (mail: AKUT-DL-AKC-alle), hvor også
følgende grupper er indeholdt: Hospitalsdirektionerne, AKUT-Ledelse og regionens
Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet og Enhed for Patientsikkerhed
o Ved en beredskabshændelse på ét hospital, orienteres alle hospitaler med
indhold jf. skabelon.
o Ved en beredskabshændelse uden for hospital med risiko for mange patienter
til hospitalerne, alarmeres relevante hospitaler og de resterende hospitaler
orienteres med indhold jf. skabelon.
 AKUT alle medarbejdere: Distributionslisten AKUT-DL-Akutberedskabet-allemedarbejdere fremsøges i outlook og sættes på cc ved udmelding om en
beredskabshændelse.
 Almen praksis: Sendes til direktør for Koncern Praksis og 2 lægevagtsdirektører jf.
Kontakt- og telefonliste (TTJ)
 Ambulanceleverandører: Ved en hændelse på et hospital med risiko for påvirkning af
indtaget af patienter, orienteres ambulanceleverandører og almen praksis.
Ambulanceleverandører informeres efter konkret vurdering af AMK-læge i samarbejde
med vagtleder jf. Kontakt- og telefonliste (TTJ)
 Presse: Regionens presseteam sættes altid på cc, når der udsendes AMK-mails:
presse@regionh.dk. Presseteamet orienteres særskilt ved hændelser, der kan have
mediemæssig interesse fx kørsel med VIP, arrangementer mv.
(Se: Kontaktliste til Bilag 1: Aktiverings- og kontaktplan).
Eksempler på mails til relevante parter:
 Ved CBRN-hændelser vurderer AMK-lægen, om embedslægen og andre CBRNekspertberedskaber skal orienteres. Kontaktoplysninger på relevante parter fremgår af
Kontakt- og telefonliste (fortrolig). Ved smitsomme sygdomme skal følgende orienteres:
o AKC
o Pandemi task forcen i Region Hovedstaden (AKUT pandemi task force)
o Almen praksis
o Kan overvejes: Den Sociale Virksomhed (regionens krisecentre, forsorgshjem
for hjemløse, center for mennesker med misbrug og sikrede afdelinger for
unge i varetægtssurrogat mv.)
o Kan overvejes: Embedslægeinstitutionen
Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan, AC nr. 1
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Ved visitation for fx arrangementer, ved bandeopgør, ved lukning af afdeling/hospital
mv. skal følgende orienteres:
o AKC
o AKUT alle medarbejdere
o Præhospitale enheder via terminalen
o Leverandører (jf. Kontakt- og telefonliste (fortrolig)).
Beredskabsmeddelelse til radio/tv kan alene udsendes af ISL-SU, AMK-Vagtcentralen,
regionens presseberedskab eller Koncerndirektion via den lokale politikreds. I sådanne
tilfælde skal følgende orienteres om udsendelse og indhold:
o Præhospitale enheder via terminalen
o AKUT AMK-Vagtcentralen
o Kan overvejes: AKC
o Kan overvejes: Koncern Praksis.

Øvrige relevante der skal overvejes orienteret afhængig af hændelsen:
 Ambulanceleverandører
 Andre regioners AMK’er
 Region Skånes RMKL
 JRCC (Forsvarets redningshelikopter)
 Kommunerne
 Politiet
 Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægeinstitutionen.
Referencer
Statsministeriets cirkulære for klassificeret information

Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan, AC nr. 1
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AC nr. 2: Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen
Opgave
At sikre hurtig og korrekt kommunikation til offentligheden.
Ledelse/ansvar for udførelse af opgaven
Den aktuelle pressevagt fra regionens presseteam er knudepunktet i regionens
kommunikationsindsats og har følgende hovedopgaver:
 Forstærket medieovervågning (bl.a. med henblik på at rette fejl og misforståelser)
 Pressebetjening og koordinering af kommunikation med relevante parter, herunder
AMK-Vagtcentralen, hospitalernes kommunikationsafdelinger m.fl.
 Udarbejdelse af relevant intern (intranet) og ekstern kommunikation (presse og
hjemmesider)
 Koordination af krisekommunikation med eksterne beredskabsmyndigheder, herunder
politiet. Såfremt Den Lokale Beredskabsstab er aktiveret, koordineres
krisekommunikation så vidt muligt her.
Ansvarlig: Regionens pressevagt
Pressevagten aktiveres af AMK-Vagtcentralen ved beredskabsmæssige hændelser og
orienteres altid via tlf. 70 20 95 88 eller mail presse@regionh.dk. Presseteamet SKAL
kontaktes telefonisk og ikke via sms.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Regionens presseteam må udtale sig om det sundhedsfaglige aspekt ved beredskabshændelsen fx antal ambulancer, antal tilskadekomne, antal indbragte til hvilke hospitaler,
deres tilstand etc., hvis fakta er bekræftet af AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: Regionens pressevagt
Regionens centrale webenhed er ved en beredskabshændelse ansvarlig for at formidle
information til borgere og medarbejdere på regionens hjemmesider og intranet. Webenheden
er desuden ansvarlig for om nødvendigt at koordinere informationen med hospitalerne
kommunikationschefer for at sikre en enslydende kommunikation på hospitalernes
hjemmesider og intranet.
Ansvarlig: Regionens Enhed for Web, Koncern Kommunikation
Organisation
Pressevagten koordinerer regionens kommunikation til offentligheden efter input fra bl.a.
AMK-Vagtcentralen og hospitalerne. Kommunikationen omhandler udmeldinger på intranet,
hjemmeside og til pressen. Pressevagten vurderer også om hændelsen har et omfang, der
kræver orientering og inddragelse af Koncern Direktionen og regionsrådsformanden.
Ansvarlig: Regionens pressevagt
AMK-Vagtcentralen orienterer pressevagten om hændelsen. AMK-Vagtcentralens
kontaktperson giver ved første opringning pressevagten sine kontaktoplysninger, så
pressevagten selv kan indhente oplysninger. AMK-Vagtcentralen oplyser derudover, hvem
der har chefvagten og dermed løbende skal informeres.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
De berørte hospitaler er ansvarlige for om nødvendigt at aktivere egne kommunikationsafdelinger, som kan håndtere henvendelser direkte til hospitalet, herunder forespørgsler om
talspersoner fra fx akutmodtagelsen/-klinikken.
1
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Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse

Bemanding og materiel/udstyr
Pressevagten skal til enhver tid være i nærheden af en mobiltelefon og PC. Pressevagten skal
desuden med en times varsel kunne stille på AMK-Vagtcentralen eller et andet relevant sted i
regionen, hvis AMK-Vagtcentralen aktiverer kriseledelsen og skønner det nødvendigt.
Ansvarlig: Regionens pressevagt
Pressevagten skal ved hændelser, hvor beredskabet er aktiveret på trin 2 og 3, indkalde én af
regionens webfolk, som kan stå for at producere og publicere tekster til pressemeddelelse,
regionens hjemmeside og intranet.
Ansvarlig: Regionens pressevagt
Regionens webenhed i Koncern Kommunikation er ansvarlig for at bistå med webbistand
ved beredskabshændelser. Webkonsulenten kan desuden aflaste pressetelefonen ved at indgå
som kontaktperson for hospitalernes kommunikationsfolk etc.
Ansvarlig: regionens webenhed, Koncern Kommunikation
Procedurer/foranstaltninger
Presseteam
Inden pressevagten/webkonsulenten udsender pressemeddelelser eller interne nyheder får
koncerndirektionen, AMK-Vagtcentralen, regionens kommunikations-direktør samt
hospitalernes kommunikationsafdelinger fem minutters varsel til at rette eventuelle fejl eller
misforståelser. Indholdet skal være baseret på de seneste oplysninger fra hhv. AMKVagtcentralen og/eller hospitalernes kommunikationsafdelinger.
Ansvarlig: regionens pressevagt
Pressevagten bør prioritere hvilke medier, det er mest hensigtsmæssigt at opdatere om
udviklingen. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at holde Ritzau løbende orienteret telefonisk
på tlf. 33 30 00 00, da mange medier får deres oplysninger herfra.
Ansvarlig: regionens pressevagt
Talspersoner
Pressevagten udpeger sammen med AMK-Vagtcentralen en talsperson, der kan udtale sig til
pressen, herunder tv og radio. Som udgangspunkt bliver talspersonen udpeget fra AMKVagtcentralens ledelse.
Akutlæger, ambulancemandskab og andre medarbejdere på skadesstedet eller på den lokale
akutmodtagelse/-klinik må udtale sig til medierne på egne vegne eller om lokale forhold,
men bør henvise journalister til regionens pressevagt, hvis der ønskes et samlet overblik over
situationens omfang.
Ansvarlig: regionens pressevagt og AMK-Vagtcentralen
AMK-Vagtcentralen
AMK-Vagtcentralen er ansvarlig for at udfylde skabelon med hhv. information om hændelse,
regionens håndtering og hændelsens betydning for borgerne, samt at informere pressevagten
og akuttelefonen 1813 herom.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Hospital
2
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Hospitalets kommunikationsafdeling skal holde personale og ledelse på eget hospital
opdaterede via intranet, mails eller lignende. Derudover er hospitalerne ansvarlige for at
udpege lokale talspersoner.
Ansvarlig: hospitalernes kommunikationsafdelinger og hospitalernes kriseledelse
Beredskabsmeddelelser
Det er kun Koncern Direktionen, Koncern Kommunikation/pressevagten og AMKVagtcentralen, der kan udarbejde og udsende beredskabsmeddelelser via den lokale
politikreds. Pressevagten og AMK-Vagtcentralen skal altid orienteres for at sikre
sammenhæng i udmeldinger.
Ansvarlig: regionens pressevagt og AMK-Vagtcentralen
Web
Beredskabstrin 1: Webenheden skal overveje formidling af information i nyhedslisterne på
forsiden af regionens centrale hjemmeside og intranet. Det overvejes også, om information
skal flettes til hospitalers og tværgående virksomheders nyhedsliste eller pushes til pushboks.
Beredskabstrin 2: Webenheden skal overveje formidling af information via de store bokse på
forsiden af regionens centrale hjemmeside og intranet samt via de store bokse på forsiderne
af hospitalernes hjemmesider og intranet. Det overvejes også, om information skal flettes til
hospitaler og tværgående virksomheders nyhedsliste eller pushes til pushboks.
Presset på serverne overvåges.
Beredskabstrin 3: Webenheden skal overveje formidling af information via de store bokse på
forsiden af regionens centrale hjemmeside og intranet samt via de store bokse på forsiderne
af hospitalernes hjemmesider og intranet.
Presset på serverne overvåges.
Ansvarlig: regionens webenhed, Koncern Kommunikation
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Modtagere af informationen med navn på hospital, myndighed el. lign

Akutberedskabet

AMK-Vagtcentral
Service bygning 7
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon 38 69 88 95
Mail akutberedskabet@regionh.dk
Web www.regionh.dk/akut
CVR/SE-nr: 31040868
Dato: 22. oktober 2012

AMK-information vedr. xxxx situation

Oplysning om situationen

Angivelse af opgaver og information for angivne hospitaler/virksomheder/afdelinger/funktioner mv.

Forventet opdatering af informationen om situationen

Kontaktoplysninger til AMK og behov for tilbagemelding

Med venlig hilsen
Navn
AMK-læge
AMK-Vagtcentralen
Den Præhospitale Virksomhed
Region Hovedstaden
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AC nr. 22: Aktivering af ekstern karantænelokalitet (mere end 48 personer)
Opgave
Aktivering af ekstern karantænelokalitet
Ansvarlig: Den regionale kriseledelse
Ledelse/ansvar for udførelse af opgaven
Den regionale kriseledelse i samarbejde med den lokale beredskabsstab og
Totalforsvarsregion Sjælland.
Ansvarlig: Den regionale kriseledelse
Organisation
Ved mere end 48 personer skal den lokale beredskabsstab etablere en ekstern
karantænelokalitet. Den regionale kriseledelse har ansvaret for at kontakte den lokale
beredskabsstab.
Ansvarlig: Den regionale kriseledelse
Det er politidirektøren i den lokale beredskabsstab der har ansvaret for at udpege den
eksterne karantænelokalitet. Dette sker i samarbejde med den regionale kriseledelse og
Totalforsvarsregion Sjælland.
Ansvarlig: Politidirektøren i den lokale beredskabsstab
Den regionale kriseledelse har ansvaret for at udpege et hospital, der skal have ansvaret for
den sundhedsfaglige drift af den eksterne karantænelokalitet.
Ansvarlig: Den regionale kriseledelse
AMK-Vagtcentralen har ansvaret for at aktiverer AKC på det hospital, som udpeges til at
have det sundhedsfaglige ansvar for den eksterne karantænelokalitet.
Ansvarlig: AMK-Vagtcentralen
Bemanding og materiel/udstyr
Totalforsvarsregion Sjælland klargør karantænefaciliteten til modtagelse af personer i
karantæne.
Ansvarlig: Totalforsvarsregion Sjælland
Afspærring og sikring af adgangsveje koordineres mellem politiet og Totalforsvarsregion
Sjælland.
Ansvarlig: Politiet
Procedurer/foranstaltninger
1) Den regionale kriseledelse kontakter den lokale beredskabsstab
2) AMK-Vagtcentralen aktiverer AKC på det udpegede hospital
3) Kriseledelsen på det udpegede hospital udpeger den sundhedsfaglige leder (læge eller
sygeplejerske) der skal indgå i karantænelokalitetens driftsgruppe
4) Totalforsvarsregion Sjælland udpeger den driftsansvarlige leder der skal indgå i
karantænelokalitetens driftsgruppe
5) Karantænelokalitetens driftsgruppe sikrer i samarbejde med Totalforsvarsregion
Sjælland klargøring af den valgte karantænelokalitet herunder senge med linned,
håndklæder, opholdsfaciliteter, klargøring til forplejning, startrengøring, afspærring,
sikring af adgangsveje mm.
Referencer
Region Hovedstadens Karantæneplan
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AC nr. 23: Drift af ekstern karantænelokalitet
Opgave
Drift af ekstern karantænelokalitet
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Ledelse/ansvar for udførelse af opgaven
Regionens kriseledelse har udpeget et hospital, der har ansvaret for at udpege den faglige leder (læge
eller sygeplejerske) der skal indgå i karantænelokalitetens driftsgruppe. Hospitalet har ligeledes
ansvaret for udpegning af den relevante bemanding der sikrer, at der tages hånd om de internerede,
socialt såvel som sundhedsfagligt, dette indebærer også personale til rengøring og desinfektion.
Ansvarlig: Kriseledelsen på det udpegede hospital
Totalforsvarsregion Sjælland har ansvaret for at udpege den driftsansvarlige leder der skal indgå i
karantænelokalitetens driftsgruppe.
Ansvarlig: Totalforsvarsregion Sjælland
Organisation
Karantænelokalitetens driftsgruppe der består af en faglig leder (læge eller sygeplejerske) og en
driftsansvarlig leder, har ansvaret for den daglige drift af karantænelokaliteten.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Bemanding og materiel/udstyr
Region Hovedstadens Apotek udbringer evt. medicin efter aftale med karantænelokalitetens
driftsgruppe.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Regionslagret udbringer utensilier, udstyr mm. på baggrund af instruks fra karantænelokalitetens
driftsgruppe.
Ansvarlig: Regionslagret
Bestilling af dagligdags varer og fornødenheder, herunder mad, sengelinned, toiletsager, tøj mv sikres
af Totalforsvarsregion Sjælland.
Ansvarlig: Totalforsvarsregion Sjælland
Procedurer/foranstaltninger
Daglig kontrol jf. observationsprogram
Karantænelokalitetens driftsgruppe skal ved tegn på sygdom hos de internerede behandle efter
regionens retningslinjer om isolation. Hvis der er tegn på sygdom skal overflytning og behandling
aftales med Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Information internt på karantænelokaliteten
Karantænelokalitetens driftsgruppe skal informere de internerede om deres rettigheder og pligter.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Bestilling af lægemidler, personlige værnemidler og utensilier mv.
Karantænelokalitetens driftsgruppe koordinerer behov for lægemidler, personlige værnemidler,
utensilier mv. med det udpegede hospital der varetager den konkrete bestilling.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Opretholde ro og orden
Karantænelokalitetens driftsgruppe har til opgave at sikre at der opretholdes ro og orden blandt de
internerede. Ved behov kan politiet inddrages.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Punkt nr. 9 - Høring af Karantæneplan for Region Hovedstaden
Bilag 7 - Side -2 af 2
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Daglige aktiviteter
Karantænelokalitetens driftsgruppe er ansvarlige for at sikre at de internerede har adgang til fornødne
muligheder for daglig adspredelse, eksempelvis mulighed for TV, internet, spil, motion mv.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe
Nedlukning af karantænelokalitet.
Efter Epidemikommissionen har ophævet karantæne i samarbejde med regionens kriseledelse har
Karantænelokalitetens driftsgruppe ansvaret for, at karantænelokaliteten nedlukkes og rengøres.
Ansvarlig: Karantænelokalitetens driftsgruppe

Referencer
Region Hovedstadens Karantæneplan
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Sekretariatet
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon 3866 5000

Til:

Forretningsudvalgets medlemmer

Web www.regionh.dk
CVR/SE-nr: 30113721
Dato: 8. august 2016
J.nr. 16027746

Standsningsret i de stående udvalg

På Psykiatriudvalgets møde den 21. juni 2016 behandledes en sag om udbredelse af
gadeplansteam. Det eksisterende team dækker Københavns Kommune. Indstillingen
til udvalget var en udbredelse efter model 1 – udbredelse af gadeplansteamet til også
at dække Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Venstres og Dansk Folkepartis
repræsentanter i udvalget stillede ændringsforslag om etablering af et yderligere gadeplansteam herudover, forankret på Psykiatrisk Center Nordsjælland (model 3).
Ændringsforslaget blev nedstemt og indstillingen var herefter anbefalet over for forretningsudvalg og regionsråd med bemærkning om, at udbredelse af model 2 og 3 undersøges så hurtigt som muligt. Model 2 går ud på etablering af et gadeplansteam forankret på Psykiatrisk Center Glostrup. Sagen er sag nr. 13 på dagsordenen for forretningsudvalgets møde den 9. august.
Det fremgår af beslutningsprotokollen fra mødet, at Venstres og Dansk Folkepartis repræsentanter ønskede udførelsen af udvalgets beslutning standset efter den kommunale styrelseslovs § 23, men at standsningsretten ikke gælder i dette tilfælde. Finn Rudaizky har i mail af 10. juli 2016 bedt om et notat om spørgsmålet:
”Denne sag blev standset på ovennævnte møde. Jeg ser af referatet fra mødet, at administrationen ikke anser standsningen for korrekt. Skal derfor anmode om, at der i forbindelse med behandlingen i FU den 9/8-16 foreligger en skriftlig tydeliggørelse i relation til standsning af sager fra udvalgene. Der ønskes desuden reference til hvor administrationens fortolkning er anført i gældende lov og praksis.”
Standsningsretten
Efter den kommunale styrelseslovs § 23 kan et medlem af et udvalg ”standse
udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.
Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.” En tilsvarende standsningsret gælder for regioner, hvor der efter styrelsesvedtægten nedsættes stående udvalg.
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Det fremgår af lovteksten, at det er udførelsen af en udvalgsbeslutning, som kan
standses. I den kommenterede udgave af styrelsesloven fra 2010 er det på side 222 anført, at standsningsretten ikke gælder for et udvalgs processuelle beslutninger som fx
beslutning om indstilling til kommunalbestyrelsen (§23 vedr. standsningsretten er i sin
helhed beskrevet på siderne 221-224). Det er administrationens opfattelse, at det følger heraf, at standsningsretten gælder for sager, hvor beslutningskompetencen er henlagt til udvalget. I sådanne sager kan et medlem standse realiseringen af en udvalgsbeslutning ved at ”flytte” beslutningskompetencen tilbage til regionsrådet. I sager, der
som den foreliggende, under alle omstændigheder skal forelægges for regionsrådet er
udvalgets beslutning om indstillingens indhold ikke undergivet standsningsretten, jf.
herved kommentarens bemærkning om, at standsningsretten ikke gælder, når udvalget
skal afgive indstilling til kommunalbestyrelsen.
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Forord
Psykiatrien har udviklet sig hastigt de seneste år. Dermed er trædestenene til fremtidens psykiatri lagt, og det er nu tid til at markere den retning, som psykiatrien skal udvikle sig i de
kommende tre år. Psykiatriudvalget har derfor udarbejdet denne politiske treårsplan, som
indeholder principper og konkrete anbefalinger til den videre udvikling af psykiatrien.
Der er løbende iværksat forskellige politiske initiativer, som har banet vejen for udviklingen,
og planen tager derfor afsæt i at fortsætte implementeringen af disse beslutninger.
I budgetaftalen for 2015 blev der vedtaget en større omstilling af Region Hovedstadens Psykiatri for at udbygge og udvikle den ambulante kapacitet, styrke fagligheden og kvaliteten,
nedbringe brugen af tvang og sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne.
Med budgetaftalen for 2016 blev det samtidig besluttet at lave en treårsplan, som skal understøtte den fortsatte udvikling af psykiatrien og bygge videre på budgetaftalen fra 2015. Det
indebærer en udvikling, hvor der arbejdes ”i retning mod en psykiatri med recovery, hvor fokus er på nære tilbud og overgangen for det enkelte menneske til at kunne vende tilbage til
uddannelse og arbejde, og hvor der sikres bedre tilbud til de meget alvorligt syge samtidig
med, at vi skal sikre udrednings- og behandlingsretten på en måned, der trådte i kraft den 1.
september 2015”.
Psykiatriudvalget har i forbindelse med udarbejdelsen af planen været i dialog med repræsentanter for bl.a. Psykiatriforeningernes Fællesråd, de faglige organisationer samt kliniske
repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri. De har alle bidraget med vigtige forslag
til, hvordan psykiatrien kan styrke sine tilbud til regionens borgere. Vi vil derfor gerne takke
for engagementet og villigheden til at deltage konstruktivt i udformningen af denne treårsplan.
De enkelte anbefalinger i planen vil blive konkretiseret i samarbejde med de relevante parter,
så det sikres, at anbefalingerne skaber værdi for patienterne og omsættes til konkrete og
brugbare løsninger for både personalet og de berørte mennesker, som har brug for hjælp til
deres psykiske lidelser.
Anbefalingerne er i tråd med regionens overordnede strategiske indsats, hvor patientens situation skal være styrende for forløbet, og hvor behandlingen skal være af høj faglig kvalitet. En
række anbefalinger følges allerede i regi af regionens driftsmål. Årligt vurderes hvilke anbefalinger der skal følges i driftsmålsstyringen.
Planen understøtter ligeledes regeringens nye kvalitetsmål på sundhedsområdet, hvor der
sættes fokus på hurtig udredning og behandling, reduktion i brugen af tvang og øget patientinddragelse.
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Med afsæt i disse ord sættes der med denne plan retning for de næste tre års udvikling af
psykiatrien i Region Hovedstaden.
Regionsrådsformand

Region Hovedstadens Psykiatriudvalg
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1. Treårsplanens opbygning
Psykiatriudvalget har udpeget fem overordnede principper, som skal være styrende for udviklingen af psykiatrien. Principperne udfoldes nedenfor i konkrete anbefalinger, som skal
gøre treårsplanens intentioner til virkelighed. Principper og anbefalinger omfatter både voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien, da Region Hovestaden ønsker, at patienter i alle aldre
skal møde en psykiatri, som bygger på disse bærende principper. Selvom børne- og ungdomspsykiatrien er omfattet af hele planen, er der ligeledes et særskilt afsnit herom, da der er visse
forhold, som er særligt kendetegnende for børne- og ungdomspsykiatrien.
Anbefalingerne er grupperet i fire kategorier ud fra, hvorvidt de
1. ”kan prioriteres inden for den eksisterende økonomiske ramme i Region Hovedstadens Psykiatri”, ”
2. ”forudsætter politisk prioritering i budgetsammenhæng”,
3. ”drøftes i regi af tværsektorielle aftaler mv.” eller
4. ”kræver yderligere analyse, afventer resultater af pilotprojekter mv.”
Flere initiativer kan placeres i mere end en kategori, men af hensyn til overblikket fremgår
hver anbefaling kun ét sted. Nogle principper indeholder ikke anbefalinger i alle kategorier,
og kategorien fremgår derfor kun, hvor det er relevant.
Region Hovedstadens Psykiatri har allerede skabt et solidt fundament, som treårsplanen skal
bygge videre på. Patienterne udredes og behandles stadig hurtigere, og aktiviteten er øget
markant. Implementering af en recovery-orienteret tilgang og øget fokus på ensartet kvalitet
har styrket behandlingen og sikret, at patienterne mødes på en ligeværdig og inddragende
måde. Region Hovedstaden har samtidig skabt gode resultater i indsatsen for at nedbringe
brugen af tvang.
Denne udvikling har krævet en stor indsats fra psykiatriens personale, og der lægges fortsat
mange ressourcer i at nå i mål med de eksisterende målsætninger om at nedbringe brugen af
tvang, overholde udredningsretten samt udbrede den recoveryorienterede tilgang i psykiatrien.
Anbefalingerne i denne plan skal derfor sættes i værk over en treårig periode, så der findes
den rette balance mellem at sætte nye forbedringsinitiativer i gang og skabe rum til at arbejde med de indsatser, der allerede er sat i gang.
De foreslåede initiativer skal forene effektiv ressourcetilførsel, høj patienttilfredshed og kvalitet i patientbehandlingen, og implementering af de enkelte anbefalinger forudsætter, at
rammerne er til stede, samt at der skabes økonomisk mulighed herfor.
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2. Principper for udvikling af psykiatrien
Region Hovedstaden ønsker, at følgende principper skal være styrende for udvikling af psykiatrien i de kommende tre år:
•
•
•
•
•

Recovery som fundament for patientbehandlingen,
Et samlet sundhedsvæsen med mennesket som omdrejningspunkt,
Patientoplevet sammenhæng internt og på tværs af sektorer,
Tilgængelighed og fleksibilitet,
Forskning og høj faglig kvalitet.

Princip 1: Recovery som fundament for patientbehandlingen
Den recovery-orienterede tilgang tager udgangspunkt i den enkelte patients situation og ressourcer og fokuserer på håb, muligheder og selvbestemmelse for at få et meningsfuldt liv,
selv med de begrænsninger, der kan følge med psykisk sygdom.
Region Hovedstaden er allerede langt i omstillingen henimod, at recovery bliver et bærende
element i behandlingstilbuddene og i mødet med den enkelte patient. Det er en omstilling,
som har krævet og fortsat kræver kulturforandring på alle niveauer, og som derfor skabes
over tid gennem en lang række forskellige initiativer. Der er ansat børnekoordinatorer, medarbejdere med brugerbaggrund, udviklet nye modeller for patientinddragelse og ansat forældrementorer, alle medarbejdere er uddannet i recovery, og der er sat øget fokus på inddragelse af patienter i udarbejdelse af egen behandlingsplan.
Region Hovedstadens Psykiatri er gået forrest i at finde nye veje til inddragelse af brugere på
alle niveauer, hvor brugere deltager i beslutningsfora, og hvor der er etableret forældrepaneler mv. Den ambitiøse strategi for inddragelse af brugere skal fortsat være styrende for involvering af brugere, så der sikres en systematisk og vedvarende dialog.
Foruden patienternes eget netværk findes der ressourcer i civilsamfundet, som kan bidrage til
at mobilisere de tilstedeværende ressourcer og støtte den enkelte. Region Hovedstaden ønsker
derfor så vidt muligt at samarbejde med civilsamfundet der, hvor det giver faglig mening og
værdi for patienten.
Som led i indsatsen hen imod en mere recoveryorienteret psykiatri er der iværksat en række
projekter, som vil bidrage med nyttig viden om, hvordan recoveryindsatsen bedst tilrettelægges. Det gælder fx brugerstyrede senge, Skolen For Recovery, afholdelse af feedback-møder,
ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund og udvikling af udskrivningsguiden. Projekterne er endnu ikke afsluttet, og der vil derfor løbende være nye resultater, som skal danne grundlag for den efterfølgende indsats.
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Brugerstyrede senge
Erfaringer fra Norge viser, at sengedagsforbruget og tvangsindlæggelser kan reduceres væsentligt, hvis patienterne har mulighed for at indlægge sig selv i såkaldte ”brugerstyrede senge”. Brugerstyrede indlæggelser afprøves for øjeblikket på tre centre i Region Hovedstadens
Psykiatri, hvor patienter i ambulant behandling kan indlægge sig selv direkte på et for patienten kendt sengeafsnit i op til fem døgn for at tage sygdomsforværring i opløbet. Der er tale
om patienter, som typisk har hyppige og langvarige indlæggelser bag sig. Hvis de gode resultater bekræftes i Danmark, skal det vurderes inden udgangen af 2016, om tilbuddet skal fortsætte. Samtidig skal det besluttes, om der skal etableres brugerstyrede senge på alle regionens
psykiatriske centre, og der skal tages stilling til, om tilbuddet ligeledes skal afprøves i børneog ungdomspsykiatrien.

Skolen For Recovery
Skolen For Recovery har netop fremlagt gode resultater for evalueringen og har vist, at der
kan gøres en positiv forskel for den enkeltes recoveryproces og bidraget til øget sygdomsforståelse og afstigmatisering hos deltagerne. Skolen for Recovery bør derfor udvides til en bredere målgruppe ved at tilbyde undervisning, der hvor brugerne er. Det kan fx være på de øvrige psykiatriske centre, på kommunale væresteder mv. Region Hovedstaden ønsker derfor at
drøfte muligheden for udbredelse med kommunerne fx i form af partnerskaber, som giver
mulighed for, at flere borgere kan gøre brug af tilbuddet.

Udbredelse af recovery-kompetencer
Med de mange initiativer opbygger Region Hovedstaden en stor viden om indsatser og værktøjer til at udbrede recovery i praksis. Denne viden kan borgeren få gavn af i hele patientforløbet. Derfor ønsker Region Hovedstaden i samarbejde med kommuner og almen- og speciallægepraksis at drøfte, om der kan skabes mulighed for, at denne viden også bringes i spil i
primærsektoren.

Tilknytning til arbejdsmarkedet
For de patientgrupper, som har muligheden for det, kan tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked være et vigtigt led i den enkeltes recoveryproces. Der er derfor behov for, at der
fortsat samarbejdes på tværs af sektorer om at hjælpe patienten til at få eller bevare fodfæste
og få en meningsfuld hverdag så tidligt i behandlingsforløbet som muligt.
Almen praksis spiller en central rolle i forhold til patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet, idet det er patientens egen læge, som udsteder sygemeldinger og dermed har en tæt dialog med patienten om vigtigheden af at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, så vidt det
er muligt. Der er derfor behov for tæt samarbejde om behandlingsudsigterne og målet for den
fælles indsats.
Der foregår i dag forskellige former for familieinddragelse, og der afprøves løbende nye muligheder for at involvere både børnene eller de unge selv samt forældrene. I takt med at der

Region Hovedstadens Psykiatriudvalg

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

7

Punkt nr. 12 - Treårsplan for udvikling af psykiatrien
Bilag 1 - Side -8 af 28

høstes positive erfaringer, skal mulighederne for udbredelse af initiativerne overvejes, så familieinddragelse sikres i endnu højere grad fremover. Mindst 30% af patienterne i psykiatrien er forældre til børn under 18 år. Børn af psykisk syge forældre har øget risiko for selv at
udvikle psykisk sygdom. Region Hovedstaden har derfor udpeget børnekoordinatorer på alle
centre, som skal sikre systematisk inddragelse og opmærksomhed på børnene. Denne vigtige
indsats skal fortsætte, og det er i den forbindelse vigtigt at inddrage søskende til børn og unge
med psykisk sygdom.
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Tabel 1: Recovery som fundament for patientbehandlingen
Kontekst

Anbefalinger

Kan prioriteres inden

Psykiatrien udbreder brugen af værktøjer til såkaldt

for den eksisterende

”shared decisionmaking” fx i form af behandlingsplaner,

økonomiske ramme i

hvor patienten altid er involveret i at udarbejde planen

RHP

og fastsætter egne mål.

Tidsplan
2017 2018 2019

☎

Psykiatrien viderefører strategien for inddragelse af brugere og fortsætter arbejdet med at afprøve modeller for
brugerinddragelse, herunder forældrepaneler og foræl-

☎

drementorer i børne- og ungdomspsykiatrien.
Psykiatrien fortsætter arbejdet med børnekoordinatorer.
Forudsætter politisk

Psykiatrien udvider Skolen For Recovery, så tilbuddet

prioritering i budget-

når ud til en bredere målgruppe fx ved at tilbyde under-

sammenhæng

visning tæt på brugerne.

☎

☎

☎

☎

☎

☎

(Budgetforslag sendt til FU/RR)
Psykiatrien viderefører tilbuddet med brugerstyrede
senge i voksenpsykiatrien.
Satspuljefinansiering af det nuværende forsøg udløber

☎

med udgangen af 2016. (Budgetforslag sendt til FU/RR)
Psykiatrien ansætter fortsat medarbejdere med brugerbaggrund i både sengepsykiatrien og de ambulante til-

☎

bud.
Psykiatrien sikrer kvalificeret uddannelse til bruger-

☎

medarbejderne (peers/recoverymentorer).
Videreførelse af gadeplansteam.
(Budgetforslag sendt til FU/RR)
Drøftes i regi af tvær-

Administrationen undersøger interessen og muligheder-

sektorielle aftaler mv.

ne for, at viden og værktøjer til udbredelse af recovery
bringes i spil i kommuner og almen- og speciallægeprak-

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

sis for at understøtte, at patienten mødes af en recoveryorienteret tilgang i hele patientforløbet.
Administrationen indgår i et tæt samarbejde med kommunerne og almen praksis om at fokusere på patientens
tilknytning til arbejdsmarkedet allerede tidligt i patientens behandlingsforløb, så der, hvor det er relevant, er
enighed om målet for den fælles indsats.
Kræver yderligere ana-

Psykiatrien følger resultaterne af iværksatte projekter og

lyse, pilotprojekter mv.

vurderer løbende mulighederne for, at positive resultater kan udbredes og forankres i den daglige drift.
Psykiatrien undersøger, om der er potentiale for at etablere brugerstyrede senge i børne- og ungdomspsykiatri-

☎

en.
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Princip 2: Et samlet sundhedsvæsen med mennesket som omdrejningspunkt
Region Hovedstaden ønsker at udvikle et samlet sundhedsvæsen, hvor mennesket er omdrejningspunktet, og hvor myndighederne hver især gør deres ypperste for at sikre, at ressourcerne samlet set anvendes så optimalt som muligt på tværs af sektorer.
Patienter med psykiske lidelser er alle udfordret af at leve med en psykisk sygdom, men det
varierer meget, hvor indgribende sygdommen er for den enkeltes hverdag, ligesom der er stor
forskel på, hvilke tilbud fra sundhedsvæsenet den enkelte har behov for og størst gavn af.
Behandlingspsykiatriens opgave er at hjælpe de patienter med psykiatriske lidelser, som kræver en specialiseret indsats, der ikke kan håndteres alene af kommunen eller af egen læge.
Disse patienter udgør kun en lille andel af det samlede antal mennesker, som har psykiske lidelser eller symptomer i forskellig grad. Langt størstedelen af de mange patienter, som har
mildere symptomer på psykiske lidelser, klarer sig uden at søge hjælp eller med hjælp fra
kommunale tilbud og egen læge.
Lettere til moderat psykisk lidelse behandles derfor langt overvejende hos egen læge eller
privatpraktiserende psykiater. De patienter med lettere til moderat psykisk lidelse, som henvises til behandlingspsykiatrien, behandles som regel alene ambulant og ofte i kortere afgrænsede behandlingsforløb - herunder pakkeforløb. Patienter med svær psykisk sygdom
behandles ofte i længevarende ambulante behandlingsforløb, der i perioder understøttes af
indlæggelse, og som regel i kombination med kommunal støtte.

Henvisningspraksis
Antallet af henvisninger til behandlingspsykiatrien er steget markant de seneste år, hvor
langt størstedelen af stigningen er patienter med moderat psykisk lidelse som angst, OCD,
depression mv. Der er tendens til, at stadig flere patienter henvises til behandlingspsykiatrien, selvom deres psykiske udfordringer ikke er så komplekse, at det nødvendigvis kræver
hospitalsbehandling, hvis indsatsen i nærmiljøet er veltilrettelagt. Det er vigtigt, at de fagligt
fastsatte kriterier for, hvornår en patient skal udredes og behandles i behandlingspsykiatrien,
håndhæves tydeligere end i dag.
Den praksis, der er for henvisning, har stor betydning for, hvor mange patienter der bliver
henvist til behandlingspsykiatrien. En lille ændring i andelen, der henvises, slår mærkbart
igennem på det antal, psykiatrien modtager – både når antallet øges og mindskes. Det betyder, at der kun med en lille indsats er mulighed for at mindske antallet af henvisninger væsentligt.
I nogle tilfælde er der ingen tvivl om, at patienten har brug for en hospitalsbaseret indsats, og
disse patienter skal hurtigt henvises og tilbydes den ekspertise, der er behov for. I en lang
række andre tilfælde vil der, trods klare henvisningskriterier, kunne argumenteres for, at både henvisning til psykiatrien og et forløb hos egen læge kan være fagligt rigtigt. Beslutningen
vil i mange tilfælde afhænge af, om patientens egen læge føler sig rustet til selv at kunne
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hjælpe patienten tilstrækkeligt. Derfor er der potentiale i at stille sparring og rådgivning til
rådighed undervejs i patientforløbet, hvis patientens læge har behov for faglige råd eller en
anden læges mening i en konkret sag.
Sparring og rådgivning kan dels understøtte, at patienter med lettere psykisk lidelse kan få
mulighed for at fortsætte hos egen læge, dels bidrage til et løft af kompetencerne i almen
praksis, som kan få positiv effekt for de efterfølgende patientforløb og skabe øget opmærksomhed på psykisk sygdom. Det umiddelbare fald i henvisninger af mennesker med lettere
psykisk lidelse vil således muligvis blive delvist udlignet af en øget forekomst af patienter
med behov for udredning, men samlet set er der tale om et kvalitetsløft af den psykiatriske
indsats.

Videndeling på tværs af sektorer
Hjælpen til almen praksis kan være mangeartet og forskellig afhængig af, hvilke patientgrupper der er tale om. I nogle tilfælde er rådgivning og telefonisk sparring tilstrækkeligt. Region Hovedstaden har allerede etableret flere telefonrådgivninger til almen praksis, som er
målrettet særlige patientgrupper, og der er med den centrale visitation mulighed for at henvise patienten til en hurtigt vurdering af, om der er behov for en hospitalsbaseret indsats, eller om patienten fint kan hjælpes hos egen læge. Opgaven for den centrale visitation er fremover derfor ikke blot at vurdere, om patienten opfylder kriterierne for et videre forløb i psykiatrien, men også at vurdere, om patienten vil kunne hjælpes kvalificeret hos egen læge, hvis
den rette støtte tilbydes til diagnosticering og hjælp undervejs i patientforløbet. En sådan
vurdering skal ske med afsæt i de gældende henvisningskriterier og i dialog med den praktiserende læge.
Sparring og rådgivning til almen praksis gør det ikke alene. Muligheden for at hjælpe flere
patienter i primærsektoren afhænger i høj grad af, om almen praksis har de nødvendige
rammer. Der skal være mulighed at tilbyde patienterne den tid til samtale, som det kræver at
hjælpe en patient gennem et forløb. Den gældende overenskomst har netop givet mulighed
for dette, hvilket kan give bedre vilkår for at hjælpe flere patienter fremover.
Region Hovedstaden ønsker at understøtte, at patienterne hjælpes på et så lavt specialiseringsniveau som muligt ved at tilbyde almen praksis og kommuner mulighed for at trække
på hospitalets kompetencer. Et sådant samarbejde forudsætter, at der fortsat er skarpt fokus
på, at alle parter tager ansvar for at løfte den psykiatriske indsats under hensyntagen til den
aftalte ansvars- og opgavedeling. Det skal således sikres, at indsatsen koordineres, så patienten ikke falder mellem to stole.

Privatpraktiserende psykologer og psykiatere
Nogle af de patienter, som ikke har brug for en hospitalsbaseret indsats, men som heller ikke
kan hjælpes tilstrækkeligt hos egen læge, kan henvises til privatpraktiserende psykiater, hvis
der er behov for speciallægevurdering med henblik på afklaring af diagnose, eller hvis be-
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handlingen kan varetages af en speciallæge uden behov for hospitalets faciliteter og tværfaglige kompetencer.
Andre patienter med mindre komplicerede tilstande kan have gavn af et forløb hos en psykolog. Henvisning forudsætter, at patienten er omfattet af en af 11 målgrupper. Det kan fx være
patienter, der har forsøgt selvmord eller lider af angst eller depression. Behandling forudsætter ligeledes egenbetaling. Da en tidlig indsats kan forebygge udvikling af egentlig psykisk
sygdom, ønsker Region Hovedstaden at indgå i dialog med almen praksis om muligheden for
at afprøve forsøg med udvidelse af målgruppen.
Samtidig vil Region Hovedstaden arbejde for, at der lokalt indgås aftale med de privatpraktiserende psykologer om, hvilke fagligt definerede behandlingsforløb de forskellige patientgrupper skal tilbydes, så der også her sikres ensartet og veldokumenteret behandling.

Patienter i behandlingspsykiatrien
Nogle patienter har så kompleks og svær psykisk sygdom, at det er nødvendigt, at de henvises
til behandlingspsykiatrien. Udredning og behandling sker oftest ambulant, men en mindre
patientgruppe kan i perioder ligeledes have behov for indlæggelse af kortere eller længere varighed.
Ambulant behandling
Region Hovedstaden ønsker at udvikle en model for fremtidens ambulante psykiatri, hvor
tilbuddene til patienten løbende justeres og tilpasses patientens situation i det omfang, der er
behov.
Mennesker med svær psykisk sygdom er i øget risiko for at blive indlagt, da de kan have svært
ved at følge et behandlingsforløb. Udvikling af en sådan model for mere fleksible ambulante
tilbud skal bidrage til, at meget svært psykisk syge patienter får en intensiv og målrettet støtte uden at skulle skifte mellem tilbud i takt med ændringer i sygdomstilstanden. For disse patienter er kontinuitet og relation til en kendte behandlere ofte altafgørende for at opnå kontakt og mulighed for at igangsætte et behandlingsforløb.
Det er ofte de patienter med færrest ressourcer, der har sværest ved at følge den ambulante
behandling og dermed risikerer indlæggelse. Udvikling af en mere individuelt tilpasset og
finmasket ambulant psykiatri vil give flere patienter mulighed for at undgå indlæggelse og
bibeholde deres tilværelse i eget hjem, så det i højere grad understøttes, at der skabes lighed i
sundhed.
På forsøgsbasis arbejdes der aktuelt med at afprøve en model, hvor fleksible ambulante team
(FACT-team) kan imødekomme patienternes ofte svingende behandlingsbehov og være bindeled til både den øvrige psykiatri og kommunen. Region Hovedstaden ønsker at følge resultaterne af forsøget for at udbrede tilbuddet, hvis de foreløbigt gode resultater viser sig at blive
bekræftet.
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Indlæggelse
For nogle patienter vil der i perioder være behov for at supplere den ambulante behandling
med indlæggelsesforløb, og i mange tilfælde indlægges patienterne i forbindelse med en akut
krisesituation.
Akutte indlæggelser kan ofte undgås, hvis patienterne får den rette indsats tilbudt tidligt nok
for at forebygge sygdomsforværring. En sådan indsats forudsætter, at der er kontakt til patienterne, samt at der reageres på patientens situation i tide. Region Hovedstaden ønsker derfor i samarbejde med kommunerne at arbejde for at forebygge akutte indlæggelser.
Uanset hvad der er årsagen til indlæggelse, er det afgørende for det videre patientforløb, at
patienten først udskrives, når patienten fagligt set er klar til at blive udskrevet til videre behandling i enten botilbud eller eget hjem. Mange patienter indlægges akut. Det er ligeledes
her vigtigt, at patienten forbliver indlagt, indtil patienten er tilstrækkeligt stabiliseret til at
videre behandling kan ske i patientens nærmiljø med den nødvendige ambulante psykiatriske og sociale støtte.
Der vil dog i spidsbelastningsperioder være udfordringer med pladsmangel på visse sengeafsnit, hvilket er baggrunden for den konvertering fra åbne senge til intensive senge, der er
gennemført de seneste år.
Der er situationer, hvor patienterne er klar til at blive udskrevet, men ikke kan udskrives,
fordi der mangler en egnet bolig i kommunen, eller fordi der er ventetid på at få plads i et botilbud. Region Hovedstaden ønsker fortsat at arbejde for, at sengepladserne kun optages af
patienter, som fortsat har behov for en behandlingsindsats under indlæggelse.
Den pris kommunerne betaler for færdigbehandlede patienter i psykiatrien er væsentligt lavere end den pris, kommunerne betaler for færdigbehandlede patienter i somatikken. Region
Hovedstaden ønsker derfor, at der sker en ligestilling mellem det somatiske og psykiatriske
område, så kommunernes interesse i at finde egnede løsninger til patienter, der er klar til at
blive udskrevet, øges.
Region Hovedstaden har netop iværksat et projekt, som skal komme med forslag til, hvilke
tiltag der kan understøtte et ensartet behandlingstilbud af høj kvalitet til indlagte patienter.
Når resultaterne foreligger ultimo 2016, vil Region Hovedstaden på baggrund heraf iværksætte en plan for udvikling af sengepsykiatrien.

Efter udskrivning
Mange patienter har fortsat behov for psykiatrisk behandling efter udskrivning. Udskrivning
beror typisk på en vurdering af, om patientens tilstand er så stabil, at eventuel fortsat behandling kan ske ambulant. Beslutningen om, hvorvidt patienten er klar til at blive udskrevet skal ske i tæt samarbejde med patienten. Ud over patientens sygdomsmæssige tilstand
hænger det ofte også sammen med patientens sociale og boligmæssige forhold.
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Svært syge patienter har ofte svære sociale udfordringer, fordi hverdagen er svær at mestre,
og tilknytningen til arbejdsmarkedet og familien er begrænset og kompliceret eller slet ikke
eksisterende. Det er en vigtig forudsætning for en - for det enkelte menneske - vellykket recoveryproces, at de sociale relationer og boligforhold er velfungerende. Derfor kan den psykiatriske behandling ikke stå alene, og det er altafgørende for patienterne, at den sociale og psykiatriske indsats følges ad. Det er derfor en forudsætning for et effektfuldt behandlingsforløb,
at der er et tæt samarbejde med kommuner og almen praksis om at støtte patienterne i at få
en velfungerende hverdag. Dette samarbejde bør starte – eller fortsætte – mens patienten er
indlagt, og der skal skabes større fokus på at sikre, at patienterne får en udskrivnings- eller
koordinationsplan.

Udgående funktioner
I visse patientforløb kan det være nødvendigt, at medarbejdere fra psykiatrien tager ud til patienten og hjælper med at planlægge det videre forløb i samarbejde med kommunen og patientens egen læge. Det kan være situationer, hvor der fortsat er behov for psykiatrien. Udgående funktioner kan være en vigtig støtte i patientens recoveryproces, når patienten hjælpes i
nærmiljøet. Det er vigtigt, at de modeller, der udvikles for udgående funktioner, supplerer
den igangværende indsats og understøtter, at almen praksis og kommunen er tæt involveret
undervejs og igen kan overtage, når den hospitalsbaserede behandling ikke længere er påkrævet.

Akut indsats
Der gøres generelt en stor indsats for at forebygge akutte indlæggelser og akut behov for psykiatrisk hjælp ved at tilpasse den ambulante indsats til patientens aktuelle behov og samarbejde med kommunerne om en samtidig nødvendig social støtte.
Der er dog tilfælde, hvor patientens situation forværres, og hvor der er behov for akut hjælp.
Hidtil har patienterne henvendt sig i psykiatrisk akutmodtagelse, men Region Hovedstadens
Psykiatri afprøver netop nu et nyt tilbud ”Akut Psykiatrisk Hjælp” på Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Amager, som løber frem til udgangen af 2017. Her tager et
akutteam ud til borgeren enten i hjemmet, eller hvor denne i øvrigt opholder sig, så patienten hjælpes i sit vante miljø.
Region Hovedstaden ønsker at følge resultaterne og på den baggrund vurdere potentialet for
udbredelse til resten af regionen.

Nye samarbejdsformer
Region Hovedstaden har afprøvet forskellige samarbejdsformer med kommunerne i form af
bl.a. Psykiatriens Hus og gadeplansteam. Formålet er at tilbyde borgerne en tæt koordineret
og integreret indsats under fælles ledelse og med klar ansvars- og opgavedeling mellem region og kommune. Region Hovedstaden ønsker, i dialog med kommunerne, at undersøge mulighederne for at afprøve flere modeller for integrerede indsatser.
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Gadeplansteam blev etableret i 2012, og der har vist sig positive resultater af indsatsen, hvor
det tætte tværsektorielle samarbejde har bidraget til, at flere borgere er blevet i stand til at
mestre et liv i egen bolig. Region Hovedstaden ønsker at projektet gøres permanent og udbredes til de øvrige kommuner, hvor der er behov.
Samarbejdet med Københavns Kommune om etablering af Psykiatriens Hus evalueres i 2017,
og Region Hovedstaden vil på den baggrund tage stilling til udbredelse af modellen til øvrige
kommuner.

Patienter i botilbud
Patienter med psykisk sygdom, som bor i botilbud, er udsatte og svage borgere, som har brug
for en særlig støtte bl.a. for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Mange patienter
indlægges fra sociale botilbud trods døgnbemanding. Der er behov for, at der findes løsninger, således at borgerne modtager tilstrækkelig psykiatrisk behandling i botilbuddet og kvalificeret støtte til at fastholde den igangsatte behandling. Dermed kan borgeren forblive i det
sociale botilbud med den nødvendige sundhedsfaglige hjælp fra personalet, så indlæggelser
forebygges. Det er derfor vigtigt, at personalet i de kommunale botilbud aktivt støtter patienten i at fortætte behandlingen, samt at psykiatrien fortsat har løbende kontakt til vedkommende. Region Hovedstaden ønsker at udvikle samarbejdsformer om borgere i botilbud, så
psykiatrien, botilbuddet og kommunen i højere grad tager fælles ansvar for patientforløbet.
En mindre gruppe af beboerne i botilbuddene har nogle særlige udfordringer, som indebærer
en risiko for, at situationer ender i vold og tragiske hændelser. Region Hovedstaden indgår
aktivt i drøftelserne af, hvad der er det rette faglige tilbud fremover, så der skabes sikkerhed
for personalet og fortsat er fokus på patienternes ressourcer og mulighed for en vellykket recoveryproces.

Retspsykiatriske patienter
Retspsykiatrien har to hovedopgaver, som omfatter vurdering af muligt psykisk syge kriminelle (mentalobservationer), og behandling af psykisk syge. Det er domstolene og i visse tilfælde politi eller anklagemyndighed, der træffer bestemmelse om, hvorvidt der skal foretages
mentalobservation, og det er domstolene, som på grundlag af mentalobservationer, idømmer
psykiatriske særforanstaltninger. Der findes tre foranstaltningstyper (se boksen).
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Foranstaltningstyper

Hvem træffer beslutning?

Dom til anbringelse på
psykiatrisk afdeling

Dommen træffes af domstolen; udskrivning kræver domstolsafgørelse.

Dom til behandling på
psykiatrisk afdeling

Dommen træffes af domstolen; beslutning om udskrivning
træffes af overlægen.

Dom til ambulant behandling

Denne foranstaltning idømmes, hvis det skønnes, at der ikke er behov for indlæggelse, fx hvis tiltalte allerede frivilligt
indgår i et behandlingsforløb.

Det er alene en lægefaglig vurdering, der ligger til grund for, om en retspsykiatrisk patient
skal indlægges. Indlæggelsen sker enten på et alment psykiatrisk afsnit eller på et retspsykiatrisk afsnit. Den retspsykiatriske kapacitet er under fortsat udbygning, hvilket indebærer, at
retspsykiatriske patienter i almen psykiatrien samles. Patienterne udviser ofte en afvigende
adfærd, som kan være vanskelige for personalet og de øvrige patienter at håndtere. Indsatsen
overfor de retspsykiatriske patienter kræver en særlig viden hos personalet om, hvordan der
kan arbejdes med rehabilitering og forebyggelse af ny kriminalitet.
Region Hovedstaden ønsker derfor fortsat at arbejde for at samle de retspsykiatriske patienter
på særlige afsnit inden for almen psykiatrien, så patienterne kan få en målrettet indsats under indlæggelsen, hvor personalet føler sig rustet til at håndtere patientgruppen.
Igennem en længere årrække har der været en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter.
På landsplan er antallet af foranstaltningsdomme således steget med 133% fra 2001 til 2013.
Den altovervejende årsag til stigningen i antal retspsykiatriske patienter er ændret retspraksis
samt stigning i antallet af mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
Region Hovedstaden ønsker derfor at indgå i dialog med Kriminalforsorgen om udviklingen
og herunder drøfte mulighederne for, at patienter mentalundersøges ambulant, hvor dette er
muligt, således at antallet af patienter, der indlægges til mentalundersøgelse, reduceres.
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Tabel 2: Et samlet sundhedsvæsen med mennesket som omdrejningspunkt
Kontekst

Anbefalinger

Kan prioriteres inden for

Psykiatrien udbreder kendskabet til de eksisterende

den eksisterende økono-

rådgivningstilbud og muligheder for hurtig afklaring

miske ramme i RHP

af patientens behov for det videre forløb.

Forudsætter politisk prio-

Psykiatrien (inkl. visitationen) sætter fokus på at iden-

ritering i budgetsammen-

tificere de patienter med lettere diagnoser, som har

hæng

det godt nok til at kunne fortsætte hos egen læge, hvis

2017

Tidsplan
2018 2019

☎

☎

psykiatrien tilbyder den praktiserende læge den rette
hjælp til diagnosticering og videre behandlingsplan.
Drøftes i regi af tværsek-

Administrationen indgår i dialog med kommuner og

torielle aftaler mv.

almen praksis om, hvordan psykiatrien bedst muligt
understøtter kommuner og almen praksis i at forebygge henvisninger til psykiatrien. I dialogen skal

☎

indgå overvejelser om hjælp til tidlig opsporing samt
muligheden for, at psykiatrien støtter egen læge og
kommunen i at hjælpe patienterne i eget regi.
Administrationen understøtter, at de fagligt fastsatte
henvisningskriterier følges, så kun patienter med behov for en specialiseret indsats udredes i behand-

☎

lingspsykiatrien.
Administrationen arbejder for at indgå aftaler med
privatpraktiserende psykologer, som sikrer patienter
et ensartet og veldokumenterede behandlingsforløb

☎

(pakkeforløb).
Region Hovedstaden tager initiativ til en politisk drøftelse med Kriminalforsorgen om udviklingen i antal-

☎

let af retspsykiatriske patienter.
Region Hovedstaden ønsker fortsat at arbejde for at
samle de retspsykiatriske patienter på særlige afsnit

☎

inden for almen psykiatrien.
Kræver yderligere analy-

Psykiatrien udvikler nye modeller for følge-hjem-

se, pilotprojekter mv.

ordninger og udgående funktioner, som samarbejder

☎

med almen praksis og kommunerne om at supplere
en fælles og koordineret indsats i nærmiljøet.
Psykiatriudvalget følger projekt ”Akut Psykiatrisk
Hjælp”, og muligheden for udbredelse overvejes.

☎

Psykiatriudvalget følger projekt ”FACT-team” som består i afprøvning af nye fleksible ambulante tilbud,
der kan skrue op og ned for hjælpen afhængig af patientens behov. Projektet følges med henblik på udbre-

☎

delse, hvis der viser sig positive resultater.
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Tabel 2: Et samlet sundhedsvæsen med mennesket som omdrejningspunkt
Kontekst

Anbefalinger

2017

Tidsplan
2018 2019

Administrationen undersøger, om udvikling af psykisk sygdom eller forværring kan forebygges ved at

☎

udvide målgruppen med adgang til veldokumenteret
psykologbehandling.
Administrationen ser på overenskomstens muligheder
for at justere i henvisningskriterierne til privatpraktiserende psykologer, så det bliver muligt at henvise pa-

☎

tienter med mildere symptomer eller med en lettere
psykisk lidelse til veldokumenteret psykologhjælp.

Princip 3: Patientoplevet sammenhæng
Det er vigtigt for patienternes oplevelse, at psykiatrien fremstår serviceorienteret og imødekommende overfor patienterne og bidrager aktivt til at sikre sammenhæng i patientforløbene
både internt og på tværs af sektorer.
Sammenhæng betyder, at patienten oplever, at information om sygdomsforløbet er givet videre og modtaget, og at der tydeligt tages ansvar for patientens videre forløb, uanset hvem
patienten er i kontakt med, og uanset hvem der formelt har ansvaret på det pågældende tidspunkt. Det betyder, at hvis et patientforløb ikke forløber efter hensigten og efter den aftalte
ansvars- og opgavefordeling, skal psykiatrien bidrage til at få forløbet tilbage på sporet og sikre, at patienten igen er grebet. Det skal ikke være patientens ansvar at koordinere, og patienterne må ikke blive kastebolde.
Patientoplevet sammenhæng indebærer også, at patienten er bekendt og indforstået med det
forløb, der er planlagt på tværs af sektorer, og er blevet informeret om, hvad det er for tilbud,
der gives undervejs.
Den optimale indsats forudsætter ofte en samtidig indsats, hvor der iværksættes den nødvendige sociale støtte i kommunen, samtidig med at psykiatrien tilbyder den rette intensitet i
behandlingen, hvad enten den er ambulant eller kræver indlæggelse. Derfor kan et patientforløb ikke alene ses som et lineært forløb, hvor den ene overtager, hvor den anden slap, men
som et forløb, der ofte kræver velkoordinerede parallelle indsatser. Hvad enten der er tale om
et lineært forløb eller parallelle indsatser, er der behov for en fælles forståelse af opgavefordelingen, samt at stafetten aldrig slippes, før der er sikkerhed for at den er grebet.
Personalet er typisk tilknyttet et bestemt tilbud i et sengeafsnit, i opsøgende team eller ambulatorier mv., og når sygdomstilstanden ændrer sig, og patienterne får brug for en anden
form for tilbud, indebærer det, at patienterne møder nye ansigter. Det er en vigtig forudsætning for god behandlingseffekt, at der er tillid mellem behandler og patient, og tillid skal
nogle gange vindes over tid gennem en længere opbygning af relationer.
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Tabel 3: Patientoplevet sammenhæng
Kontekst

Anbefalinger

Kan prioriteres inden for

Psykiatrien fortsat understøtter en serviceorienteret

den eksisterende økono-

kultur, hvor patienterne møder imødekommende og

miske ramme i RHP

hjælpsomt personale, som sikrer, at patienterne ikke

2017

Tidsplan
2018 2019

☎

er kastebolde.
Psykiatrien sikrer, at der arbejdes med at tilrettelægge patientens forløb, så patienten møder så få be-

☎

handlere som muligt.
Psykiatrien sørger for at tilstræbe, at patienter, som
bliver genhenvist til psykiatrien ved sygdomsforværring, så vidt muligt skal tilbydes et forløb hos en

☎

kendt behandler.
Psykiatrien udvikler fælles behandlingsplaner mellem sengepsykiatrien og den ambulante psykiatri, så
indlæggelse i højere grad anvendes som en supple-

☎

rende og planlagt indsats i det samlede behandlingsforløb.

Princip 4: Tilgængelighed og fleksibilitet
Patienterne skal møde en psykiatri, hvor tilbuddene er tilgængelige uden unødig ventetid.
Udredning skal foregå rettidigt, og den rette behandling skal stilles til rådighed, så der hverken er ventetid på udredning, rådgivning til primærsektoren eller på at komme i gang med
behandling.
Efterlevelse af udredningsretten kræver store ressourcer i psykiatrien, da antallet af henvisninger er stigende, og da der særligt i børne- og ungdomspsykiatrien er meget kort tid til at
udrede børnene med de forskellige test og samtaler, der er nødvendige for at få en kvalificeret
afklaring. Der skal fortsat arbejdes med at få flere børn og unge udredt inden for de fastsatte
30 dage.
Behandlingskapaciteten er ligeledes under pres, og der er stigende efterspørgsel efter adgang
til psykoterapeutiske tilbud. Det skal derfor sikres, at de patientgrupper, der kan profitere af
psykoterapi, får tilbudt relevant psykoterapi, uanset om de samtidig er i et medicinsk behandlingsforløb. Tilbuddet skal målrettes den enkelte patient, og der skal således arbejdes for
at styrke de terapeutiske tilbud, så den enkelte patient kan sikres et målrettet behandlingstilbud.
Udviklingen er gået i retning af øget centralisering for at sikre fagligt stærke miljøer, som kan
tiltrække de nødvendige kompetencer og være katalysator for fortsat faglig udvikling. Region
Hovedstaden ønsker at støtte denne udvikling og samle enheder, hvor det bidrager til forbedret patientbehandling og sikrer den mest optimale udnyttelse af ressourcer.
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For nogle patienter kan transportudgifter være en udfordring, og hvis de ikke møder op til
behandlingen, kan det få store konsekvenser for både patientens sygdom og recoveryproces.
Region Hovedstaden ønsker derfor at drøfte med kommunerne, hvilke muligheder der er for
at understøtte særligt sårbare patientgrupper i at møde frem til de aftalte behandlinger.
Samtidig er nærhed et vigtigt princip for at møde borgerne, hvor de er og understøtte den enkeltes recoveryproces. Centralisering af den specialiserede indsats skal derfor kombineres
med ambulante tilbud i nærmiljøet og være kilde til systematisk at udbrede den nyeste viden
inden for patientbehandling både i den ambulante psykiatri og det øvrige sundhedsvæsen.

Tabel 4: Tilgængelighed og fleksibilitet
Kontekst

Anbefalinger

Kan prioriteres inden

Psykiatrien samler patientbehandlingen, hvor det giver

for den eksisterende

den bedste ressourceudnyttelse og styrker patientbe-

økonomiske ramme i

handlingen. Samlinger må først ske, når der er etableret

RHP

den tilstrækkelige ambulante indsats i nærmiljøet.
Psykiatrien sikrer at, udrednings- og behandlingsretten
overholdes.

Forudsætter politisk

Psykiatrien styrker den psykoterapeutiske indsats i både

prioritering i budget-

voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien og tilbyder den

sammenhæng

til de patientgrupper, der vurderes at kunne profitere af

Tidsplan
2017 2018 2019

☎
☎
☎

behandlingen.

Princip 5: Forskning og høj faglig kvalitet
Der er en stærk forskningstradition i Region Hovedstaden, hvor der er stort fokus på at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for behandlingsmetoder i psykiatrien, så der kan
tilbydes en ensartet behandling af høj kvalitet.
Der er fortsat variation i behandlingspraksis, som ofte skyldes manglen på faglig dokumentation for, hvilke behandlingsmetoder der giver den bedste effekt. Faglig dokumentation sikrer
således også, at ressourcerne ikke anvendes på metoder, som har lille eller ingen effekt. Region Hovedstaden ønsker på den baggrund, at forskning fortsat prioriteres højt, samt at der arbejdes systematisk med at identificere de væsentligste områder, hvor der er behov for, og
hvor det er forskningsmæssigt muligt at tilvejebringe den manglende evidens. Tværfaglighed
er en vigtig forudsætning for kvalitet i psykiatrien, og der skal derfor forskes og skabes evidens for indsatsen inden for alle relevante fagligheder.
Det er dog en vigtig forudsætning for at høste gevinsten, at ny viden implementeres hurtigt i
driften gennem et tæt samarbejde mellem klinikere og forskere.
Som led i at dokumentere behandlingseffekten er der i stigende grad fokus på internationalt
at gøre brug af såkaldte ”Patient Reported Outcome Measures” (såkaldte PROM-data), som
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bl.a. kan bidrage til at dokumentere patienternes oplevelser af behandlingens effekt ved at
bede patienterne svare på forskellige former for spørgsmål. Derfor er der som noget relativt
nyt en udvikling i gang, hvor der foruden sygdomssymptomer også inddrages recoveryorienterede effektmål. Det er forventningen, at viden om patientens tilstand fra PROM-data kan
bidrage til at understøtte den enkeltes recoveryproces. Region Hovedstaden har særligt på det
psykoterapeutiske område arbejdet med PROM-data i en årrække og er således langt i afprøvningen af dette. Der er således potentiale for at bygge videre på disse erfaringer og drage
nytte af dem på andre områder.
Da den recoveryorienterede tilgang til patienterne i psykiatrien understøttes af en række forskellige initiativer, skal der også arbejdes for at skabe evidens inden for dette område og sikres at initiativerne har den ønskede effekt for patienterne.

Patientsikkerhed
Der er generelt fokus på at øge patientsikkerheden både i forhold til medicinering, brug af
tvang mv., og Region Hovedstaden deltager i kvalitetsprojektet Sikker Psykiatri, som forventes at bidrage med viden om potentialet for at forbedre kvaliteten på i resten af psykiatrien.
Høj faglig kvalitet og patientsikkerhed er højt prioriteret i den kliniske hverdag. Region Hovedstaden har iværksat en række initiativer, som har resulteret i en markant reduktion i brugen af tvang, hvor antallet af hændelser er faldet mere end fastsat i de nationale mål for reduktion af tvang. Der gøres fortsat en stor indsats for både at mindske antallet af hændelser
og bruge de mindst indgribende former for tvang i de situationer, hvor det forekommer. Derudover er der forsøg med bæltefri afdelinger, som vil bidrage med erfaringer om, hvordan alternative måder at møde patienterne på kan mindske brugen af tvang.

Overdødelighed hos psykiatriske patienter
Den forventede levetid er i dag omkring 20 år kortere for psykiatriske patienter med svær
psykisk sygdom end for befolkningen som helhed. Årsagerne til overdødeligheden er flere og
skal dels findes i øget forekomst af selvmord og ulykker, dels som følge af at flere patienter
lider af somatiske sygdomme som resultat af livsrammer, livsstil eller bivirkningerne ved
medicin.
På trods af forskellige initiativer og øget fokus på overdødelighed i de seneste år, er der fortsat
en betydelig udfordring i at imødegå denne overdødelighed.
Region Hovedstaden ønsker derfor at udarbejde en plan for at nedbringe overdødeligheden
hos mennesker med svær psykisk sygdom og undersøge, hvor der kan tages initiativer til forbedret samarbejde mellem både psykiatri, somatik, almen praksis og kommunerne.
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Tabel 5: Forskning og høj faglig kvalitet
Kontekst

Anbefalinger

Kan prioriteres inden for den eksiste-

Psykiatrien afdækker de væsentligste om-

rende økonomiske ramme i RHP

råder, hvor der mangler evidens i udred-

2017

Tidsplan
2018 2019

☎

ning og behandling, og hvor det forskningsmæssigt er muligt at tilvejebringe
evidens.
Psykiatrien udarbejder en prioriteret plan

☎

for at tilvejebringe manglende evidens.
Psykiatrien udvikler og udbreder metoder

☎

til at tilvejebringe PROM-data i takt med,
at der er tilstrækkelig viden herom.
Psykiatrien arbejder forsat for en reduktion i brugen af tvang.

☎

Psykiatrien vurderer, hvilke initiativer der
kan bruges til at styrke kvaliteten i hele

☎

psykiatrien, når der er erfaringer fra arbejdet med Sikker Psykiatri.
Kræver yderligere analyse, pilotpro-

Administrationen udarbejder en plan for

jekter mv.

at nedbringe overdødeligheden hos mennesker med svær psykisk sygdom, hvori
det bl.a. skal undersøges, hvor der kan ta-

☎

ges initiativer til forbedret samarbejde
mellem både psykiatri, somatik, almen
praksis og kommunerne.

3. Børne- og ungdomspsykiatrien
Ovenstående principper og anbefalinger for udvikling af psykiatrien er gældende for såvel
voksen- som børne- og ungdomspsykiatrien. Der er dog særlige forhold, som gør sig gældende
i børne- og ungdomspsykiatrien, som adresseres nedenfor.
Samfundsmæssige udviklingstendenser stiller større krav til børn og unge end tidligere. Psykisk sårbare børn og unge kan have vanskeligt ved at leve op til dette, og nogle udvikler
symptomer på en psykisk lidelse. Hvis der reageres på disse symptomer tidligt i forløbet, kan
udvikling af en egentlig psykisk lidelse ofte forebygges. Forebyggelse har stor betydning både
for det enkelte menneske og for samfundet, idet psykisk sygdom i værste fald medfører betydelige omkostninger i både forbrug af sundhedsydelser og senere hen overførselsindkomster
og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Region Hovedstaden ønsker derfor at samarbejde omkring tidlig opsporing og udredning af
børn og unge i primærsektoren. Det skal ske ved i højere grad at stille sig til rådighed for
kommuner og almen praksis og bistå med rådgivning om håndtering af patienter.

Sammenhæng i patientforløb
Samarbejdet på tværs af sektorer er uhyre vigtigt for indsatsen på børne- og ungeområdet, da
barnets trivsel i både hjem, institution eller skole er tæt knyttet til behandlingsindsatsen og
den kommunale støtte.
Psykiatrien oplever i stigende grad, at det er en udfordring at få repræsentanter på tværs af
sektorer til at deltage i de netværksmøder, som psykiatrien inviterer til for at overlevere information om barnet eller den unges forløb. Region Hovedstaden ønsker på den baggrund at
indgå i dialog med kommunerne om, hvordan informationen bedst deles, og hvordan det sikres, at barnet/den unge tilbydes den anbefalede indsats.
Skiftet fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien opleves voldsomt af mange,
bl.a. fordi tilbuddene er mindre intensive i voksenpsykiatrien, og fordi der samtidig er tilsvarende svære overgange i kommunerne. Region Hovedstaden vil sikre, at samarbejdet mellem
voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien om konkrete patienter styrkes. Det skal
også sikres, at der bliver taget initiativ til at etablere kontakt til den rette forvaltning i kommunen. Det skal være med til at sikre fortsat sammenhæng i patientforløbet. Indsatsen skal
særligt målrettes de områder, hvor det er mest almindeligt, at unge fortsætter tilknytningen
til psykiatrien – det vil sige unge med psykose, spiseforstyrrelse eller affektiv lidelse.
Der er derudover behov for et tættere samarbejde mellem børne- og ungdomspsykiatrien og
voksenpsykiatrien om retspsykiatri og udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Tilsvarende skal samarbejdet omkring børn og unge med psykisk syge forældre udvikles. Der skal
især være fokus på forebyggelse af sygdom hos børnene. Der afprøves aktuelt nye samarbejdsformer, som potentielt kan udbredes, hvis der opnås gode resultater med de igangværende forsøg.

Ambulant behandling
Muligheden for at skabe sammenhæng og synergi mellem fagområder inden for børne- og
ungdomspsykiatrien forbedres, hvis personalet med de rette kompetencer findes på samme
matrikel. Patienterne har ofte flere diagnoser, som hver især kræver en særlig faglig indsigt
fra forskellige fagpersoner.
Region Hovedstaden vil derfor fortsat arbejde for at betjene hele regionen fra de tre hovedmatrikler placeret i henholdsvis Hillerød, Glostrup og Bispebjerg. De hyppigst forekomne
sygdomme kan behandles alle tre steder, og de mere specialiserede tilbud er samlet for at sikre tilstrækkeligt volumen til at opretholde et fagligt miljø med høj ekspertise.
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Den ambulante behandling skal så vidt muligt foregå i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i dagligdag for at fastholde kontakt til skole/daginstitution, venner og familie. Det indebærer som i voksenpsykiatrien, at der skal udvikles fleksible ambulante tilbud, som kan
tilpasses ændringer i behandlingsbehovet hos børn og unge.

Behandlingskapacitet
Udredningsretten har skabt udfordringer og øget pres på kapaciteten, som aktuelt gør det
svært at imødekomme kravet om at udrede patienterne inden for 30 dage. Der er iværksat en
lang række initiativer, og der er sket en betydelig fremgang bl.a. målt på antallet af henviste
patienter, hvor også ventetiden på første besøg er nedbragt væsentligt. Region Hovedstaden
skal fortsat arbejde for at leve op til udredningsretten på 30 dage.
Indsatsen for at leve op til udredningsretten og sikre hurtig udredning af det stigende antal
henviste børn og unge har presset kapaciteten og haft afsmittende effekt på behandlingskapaciteten. Der er derfor behov for at styrke behandlingsindsatsen, så patienterne ikke skal opleve ventetid på behandling.

Styrkelse af den psykoterapeutiske indsats
Region Hovedstaden ønsker især at sætte fokus på den psykoterapeutiske indsats, hvor der er
behov for at nedbringe ventetiden på de almene afsnit og øge kompetencerne, så der kan tilbydes forskellige former for psykoterapi målrettet patientens behov.
Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients behov afhængig af diagnose og tilstand.
Mange patienter præsenterer sig med et komplekst sygdomsbillede og profiterer ofte af et
sammensat tilbud, hvor flere behandlingsformer indgår. Det er en klinisk vurdering, hvilken
konkret behandling patienten skal modtage, og det er i den forbindelse vigtigt, at der findes
en bred vifte af tilbud, herunder medicinsk, psykoterapeutisk og familieterapeutisk behandling.

Øget familie- og forældreinddragelse
Der skal skabes øget opmærksomhed om, at forældreinddragelse er en selvstændig opgave,
hvor forældrene støttes i at håndtere livet med et barn, som har en psykisk lidelse. Forældrenes håndtering af situationen er ofte afgørende for resultatet af barnet eller den unges behandling. Forældrementorer og forældreuddannelse er et vigtig element i at ruste forældre til
at hjælpe børnene med at komme sig. Der findes allerede gode erfaringer med indsatsen, som
skal udbredes og tilpasses til de øvrige tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien.
Samtidig skal der være en bevidsthed om, at inddragelse af familier kræver en særlig indsats
af personalet. Forældrene er ofte selv i krise og selvom det er en hjælp for barnet/den unge og
det samlede patientforløb, kræver det ressourcer hos personalet.
Når der er psykisk sygdom i en familie, er der ofte behov for et tæt samarbejde mellem psykiatrien og familien om at håndtere de udfordringer, som sygdommen fører med sig. Region
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Hovedstaden ønsker derfor i samarbejde med kommunerne at drøfte mulighederne for at lave et fælles vejledningstilbud til familierne.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center etablerede i 2014 et forældrepanel, som bidrager med
rådgivning af centerledelsen. Panelet har bidraget positivt til udviklingen og Region Hovedstaden ønsker fortsat at udvikle samarbejdet.

Fysiske rammer
Den organisatoriske sammenlægning og tilpasning samt den øgede aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrisk center giver en række lokalemæssige udfordringer for bl.a. mulighederne for
inddragelse af familier i udrednings- og behandlingsforløbene, plads til medindlagte forældre, udearealer til børn i dagbehandling, træningslejlighed til familier, afskærmning til forebyggelse af tvang mv. Der er behov for tidssvarende fysiske rammer, der muliggør fysisk aktivitet, miljøterapi og tilstedeværelse af forældre både ved ambulante besøg og ved indlæggelser. Region Hovedstaden vil i løbet af 2017 udarbejde en plan for, hvordan de fysiske rammer
i børne- og ungdomspsykiatrien kan forbedres både på kort og på længere sigt.
Bemanding af døgnpladser kræver mange ressourcer, fordi der er krav til lægevagtlag, øget
bemanding af sikkerhedshensyn mv. Derfor vil der blive udarbejdet en plan for samling af
døgnpladser på én matrikel, så ressourcerne anvendes så effektivt som muligt. Udvikling af
ambulante tilbud og en øget ambulant aktivitet kan muligvis over tid erstatte nogle af de åbne døgnpladser for unge.

Udviklingsplan for børne- og ungdomspsykiatrien
Regionsrådet har med revisionen af HOPP 2020 besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden vil
udarbejde planen med afsæt i principper og anbefalinger fra treårsplanen.
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Tabel 6: Særligt for børne- og ungdomspsykiatrien
Kontekst

Anbefalinger

Kan prioriteres inden for

Psykiatrien videreudvikler modeller for bruger- og

den eksisterende økonomi-

pårørendeinddragelse som bl.a. forældrementorer og

ske ramme i RHP

forældrepaneler.
Region Hovedstaden lever op til udredningsretten og
forbedrer målopfyldelsen for børn og unge.

Forudsætter politisk priori-

Psykiatrien styrker behandlingskapaciteten, herun-

tering i budgetsammen-

der den psykoterapeutiske indsats.

hæng

(Budgetforslag sendt til FU/RR)

2017

Tidsplan
2018 2019

☎
☎

☎

☎

☎

Psykiatrien bør fortsat have et bredt sammensat behandlingstilbud med mulighed for medicinsk, psy-

☎

koterapeutisk og familieterapeutisk behandling.
Psykiatrien forbedrer de fysiske rammer på kort sigt.
Drøftes i regi af tværsekto-

Psykiatrien udvikler samarbejdsmodeller for tidlig

rielle aftaler mv.

opsporing og for at forebygge, at barnet/den unge

☎
☎

udvikler egentlig psykisk sygdom.
Psykiatrien indgår i dialog med kommunerne om
øget deltagelse i netværksmøder samt øget fokus på

☎

at tilbyde barnet/den unge den indsats, som psykiatrien anbefaler.
Kræver yderligere analyse,

Psykiatrien udarbejder en plan for udvikling af tids-

pilotprojekter mv.

varende fysiske rammer på lang sigt.
Psykiatrien udarbejder en plan for samling af døgnpladserne på én matrikel.

☎
☎

Psykiatriudvalget drøfter, hvorvidt der skal laves for-

☎

søg i børne- og ungdomspsykiatrien med brugerstyrede senge.
Psykiatrien udvikler modeller for fleksible ambulante tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien.
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4. Personalets afgørende betydning
Treårsplanen fokuserer på patienternes oplevelse af psykiatrien, men uden et kompetent og
tilfreds personale, kan intentionerne ikke blive indfriet. Det er derfor en altafgørende forudsætning, at personalet oplever, at Region Hovedstadens Psykiatri er en attraktiv arbejdsplads,
hvor arbejdsmiljø og muligheden for at tilbyde patienterne god service og høj faglig kvalitet i
behandlingen er til stede. En moderne, helhedsorienteret og tværfaglig psykiatri forudsætter,
at der er en bred vifte af relevante faggrupper ansat.
Som det også fremgår af treårsplanen, har psykiatrien gennemgået en omfattende udvikling
på flere områder. Det er personalets fortjeneste, at det har været muligt at øge aktiviteten
mærkbart og skabe kortere ventetid for patienterne.
Omstillingen mod øget ambulant behandling har krævet stor forandringsvillighed hos personalet og velvilje til at medvirke til udvikling af nye former for tilbud, som understøtter patienternes recoveryproces og sikrer, at flest muligt kan få et velfungerende liv. Psykiatrien skal
fortsat udvikle og forandre sig, og der skal derfor også fortsat være fokus på at sikre forandringsstøtte til medarbejderne.
Patientgruppen har løbende ændret sig, og de patienter, som indlægges, er typisk meget syge.
Nogle patientgrupper er i stigende grad svære at håndtere, fordi de har en udad reagerende
og konfronterende adfærd, og personalet løfter derfor dagligt en stor opgave med at hjælpe
disse patienter.
Udviklingen i både aktivitet, tilbuddenes karakter og patientgruppens sammensætning gør
det nødvendigt, at personalet sikres kompetenceudvikling, som følger med ændringer i de
daglige opgaver. Den enkelte medarbejder skal føle sig rustet til at løfte sine opgaver og have
mulighed for at bidrage med den nyeste faglige viden på området.
Et trygt og godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at personalet trives, og at Region Hovedstadens Psykiatri opleves som en attraktiv arbejdsplads. Derfor skal det sikres, at sikkerheden
er optimal, og at indsatsen for at forebygge vold og trusler styrkes, så den enkelte medarbejder oplever, at det er trygt at gå på arbejde. Men vigtigst af alt er, at hver eneste ansat oplever
at deres arbejde er meningsfuldt, at de bruger deres tid på at hjælpe og behandle patienterne
og ikke på andre opgaver, som ikke har patienten i fokus. Psykiatriudvalget har derfor særligt
fokus på de ansattes oplevede arbejdstilfredshed, deres uddannelsesmuligheder og om de selv
vurderer, at de har de rette opgaver, og om balancen mellem patientarbejde og andre opgaver
er fornuftig.
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Tabel 7: Region Hovedstadens målsætning om udvikling af en attraktiv arbejdsplads

Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri sikrer, at der arbejdes systematisk med kompetenceudviklingsplaner for den enkelte medarbejder i takt med udviklingen af de daglige opgaver.
Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri fortsætter indsatsen for rekruttering og fastholdelse af personale.
Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri understøtter et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Center for Sundhed
Hospitalsplanlægning
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon: 3866 6000
E-mail: csu@regionh.dk
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Det Sundhedsfaglige
Råd for Psykiatri
Det Sundhedsfaglige
Råd for Børne- og
Ungdomspsykiatri

Kristineberg 3
2100 København Ø.
Telefon
Direkte
Fax
Mail

3864 0000
3864 0072
3864 0007
psykiatri@regionh.dk

Web www.psykiatri-regionh.dk

Dato: 1. juni 2016

Høringssvar vedr. Psykiatriudvalgets treårsplan for udvikling af psykiatrien fra
Det Sundhedsfaglige Råd for Psykiatri og Det Sundhedsfaglige Råd for Børne- og
Ungdomspsykiatri
De Sundhedsfaglige råd for hhv. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har fået
udkastet til Psykiatriudvalgets treårsplan for den fortsatte udvikling af psykiatrien til
høring.
De to Sundhedsfaglige Råd finder helt generelt, at oplægget til Psykiatriudvalgets treårsplan rummer rigtig gode og væsentlige principper for den fremtidige udvikling, og
har god sammenhæng med de faglige udviklingsprocesser, der er igangsat. De sundhedsfaglige Råd vil således indledningsvist bakke op om, at recovery fremhæves som
udgangspunkt for al behandling og at oplægget ser helhedsorienteret på borgerens situation. Herudover finder rådene det positivt, at linjen forsætter fra ”Visioner for
Fremtidens Psykiatri” fra 2011.
De Sundhedsfaglige Råd ser gerne, at afsnittet om børne- og ungdomspsykiatrien skrives ind under de seks overordnede principper med de særlige forhold, der gør sig gældende for denne målgruppe, sådan som det allerede fremgår visse steder i oplægget.
Dette ønskes dels for at understrege sammenhængen i ét hospital og dels fordi udfordringerne og udviklingen ligger indenfor de samme områder. Afsnittet om børne- og
ungdomspsykiatrien i det fremsendte oplæg handler netop om klar ansvars- og opgavefordeling, sammenhæng og samarbejde internt i hospitalet og mellem sektorer, kapacitet og ventetider, recovery og inddragelse af forældre. Hertil kommer der udfordringer om bl.a. de fysiske rammer. Formandskaberne for de Sundhedsfaglige Råd står
gerne til rådighed med henblik på at sikre, at en omskrivning bliver præcis og faktuelt
korrekt. Der er aktuelt nogle faktuelle misforståelser i afsnittet om Børne- og ungdomspsykiatri – disse bør naturligvis korrigeres.
De seks valgte principper er væsentlige for den videre udvikling af psykiatrien og ligger i tråd med eksisterende tiltag og retning for psykiatrien. Det er i den sammenhæng
positivt, at oplægget udpeger de to helt centrale udfordringer fremover, nemlig væksten i antallet af henvisninger og behovet for sammenhæng i indsatserne, både indenfor hospitalet og på tværs af sektorer. De Sundhedsfaglige Råd er meget tilfredse med
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at oplægget påpeger behovet for samtidige indsatser med klare ansvars- og rollefordelinger.
I forhold til håndteringen af den store vækst i henvisninger og antal gennemførte ambulante behandlinger har de to råd en række spørgsmål og betænkeligheder med hensyn til de indsatser, der foreslås at adressere denne udvikling. For det første finder de
to råd, at det kan blive vanskeligt at opnå den forudsatte effekt af nogle af de foreslåede initiativer, fx øget sparring og rådgivning til de praktiserende læger. De hidtidige
erfaringer tilsiger, at det kan være vanskeligt at få de praktiserende læger til at medvirke, ligesom omkostningerne hermed er meget store. For det andet giver en række af
de foreslåede initiativer betydelige meromkostninger, fx adgang til sygesikringsbetalt
psykologbehandling. Et sådant tilbud er i udgangspunktet godt, men kræver finansiering. Tilmed vil der, uanset adgang til sygesikringsbetalt psykologbehandling, fortsat
være stor social ulighed afhængig af om en patient tilbydes psykologbehandling i primær eller sekundær sektor. Alene dette har medført et større henvisningspres på psykiatrien de senere år. Endelig skal det anføres, at de to råd ikke kan tilslutte sig anvendelsen af begrebet ”gråzonepatienter”, bl.a. fordi det risikerer at underminere princip
nr. 3 i treårsplanen, dvs. princippet om klar ansvars- og opgavefordeling mellem sektorer, der må tage udgangspunkt i den arbejdsdeling, der er fastlagt med kommunalreformen. Herudover må de sundhedsfaglige råd påpege at begrebet kan virke stigmatiserende.
I forhold til håndteringen af udfordringerne angående ansvars- og rollefordeling mellem sektorer mener de to råd, at det er centralt at samarbejdsaftalerne mellem Region
Hovedstadens Psykiatri og kommunerne nævnes, idet samarbejdet netop reguleres
herigennem. De to råd mener, at en prioriteret – og gerne politisk understøttet - indsats
for at få disse aftaler implementeret effektivt vil have positiv betydning for samarbejde
på tværs af sektorer.
I forhold til afsnittet om patientoplevet sammenhæng ønsker rådene, at pointere, at der
er store forskelle i varighed og omfang af patienters forløb og dermed også i antallet af
involverede aktører. Patienter med langvarige behandlingsforløb kan have kontakt til
både hospitalspsykiatri, privatpraktiserende psykiater og/eller psykolog, og her er
samspillet mellem disse aktører særdeles vigtig for kontinuitet og sammenhæng. Dette
kan betones tydeligere i det pågældende afsnit.
Rådene ønsker yderligere at påpege, at omfanget og detaljeringsgraden af de forskellige afsnit angående principperne varierer meget, hvilket kan læses som en indikation af
den politiske prioritering. Hvis det ikke skal forstås på den måde, foreslås det at de
valgte principper foldes ud i et mere ensartet omfang. Dette kan fx gøres ved at korte
ned i nogle af de afsnit, hvor der beskrives løsningsforslag på et meget detaljeret niveau (fx telefonrådgivning og visitationspraksis). Da nogle af de meget konkrete løsningsforslag ikke er koblet til tilsvarende konkrete beskrivelser af, hvilke problemer
de løser, vil det være en fordel for planen, at problemstillingerne i udgangspunktet be-
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skrives på en måde, så der lægges op til at undersøge, hvilke mulige løsningsmuligheder, der kan være.
De Sundhedsfaglige Råd vil desuden påpege, at forskningsområdet udgør en bemærkelsesværdig lille del af det fremsendte udkast til treårsplan. Rådene anbefaler, at
forskning er en central del af retningen for den fortsatte udvikling og at det prioriteres
at løfte denne store opgave.
De Sundhedsfaglige Råd finder det relevant at Psykiatriudvalget ønsker at styrke den
psykoterapeutiske indsats yderligere. Den eksisterende formulering om dette i høringsudkastet bør det dog konkretiseres, da det må undersøges hvilke målgrupper sådanne tilbud vil gavne mest. En generel udvidelse til at omfatte alle ambulante og indlagte patienter vil ideelt set være ønskelig, men omkostningerne forbundet hermed vil
være uoverskuelige.
De to Sundhedsfaglige Råd ser frem til at skulle bidrage til at realisere den endelige
treårsplan.

Med venlig hilsen
Det Sundhedsfaglige Råd for Psykiatri og Det Sundhedsfaglige Råd for Børne- og
Ungdomspsykiatri
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Sekretariats- og
Kommunikationsafdelingen

Kristineberg 3
2100 København Ø.

HØRINGSSVAR

Telefon 3864 0000
Fax 3864 0007
Mail psykiatri@regionh.dk
Web www.psykiatri-regionh.dk
Ref. chos
Dato: 1. juni 2016

Høringssvar fra hospitalsledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri til Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019
Baggrund og overordnede betragtninger
Region Hovedstadens Psykiatri har den 18. maj 2016 modtaget udkast til Psykiatriudvalgets treårsplan 2017-2019 med henblik på intern høring.
Høringsprocessen i Region Hovedstadens Psykiatri er foregået således, at planen har
været hørt i de sundhedsfaglige råd for hhv. psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri
og i VMU. De sundhedsfaglige råd og VMU indgiver særskilte høringssvar til planen.
Herudover har planen været drøftet i hospitalsledelsen bestående af centerchefer for de
10 psykiatriske centre og direktionen. Planen har også været udsendt i de lægefaglige
miljøer blandt klinikchefer og overlæger og drøftet på møde i overlægerådet. På den
baggrund har hospitalsledelsen nedenstående bemærkninger til planen.
Hospitalsledelsen kan tilslutte sig høringssvarene fra de sundhedsfaglige råd. Der er
møde i VMU den 16. juni, hvorefter VMU fremsender høringsvar til planen. Overlægerådet har ønsket at kommentere på planen, hvorfor overlægerådets kommentarer
vedlægges dette høringssvar.
Hospitalsledelsen finder overordnet, at planens linjer flugter med den faglige udvikling, der allerede er i gang i psykiatrien, og at de 6 principper for psykiatriens udvikling danner en god og vigtig ramme for fremtidige indsatser.
Det skal bemærkes, at det forekommer uklart, hvorvidt anbefalingerne i planen dækker over både børn, unge og voksne. Derfor anbefales det, at afsnittet om børn og unge
skrives sammen med de øvrige dele af planen.
Prioritering og ressourcer
Hospitalsledelsen ser med bekymring på omfanget af konkrete nye indsatser, der lægges op til med planen. Umiddelbart anslår vi, at der er tale om ca. 60 nye initiativer af
forskellig karakter. Hospitalet står over for implementering af Sundhedsplatformen i

Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital
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2017 og investerer herudover mange kræfter i efterlevelse af udrednings- og behandlingsretten, fortsat nedbringelse af tvang og arbejdet med en stærkere recoverykultur.
Fra både ledelses- og medarbejderside er der derfor stort fokus på at nedbringe det
samlede udviklingstryk i hospitalet. Der foreslås derfor en skarp prioritering af indsatserne, og herunder at nogle af indsatserne udgår af planen. Det skal i den forbindelse
også bemærkes, at alene igangsættelse og styring af de mange indsatser i planen vil
forudsætte tilførsel af administrative ressourcer til Region Hovedstadens Psykiatri til
projektledelse, analysearbejde og evaluering.
Hospitalsledelsen er tilfreds med at se, at planen beskriver den meget væsentlige produktivitetsudvikling, som Region Hovedstadens Psykiatri har formået at skabe hen
over de seneste år til trods for en stort set uændret økonomisk ramme. Produktivitetsudviklingen er sket sideløbende med en markant faglig udvikling. Hospitalsledelsen
ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at det er meget vanskeligt at forestille
sig, at produktiviteten kan øges tilsvarende i de kommende år.
Derfor vil hospitalsledelsen gøre opmærksom på, at en række af anbefalingerne i planen vil skulle konkretiseres nærmere i den videre implementering - det gælder også
nogle af de anbefalinger, som foreslås prioriteret inden for den eksisterende økonomiske ramme. Hospitalsledelsen finder, at det er for tidligt at konkludere, hvorvidt flere
af disse indsatser kan realiseres inden for den eksisterende ramme uden, at andre eksisterende indsatser må nedprioriteres.
Det gælder bl.a. anbefalingen om ’udbredelse af bæltefrie afdelinger’, ’udbredelse af
shared decision making’, ’rådgivningsfunktionen til kommuner og almen praksis’,
’udvikling af samarbejdskulturer via efteruddannelse’, ’styrkelse af psykoterapeutiske
tilbud’ m.fl.
Der må således generelt tages det forbehold, at udmøntningen vil være afhængig af
konkretiseringen af indsatserne, og der kan være behov for politisk prioritering i budgetmæssig sammenhæng. Det gælder også indsatser, som foreslås drøftet i regi af
tværsektorielle aftaler mv. og indsatser, som kræver yderligere analyser. Hospitalsledelsen ønsker, at det generelle forbehold fremgår tydeligt af planen.
Sammenhæng til regionale og nationale rammer
Hospitalsledelsen savner en klar sammenhæng mellem de seks overordnede principper
i planen og de politisk vedtagne principper i regionens strategi om Fokus og Forenkling. Der savnes tilsvarende en tydelig kobling til de otte nye nationale mål: Sammenhængende patientforløb, styrket indsats for kronikere og ældre patienter, forbedret
overlevelse og patientsikkerhed, behandling af høj kvalitet, hurtig udredning og behandling, øget patientinddragelse, flere sunde leveår og mere effektivt sundhedsvæsen.
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Tværsektorielt samarbejde
Hospitalsledelsen ønsker at påpege, at anbefalingerne i planen for det øgede samarbejde mellem psykiatri, kommune og almen praksis forekommer uklare. Det er ikke tydeligt, hvilke opgaver psykiatrien forventes at varetage i dette øgede samarbejde, og der
må stilles spørgsmålstegn ved, om planens anbefalinger indeholder de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller. Det foreslås derfor, at anbefalingerne på dette område åbnes mere op, så intensionen fastholdes, og så løsningerne må afvente nærmere vurdering.
Selve begrebet ’gråzonepatienter’ kan virke stigmatiserende og foreslås ændret. Det er
korrekt, at der i nogle tilfælde er udfordringer med at vurdere, hvorvidt en patient skal
behandles i almen praksis/speciallægepraksis eller i hospitalspsykiatrien. Udfordringerne mht. arbejdsdelingen med kommunerne har imidlertid en anden karakter end
snitfladeudfordringen mellem praksisområdet og hospitalspsykiatrien.
Efter kommunalreformen er der en fastlagt arbejdsdeling mellem regioner og kommuner, hvilket gør det vanskeligt at beskrive nogle patientgrupper som ’gråzonepatienter’. Hospitalsledelsen er enig i intentionen om, at kommuner og hospital skal arbejde
sammen om patienterne. Det er i den forbindelse hospitalsledelsens forventning, at
samarbejdet med kommunerne om samtidige og evt. integrerede indsatser må forventes at blive et stort indsatsområde i de kommende år i højere grad end arbejdet med at
støtte kommuner og praksissektoren i indsatsen over for borgerne/patienterne. Herudover er samarbejdsaftalerne, som beskriver samarbejdet mellem region og kommune
nærmere, et vigtigt redskab, og det savnes, at planen beskriver opgaven med at få implementeret disse planer i de kommende år.
Styrket og udbygget ambulant psykiatri
Hospitalsledelsen støtter den allerede igangværende udvikling hen imod en øget ambulant psykiatri, hvor flest muligt behandles i deres nærmiljø, som er beskrevet i planen. Det er en udvikling, der har haft en central placering i regionsrådets budgetlægning siden 2007 og ikke mindst i de seneste to års budgetaftaler. Den ambulante psykiatri har dog behov for fortsat at blive udbygget og styrket, bl.a. gennem et tættere
samarbejde med sengeafsnittene og med de kommunale samarbejdsparter. Rammen
for Region Hovedstadens Psykiatris opgaver er især defineret med de årlige budgetter,
og der er ikke aktuelle tegn på, at der vil blive tilført yderligere midler til området. Det
handler derfor om at finde gode løsninger inden for den givne ramme, og de løsninger
skal findes i fællesskab.
Videre proces
Endelig skal der gøres opmærksom på, at planen indeholder nogle mindre tekstnære
misforståelser, som med fordel kunne rettes. Det gælder fx beskrivelsen af formålet
med projektet Sikker Psykiatri, men også andre passager i planen. Region Hovedstadens Psykiatri stiller sig gerne til rådighed for en gennemgang af planen med henblik
på at justere sådanne mindre misforståelser.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Side 3

Punkt nr. 12 - Treårsplan for udvikling af psykiatrien
Bilag 4 - Side -4 af 4

Region Hovedstadens Psykiatris direktion stiller sig øvrigt gerne til rådighed for nærmere drøftelser med Psykiatriudvalget om planen.

På vegne af hospitalsledelsen
Direktør, Martin Lund

Vedlagt:
 Kommentarer fra Overlægerådet i Region Hovedstadens Psykiatri
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BILAG - Psykiatrien i tal
Region Hovedstadens Psykiatri har et budget på ca. tre mia. kr. årligt. Udviklingen har været næsten konstant
samtidig med, at antallet af personer, der udredes og behandles i psykiatrien er steget markant. Region
Hovedstaden har således formået at øge produktiviteten betydeligt i perioden.

Langt størstedelen af de psykiatriske patienter, som behandles i den hospitalsbaserede psykiatri, behandles
udelukkende ambulant, mens ca. 20% har været i kontakt med sengepsykiatrien som supplement til den
ambulante behandling. Kun en meget lille gruppe behandles kun under indlæggelse. Samlet set behandles der
årligt knap 50.000 unikke patienter ambulant (børn, unge og voksne), hvilket samlet set løber op i knap 600.000
ambulante besøg årligt i Region Hovedstaden. På de seneste 5 år er antallet af ambulante besøg steget med 71%.

Vækst i henvisninger
Der er skabt stor forbedring af kapacitetsudnyttelsen, og antallet af patienter i behandling pr. år er steget med
mere ca. 25% i Region Hovedstadens psykiatri de seneste fem år.
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Tabel 1: Ambulante patienter (voksenpsykiatri) med svær psykisk sygdom

Antal ambulante besøg
Antal ambulante patienter

2010
200.192
12.927

2011
216.316
13.455

2012
247.953
14.288

2013
261.787
14.855

2014
301.091
16.381

2015
317.683
17.765

Den største enkeltgruppe inden for voksenpsykiatrien udgøres af patienter med svær psykisk sygdom med ca. en
tredjedel af de ambulante patienter. Den største vækst ses imidlertid i gruppen af voksne patienter med moderat
psykisk sygdom, hvor der har været en stigning på 62% i antallet af ambulant behandlede patienter i perioden
2010-2015.
Udviklingen tyder på, at væksten fortsætter særligt inden for de moderate psykiske lidelser som OCD, angst,
ADHD, depression, personlighedsforstyrrelser, belastningsreaktioner mv. Hvis væksten fortsætter, betyder det, at
det ikke kun øger presset på kapaciteten, men også, at en stadig større andel af befolkningen får en psykiatrisk
diagnose.

Behandling under indlæggelse
Patienter med svær psykisk sygdom tegner sig for hovedparten af sengeforbruget i Region Hovedstadens
Psykiatri, og selvom kun ca. 20% af patienterne indlægges, koster de psykiatriske sengeafsnit og
akutmodtagelserne knap 70% af det samlede budget.
Tabel 2: Senge, indlæggelser mv. i voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden
2010
2011
2012
2013
2014
Indlæggelser
18.613
20.294
19.736
20.279
20.378
Sengedage
413.856
381.917
371.374
369.798
369.522
Liggetid
22,2
18,8
18,8
18,2
18,1
Antal senge
1.327
1.156
1.113
1.116
1.123
- Heraf
intensive*
373
380
408
427
440
*fra primo 2016 er tallet 507

2015
19.291
362.416
18,8
1.098
484

Den voksenpsykiatriske sengekapacitet består dels af almene voksenpsykiatriske senge (åbne samt intensive),
dels af sengekapacitet til en række særlige patientgrupper (åbne samt intensive). Den almene voksenpsykiatri
udgør 72% af sengene. Sengekapacitetens hovedområder fremgår af nedenstående figur.
Hovedområder i voksenpsykiatrien – sengepsykiatri – 2015
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TIL BOKS:
Treårsplanen bygger videre på tidligere politiske beslutninger i form af bl.a.:
-

-

Regionsrådets retningsgivende beslutninger på psykiatriområdet i forbindelse med revisionerne af
hospitalsplanerne (bl.a. HOP 2020 og den seneste revision i 2015)
Budgetaftalerne for 2015 og 2016
Regionens overordnede strategi Fokus og forenkling (2014)
Anbefalingerne fra Regeringens Psykiatriudvalg (2014)
Satspuljeaftalen for perioden 2015-2018, som indeholder en samlet bevilling på 2,2 mia. kr. til
psykiatrien inden for udvalgte områder. I forbindelse med budget 2015 blev udmøntningen af Region
Hovedstandes statspuljemidler politisk godkendt
Ikrafttrædelsen af den nye udrednings- og behandlingsret på det psykiatriske område (september 2014
– skærpet september 2015)
Partnerskabsaftalen om nedbringelse af tvang (2014)
Sundhedsaftalen for 2015-2018, hvor psykiatrien fik øget fokus.
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Center for Sundhed
Hospitalsplanlægning
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Til:

Regionsrådet

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

B&D
3866 6000
38666013
csu@regionh.dk

Journal nr.: 15015013
Ref.: LHOE
Dato: 15. august 2016

Treårsplan for Udvikling af Psykiatrien

Forretningsudvalget drøftede på sit møde den 9. august den foreliggende Treårsplan
for Udvikling af Psykiatrien.
Psykiatriudvalget godkendte planen på sit møde den 21. juni 2016 og gav formanden
bemyndigelse til at godkende en række tekstnære bemærkninger.
Ændringsforslagene er indarbejdet i det udkast, som forretningsudvalget behandlede,
og der blev i den forbindelse stillet spørgsmålstegn ved et specifikt tekstafsnit vedr.
medicinering af børn og unge.
Psykiatriudvalget lagde på sit møde vægt på, at medicinering af børn og unge bør væres restriktiv, og at psykoterapi altid bør overvejes og så vidt muligt tilbydes før medicin. På den baggrund formulerede forvaltningen følgende tekst:
”Visse børn har god gavn af at få medicin til at afhjælpe deres symptomer, og det kan
være nødvendigt for, at de kan trives i en hverdag, men brugen af medicin til børn bør
som udgangspunkt være restriktiv. Der bør derfor ikke opstartes medicinsk behandling, før det er vurderet – og hvis relevant – afprøvet, om børn med mildere psykiatriske diagnoser kan profitere af psykoterapi/familieterapi kombineret med en kommunalpædagogisk indsats i skolen eller daginstitution.
I de tilfælde, hvor medicinsk behandling vurderes at være nødvendig, skal der samtidig laves en plan for, hvordan der løbende tages stilling til, om nedtrapning af medicinen er relevant.
For patienter som er i medicinsk behandling, når de afsluttes til videre forløb hos
egen læge, skal det ligeledes drøftes med egen læge, hvordan der løbende tages stilling til, om nedtrapning af medicinen er relevant.”
Efter drøftelser med Region Hovedstadens Psykiatri ændrede administrationen herefter teksten, da det blev vurderet fagligt problematisk at definere, hvilken behandling
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der afprøves og i hvilken rækkefølge, idet det altid er de faglige kliniske retningslinier,
som den enkelte patients behandlingstilbud bestemmes ud fra. Administrationen indarbejdede derfor følgende tekst:
”Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients behov afhængig af diagnose og tilstand. Mange patienter præsenterer sig med et komplekst sygdomsbillede og profiterer
ofte af et sammensat tilbud, hvor flere behandlingsformer indgår. Det er en klinisk
vurdering, hvilken konkret behandling patienten skal modtage, og det er i den forbindelse vigtigt, at der findes en bred vifte af tilbud, herunder medicinsk, psykoterapeutisk og familieterapeutisk behandling.”
Ved en fejl fra administrationens side blev dette særskilte ændringsforslag meget beklageligt ikke sendt til formanden for Psykiatriudvalget til godkendelse.
Psykiatriudvalget har efter forretningsudvalgsmødet drøftet et alternativ tekstforslag
og indstiller til regionsrådet, at den endelige tekst bliver:
”Behandlingen tager altid afsæt i en konkret klinisk vurdering og de gældende nationale faglige retningslinjer, og brugen af psykofarmaka til børn er som følge deraf restriktiv. Det vurderes altid, om psykoterapi kan bruges frem for medicin eller som
supplement til medicin.”
Ændringsforslaget vil blive behandlet på det kommende møde i regionsrådet den 16.
august 2016.
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Sekretariatschefen

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Til:

Regionsrådets møde d. 16. august 2016 – pkt. 12 – Treårsplan
for udvikling af psykiatrien

Ændringsforslag til pkt. 12 – Treårsplan for udvikling af psykiatrien
Stillet af Psykiatriudvalget.
Forslag til ændring af tekstformulering i Treårsplan for udvikling af psykiatrien
(s. 24):
Det foreslås, at følgende tekstformulering (s. 24) udgår:
”Behandlingen bør tilpasses den enkelte patients behov afhængig af diagnose og tilstand. Mange patienter præsenterer sig med et komplekst sygdomsbillede og profiterer
ofte af et sammensat tilbud, hvor flere behandlingsformer indgår. Det er en klinisk
vurdering, hvilken konkret behandling patienten skal modtage, og det er i den forbindelse vigtigt, at der findes en bred vifte af tilbud, herunder medicinsk, psykoterapeutisk og familieterapeutisk behandling.”
Og erstattes af følgende tekstformulering:
”Behandlingen tager altid afsæt i en konkret klinisk vurdering og de gældende
nationale faglige retningslinjer, og brugen af psykofarmaka til børn er som følge
deraf restriktiv. Det vurderes altid, om psykoterapi kan bruges frem for medicin
eller som supplement til medicin.”
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Bilag 1 til sagen om honorering af PIU
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Økonomi- og
Administrationsteamet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Til:

Regionsrådets møde den 16. august 2016 – pkt. 15 – Regionsrådsmedlem Susanne Langers (Ø) midlertidige fravær – fordeling af poster

Teknisk ændringsforslag til pkt. 15 – Regionsrådsmedlem Susanne Langers (Ø)
midlertidige fravær – fordeling af poster
Dagsordenspunktet foreslås tilføjet 2 ekstra punkter:
4. at Marianne Frederik (Ø) i givet fald efter indstilling fra valggruppen IVØ udtræder midlertidigt af It- og afbureaukratiseringsudvalget under Susanne Langers
fravær, og
5. at Susanne Langers stedfortræder i regionsrådet i givet fald efter indstilling fra
valggruppen IVØ udpeges som midlertidigt medlem af It- og afbureaukratiseringsudvalget under Marianne Frederiks midlertidige udtræden.
Begrundelse:
Valggruppen IVØ har oplyst, at den ønsker, at Marianne Frederik udpeges som midlertidigt medlem af Forretningsudvalget under Susanne Langers fravær, og at Marianne Frederik af denne årsag ønskes midlertidigt fritaget for sit arbejde som medlem af
It- og afbureaukratiseringsudvalget.
Valggruppen IVØ har endvidere oplyst, at den ønsker, at Susanne Langers stedfortræder i regionsrådet udpeges som midlertidigt medlem af Psykiatriudvalget under Susanne Langers fravær og som midlertidigt medlem af It- og afbureaukratiseringsudvalget under Marianne Frederiks midlertidige udtræden.
Hvis indstillingerne tiltrædes, vil Marianne Frederik i fraværsperioden i givet fald
modtage vederlæggelse for medlemskab af hhv. forretningsudvalget og It- og afbureaukratiseringsudvalget. Der vil i fraværsperioden i givet fald også skulle afholdes
omkostninger til det midlertidige medlem af It- og afbureaukratiseringsudvalget.
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Sammenfatning

Kollektiv tilgængelighed
Rapporten indeholder en vurdering af konsekvenser for tilgængelighed med kollektiv transport af, at Sundhedshus Helsingør lokaliseres på Esrumvej i samme
lokaler som det tidligere Helsingør Hospital. Sundhedshuset er i dag lokaliseret i
Murergade tæt ved Helsingør centrum.
Region Hovedstadens aktiviteter i Sundhedshuset retter sig mod borgere i flere
kommuner. God tilgængelighed med kollektiv transport er derfor relevant for
borgere i Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner.
Den kollektive tilgængelighed er analyseret gennem automatiserede opslag i
Rejseplanen.dk, der er sammenholdt med befolkningstætheden rundt om i
kommunerne. Tilgængelighed måles på den samlede rejsetid med kollektiv
transport fra dør til dør.
Murergade eller Esrumvej - med dagens kollektive trafikbetjening
Hvis alle indbyggere i de fire kommuner skal benytte kollektiv transport til Helsingør Sundhedshus, så er der med den nuværende kollektive betjening kun
marginal forskel i tilgængeligheden til Murergade og til Esrumvej.
Alle indbyggere i de fire kommuner visiteres imidlertid ikke til Sundhedshuset i
Helsingør. Frederikssund Hospital eller Hillerød Hospital er for mange en mere
nærliggende muligheder. Det er derfor mere relevant at vurdere tilgængeligheden med kollektiv transport ud fra, hvilket af de
tre hospitaler/sundheds-

Kollektiv tilgængelighed til nærmeste hospital/sundhedshus

huse som ligger nærmest
på borgerne – målt på

holm kommuner

rejsetid i kollektiv transport. Alt i alt tegner der

for indbyggere i Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hørsindbyggere
100%

sig under disse forudsætninger igen det billede, at

75%

med dagens kollektive
betjeningsniveau er der

50%

marginal forskel på den
kollektive tilgængelighed

25%

ved de to lokaliseringer af
Helsingør Sundhedshus.

Esrumvej
Murergade

minutter

0%
0

25

50

75

100

25 % af indbyggerne kan, som figuren viser, med begge lokaliseringer nå frem
på under 25 minutter. 75 % er fremme ved nærmeste hospital/sundhedshus på
under 50 minutter.
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3

Det er overvejende indbyggerne i Helsingør Kommune som berøres, hvis der
sker en flytning af Helsingør Sundhedshus. I dag er der flere indbyggere i Helsingør by som har en god tilgængelighed, fordi de bor i gangafstand af Sundhedshuset. Dertil kommer, som det fremgår af optegningen på kort, at der er
forskel på, hvilke områder der opnår den bedste betjening. Med en flytning til
Esrumvej opnås en bedre geografisk dækning i de nordlige dele af Helsingør
Kommune samt langs Kongevejen (buslinje 353). Men samtidig er der en lidt
svagere betjening af områder langs Kystbanen og langs buslinje 390R.
For indbyggerne i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner er effekten for
tilgængeligheden af en flytning til Esrumvej beskeden, idet enkelte får lidt længere og enkelte får lidt kortere rejsetid.

Kollektiv tilgængelighed, målt som rejsetid i minutter fra dør til dør, til nærmeste hospital/sundhedshus for indbyggere i Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner
Løsning:

Løsning:

Murergade

Esrumvej

Tilpasningsmuligheder for den kollektive transport
Helsingør Kommune er begunstiget af gode kollektive forbindelser ind og ud af
kommunen. En flytning af Helsingør Sundhedshus vil næppe kunne begrunde
større ændringer i betjening til og fra andre kommuner. Derimod så vil den kollektive betjeningen af et Sundhedshus på Esrumvej kunne styrkes gennem forskellige lokale justeringer af kommunale, fælleskommunale og/eller regionale
forbindelser.
Beslutninger om den fremtidige busbetjening skal ses i lyset af hvor mange og
hvilke aktiviteter, der lokaliseres i Helsingør Sundhedshus på Esrumvej. Dertil
kommer, at forskellige tiltag berører kommunale og regionale udgifter til drift af
kollektiv transport på forskellig vis.
Der er forskellige muligheder, som hver for sig eller i forskellige kombinationer
vil kunne bidrage til en styrket kollektiv betjening:

›

Korrespondanceforbedringer mellem lokalbaner og busser i Skibstrup (linje
342), Hornbæk (linje 347) og på Kvistgård Station (linje 353) er eksempler
på forbedringer som sandsynligvis kan gennemføres indenfor de nuværende
driftsudgifter.

http://projects.cowiportal.com/ps/A084464/Documents/03 Project documents/JSE0005033 notat vedr. Helsingør Sundhedshus.docx
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›

Omlægning af linje 390R og/eller forlængelse af bybuslinje 801A fra Helsingør Station til Esrumvej er eksempler på tiltag, som forbedre betjeningen
væsentligt, men som også vil betyde større driftsudgifter.

›

Flextur er et kollektivt transporttilbud, som er særlig velegnet for borgere
som har særlige behov i forbindelse med deres transport – f.eks. pga. funktionsnedsættelse. Det samme gælder servicebusserne i Helsingør by, som
passerer Helsingør Station og som nemt vil kunne omlægges til at betjene
et sundhedshus på Esrumvej. Fremtiden for disse kommunalt finansierede
tilbud er derfor også relevant i forhold til tilgængelighed til Helsingør Sundhedshus.

3

Indledning

3.1

Baggrund

Region Hovedstaden ønsker en vurdering af konsekvenserne for tilgængeligheden med kollektiv transport til Sundhedshuset Helsingør, hvis det lokaliseres
i det nu nedlagte hospital i udkanten af Helsingør by
på Esrumvej nr. 145. I dag er Sundhedshuset lokaliseret i Murergade i udkanten af Helsingør bycenter.
Helsingør Kommune og Region Hovedstaden har en
fælles intention om, at lokalisere deres borgerrettede
sundhedsaktiviteter på samme lokalitet. Pladsforholdene på Murergade er begrænsede, hvorfor Helsingør Kommune har foreslået Esrumvej som mulig placering.
Region Hovedstadens aktiviteter i Sundhedshuset i Murergade omfatter i dag:

›

Akutklinik, hvortil der visiteres efter opkald til 1813 og som er åbent kl. 7-22

›

Diverse ambulante funktioner som røntgen, medicinsk ambulatorie, jordmoderkonsultation, blodprøvetagning mm, hvortil der er åbent mellem kl. 7-18

Sundhedshuset Helsingør skal ses i sammenhæng med, at der er tilsvarende hospitalsaktiviteter på Hillerød Hospital og Frederikssund Hospital. Dækningsområdet
for Sundhedshuset Helsingør omfatter primært kommunerne: Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov. Der vil som oftest visiteres til det nærmeste hospital/sundhedshus, og oplande går derfor på tværs af kommunegrænserne.
Som et af flere elementer i beslutningen om lokalisering indgår, at der skal være en
god tilgængelighed med kollektiv transport.

http://projects.cowiportal.com/ps/A084464/Documents/03 Project documents/JSE0005033 notat vedr. Helsingør Sundhedshus.docx

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Punkt nr. 16 - Sundhedshus Helsingør - analyse af trafikal tilgængelighed med
offentlig transport
KOLLEKTIV TILGÆNGELIGHED TIL SUNDHEDSHUSET HELSINGØR
Bilag 1 - Side -5 af 23
3.2

5

Løsning af opgaven

Rapporten baseres på følgende datakilder:

›

Tidligere undersøgelser fra Helsingør Kommune ("Serviceeftersyn af den
kollektive transport", 2015) og Region Hovedstaden ("Let at komme rundt",
2012).

›

Kollektiv tilgængelighed måles på samlet rejsetid og findes ved hjælp af en
mængde automatiserede forespørgsler i Rejseplanen.dk for alle centre af
kvadratnet på 100 x 100 meter i de fire kommuner. Tilgængeligheden visualiseres på kort.

›

Rejseplansudtrækkene kombineres med en opgørelse af befolkningsunderlaget i de forskellige kvadratnet.

På basis af disse datakilder beskrives tilgængeligheden til Sundhedshuset med de
to forskellige lokaliseringer, og det identificeres, om der er forskelle. Tilgængeligheden bestemmes under to forskellige forudsætninger om optageområdet: alle
indbyggere i de fire kommuner rejser til Sundhedshuset Helsingør og alle indbyggere i de fire kommuner rejser til det nærmeste hospital/sundhedshus.
Analyserne danner afsæt for konkrete forslag til justeringer i busnettet i og omkring
Helsingør, både i en situation med en fortsat lokalisering i Murergade og med en
lokalisering på Esrumvej.

4

Den kollektive trafikbetjening i dag

4.1

Den køreplanlagte betjening

Den kollektive trafikbetjening i området er vist på figur 1 sammen med de to
lokaliseringer af Sundhedshuset - i Murergade og på Esrumvej. Helsingør Station
er et centralt skiftested for rejsende, der kommer fra områder udenfor Helsingør
Kommune. Helsingør Station har gode togforbindelser i form af Kystbanen og to
lokalbaner. Derudover betjenes ind og ud af Helsingør Kommune med regionalbus 390R samt de to fælleskommunale linjer 353 og 388.
Alt i alt er der en meget god betjening ind og ud af kommunen, og løsninger i
forbindelse med betjening af Sundhedshuset, skal derfor findes i den lokale tilpasning. Det vendes der tilbage til i kapitel 6.
For rejsende internt i Helsingør by er der to centrale skiftesteder: Helsingør Station og Prøvestenen. Alle bybusser betjener begge steder og med mulighed for
skift. I Helsingør by suppleres den lokale betjening af oplandslinjer, ligesom de
fælleskommunale linjer og R-buslinjen også har stop i Helsingør by.
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Regionale og
fælleskommunale linjer

Bybusser

Servicebusser

Oplandslinjer

Esrumvej

Murergade

Figur 1. Regional, fælles kommunale og lokale buslinjer i Helsingør i 2016
Kilde: "Eftersyn af den kollektive transport i Helsingør". MOE/Tetraplan for Helsingør Kommune, 2015
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Flextur

Flextur er et tilbud om behovstilpasset kollektiv transport. Kommunerne bestemmer selv, om de vil tilslutte sig samt hvilken takst, de vil tilbyde Flextur til
– se figur 2. Alle kan bestille en tur i tidsrummet kl. 6-23. Der kan bestilles ture
fra lokaliteter i alle de kommuner, der er tilsluttet ordningen, og der kan rejses
på tværs af kommunegrænser. Den kommune som rejsen udgår fra er også den,
der betaler tilskuddet til Flexturs rejsen. Alle kommuner i Nordsjælland, med
undtagelse af Hillerød, er tilsluttet Flexturs ordningen. Gribskov Kommune er
tilsluttet med den høje grundtakst. Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner er tilsluttet med den lavere kommunetakst.

Figur 2. Kommuner tilsluttet Flextur i 2016. Kilde: Movia

Flextur er relevant at indtænke i betjeningen af Sundhedshuset Helsingør, hvad
enten det er beliggende på Esrumvej eller i Murergade. I det samlede billede
varetager Flextur kun en begrænset del af transportefterspørgslen til Sundhedshuset, men der er i vidt omfang tale om betjening af borgere, som ikke har andre transportmuligheder.

5

Transport og tilgængelighed

5.1

Til og fra hospitaler i Region Hovedstaden

Transport til Region Hovedstadens hospitaler blev grundig undersøgt i 2012 i
udredningen "Let at komme rundt"1. Transportprofiler for rejser til regionens
hospitaler blev udtrukket fra den nationale transportvaneundersøgelse. I analysen skelnes mellem hospitaler i København og Frederiksberg kommuner og hospitaler udenfor. I denne sammenhæng er det sidstnævnte transportprofiler, der
er relevant.
Siden udredningen blev gennemført er Helsingør Hospital blevet nedlagt. En
række ambulante aktiviteter er overført til Sundhedshuset i Murergade og ind1

"Let at komme rundt", Tetraplan for Region Hovedstaden, 2012
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læggelser sker nu overvejende på Hillerød Hospital. Disse ændringer har imidlertid ingen væsentlig betydning for de overordnede transportprofiler, som blev
identificeret i "Let at komme rundt". Langt størstedelen af patienterne til hospitaler, nemlig 90 %, er ambulante patienter, hvilket ikke adskiller sig væsentligt
fra de 100 % ambulante patienter, der benytter Sundhedshuset Helsingør.
I figur 3 er vist en fordeling af, hvem det er der rejser til og fra hospitalerne,
idet alle rejser er opgjort i enheden årsdøgn (gennemsnit af dagtyper). Lidt over
halvdelen af alle personrejser er de ansatte som skal til og fra arbejde. Ca. en
fjerdedel er patienter, hvoraf ni ud af ti er ambulante patienter. Den sidste tiendedel af patienterne indlægges, hvilket giver anledning til besøgsaktivitet. Endelig er der en del transport relateret til at pårørende henter eller bringer patienter.
Bil er det foretrukne transportmiddel både for de ansatte og for patienterne. Der
anvendes kollektiv transport i 11 % af de ansattes rejser, 13 % af patienternes
rejser og 7 % af de besøgendes.

TRANSPORTMIDLER

REJSER
Ansatte
8%
14%

Arbejde

Patienter

Patient
53%
25%

Patientbesøg
Besøgende

Hente/bringe

0%

Gang og cykel

20%

Bil fører

40%

60%

Bil passager

80%

100%

Kollektiv transport

Figur 3. Fordeling af antal personrejser og transportmiddelfordeling for rejser til de
hospitaler i Region Hovedstaden som er beliggende udenfor København og Frederiksberg kommuner
Kilde: Bearbejdning af data fra "Let at komme rundt". Tetraplan for Region Hovedstaden, 2012

I figur 4 er dagsprofilen for an-

25%

komsttidspunkter til alle hospitaler i Region Hovedstaden vist

20%

for ansatte og patienter. Samme mønster vil formentlig være

15%

gældende for Sundhedshuset
Helsingør. De ansatte ankom-

10%

Ansatte
Patienter

mer i et snævert tidsinterval
frem til kl. 8.00, herefter kom-

5%

mer patienterne hen over dagen
med den største aktivitet om

0%

formiddagen. Profilen for hjemrejser fra hospitalerne er formentlig mere flad med mange
rejser hen over eftermiddagen.

Figur 4. Ankomst til Region Hovedstadens
hospitaler. Kilde: "Let at komme rundt"
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Opgørelse af tilgængelighed

Den kollektive tilgængelighed er kortlagt ved hjælp af en mængde automatiserede forespørgsler i Rejseplanen. Der er forespurgt for koordinater til centre af
geografiske kvadrater på 100x100 meter. For hver kvadrat er fundet den samlede rejsetid til Sundhedshuset i Helsingør (med de to lokaliseringer) eller til Frederikssund hhv. Hillerød hospitaler.
Opslag og rejsetider baseres på:

›

Ankomst til lokaliteten inden kl. 9.00 på en hverdag (onsdag d. 1. juni
2016) med den aktuelle køreplan

›

Hvis der er flere rejsemuligheder vælges den der samlet set tager kortest
tid

›

Rejsetiden omfatter hele turen fra dør til dør: gang fra udgangspunktet,
ventetid ved påstigning samlet kollektiv rejsetid inkl. skiftetid samt gangtid
fra stop eller station til rejsens endemål

›

Hvis man kan gå hurtigere til lokaliteten (med fem kilometer per time) end
man kan tage kollektiv transport, så vælges gangturen

Rejseplansudtrækkene er kombineret med antal indbyggere (per 1. januar 2016) i
hver kvadratnet. Det opgøres, hvor mange indbyggere i de fire kommuner, der har
forskellige rejsetider, hvis de alle skal til Sundhedshuset Helsingør (med begge
lokaliseringer), og hvordan det tilsvarende ser ud, hvis der visiteres til nærmeste
sygehus.

5.3

Til Murergade og Esrumvej

I figur 5 er vist en kumuleret kurve over tidsforbruget, hvis alle indbyggere i
Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner rejser til Sundhedshuset i Helsingør med en lokalisering som nu i Murergade eller med en lokalisering på Esrumvej. Af figuren aflæses at:

›

Der er kun marginal forskel på tilgængeligheden med kollektiv transport,
målt på tid, for indbyggerene i de fire kommuner til Sundhedshuset Helsingør for de to lokaliseringer i byen

›

Den største forskel er for de korte rejser på under 20 minutters rejsetid,
hvor Murergade falder bedre ud end Esrumvej. En del af forklaringen er, at
flere bor så tæt på Sundhedshuset at gang er den hurtigste transportform
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Hvis alle rejser til Sundhedshuset i Helsingør
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Indbyggere i fire kommuner
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Figur 5. Rejsetider med kollektiv transport for indbyggere fra Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner til Sundhedshuset Helsingør med
lokalisering i Murergade eller på Esrumvej. Kumuleret kurve

På figur 6 er optegnet tilgængeligheden med kollektiv transport fra de fire kommuner til Sundhedshuset Helsingør med den nuværende lokalisering i Murergade. På figur 7 er tilsvarende vist for en lokalisering af Sundhedshuset på Esrumvej.
Kigger man nærmere efter, så er der forskelle på tilgængeligheden til de to lokaliseringer af Sundhedshuset. Der er dog ikke én af lokaliseringerne, der klart
falder ud som de bedste – samlet set. Der er fordele og ulemper ved dem begge. Et Sundhedshus på Esrumvej vil samlet betyde:

›
›
›
›

En bedre geografisk dækning i de nordlige dele af Helsingør Kommune
En svagere betjening af områder langs Kystbanen og langs linje 390R
En styrkelse af tilgængeligheden langs linje 353
Lidt længere rejsetider for en mindre del af indbyggerne i yderområderne af
Gribskov Kommune, Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune
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Figur 6. Minutter rejsetid med kollektiv transport til Murergade fra Hørsholm, Fredensborg,
Helsingør og Gribskov kommuner. Ankomst på en hverdag før kl. 9.00

Figur 7 Minutter rejsetid med kollektiv transport til Esrumvej fra Hørsholm, Fredensborg,
Helsingør og Gribskov kommuner. Ankomst på en hverdag før kl. 9.00
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5.4

Til nærmeste hospital/sundhedshus

I figur 9 og figur 10 er der vist en optegning af tilgængeligheden fra de fire
kommuner til Hillerød hospital og til Frederikssund Hospital. I figur 8 er vist en
opgørelse af, hvor mange af indbyggerne i de fire kommuner, som kan nå frem
med kollektiv transport indenfor forskellige tidsrum. Det aflæses af figurer at:

›

Langt de fleste indbyggere i Gribskov, Fredensborg og Hørsholm kommuner
har en tilsvarende eller bedre kollektiv tilgængelighed til Hillerød Hospital
end til Sundhedshuset i Helsingør – uanset om det er lokaliseret i Murergade eller på Esrumvej

›

Praktisk taget ingen af områderne i de fire kommuner har en bedre tilgængelighed til Frederikssund Hospital end til Hillerød Hospital

›

Skulle man alene vælge én lokalisering, så er Helsingør den der opnår den
bedste tilgængelighed for flest i de fire kommuner. Det begrundes i, at Helsingør Kommunes befolkning udgør næsten halvdelen af den befolkningspopulation der kigges på

Hvis alle rejser til samme hospital/sundhedshus
160.000

Indbyggere i fire kommuner

140.000
120.000
100.000

80.000
60.000
40.000
20.000

minutter
0
0

20

40

Helsingør (Esrumvej)

60

80

Hillerød

100

120

Frederiksund

Figur 8. Rejsetider med kollektiv transport for indbyggere fra Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner til nærmeste lokalitet med en akutfunktion.
I Helsingør er vist lokaliseringen på Esrumvej. Kumuleret kurve
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Figur 9. Minutter rejsetid med kollektiv transport til Hillerød Hospital fra Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner. Ankomst på en hverdag før kl. 9.00

Figur 10. Minutter rejsetid med kollektiv transport til Frederikssund Hospital fra Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner. Ankomst på en hverdag før kl. 9.00
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I figur 12 og figur 13 er vist en optegning af tilgængeligheden, hvis der henvises
til det nærmeste hospital/sundhedshus. Med nærmeste menes det som man
hurtigst kan komme til med kollektiv transport. De to kort adskiller sig på lokaliseringen af Helsingør Sundhedshus. I figur 11 er vist en kumuleret kurve over
tidsforbruget, hvis alle indbyggere i de fire kommuner rejser til nærmeste hospital/sundhedshus opdelt på de to alternative lokaliseringer i Helsingør.
Alt i alt så tegner der sig dette billede:

›

Lokalisering i Murergade eller på Esrumvej har kun marginal betydning for
kollektiv tilgængelighed, målt på tidsforbrug, når man ser samlet på hele
befolkningen i de fire kommuner, og forudsætter, at de rejser til det nærmeste hospital/sundhedshus

›

Det er overvejende indbyggerne i Helsingør Kommune som berøres af en
eventuel flytning af Sundhedshuset, idet der sker en mindre omprioritering
af betjeningen af områder: bedre geografisk dækning i de nordlige dele,
svagere betjening af områder langs Kystbanen og langs linje 390R og en
styrkelse af tilgængeligheden langs linje 353

›

Længere rejsetid på de meget kort ture (målt på tid) bl.a. foranlediget af at
der ikke er så mange der bor indenfor en afstand, hvor gang er realistisk og
hurtigst

Hvis alle rejser til nærmeste hospital/sundhedshus
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Figur 11. Rejsetider med kollektiv transport for indbyggere fra Hørsholm,
Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner til nærmeste lokalitet med en
akutfunktion for de to lokaliseringer af Sundhedshuset i Murergade hhv. på
Esrumvej. Kumuleret kurve
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Figur 12. Minutter rejsetid med kollektiv transport til nærmeste hospital/sundhedshus
fra Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner. Sundhedshus i Murergade. Ankomst på en hverdag før kl. 9.00

Figur 13. Minutter rejsetid med kollektiv transport til nærmeste hospital/sundhedshus
fra Hørsholm, Fredensborg, Helsingør og Gribskov kommuner. Sundhedshus på Esrumvej Ankomst på en hverdag før kl. 9.00
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5.5

Kollektiv transport versus bil

I udredningen "Let at komme rundt" blev der med udgangspunkt i kendskab til
ansatte og patienters bopæl beregnet, hvor lang tid rejsen tager, hvis alle rejser
med kollektiv transport. På samme måde blev det beregnet, hvor lang tid det
tager, hvis alle kører i bil. Forholdet mellem tiden i kollektiv og tiden i bil for den
samme rejse (rejsetidsratio) er udtryk for, hvor godt et konkurrenceforhold der
er på parameteren tid for de to typer af transport.
I figur 14 er vist en optegning af rejsetidsratioen for ansatte hhv. patienter til de
på det tidspunkt syv hospitaler, som lå udenfor København og Frederiksberg
kommuner og som indgik i udredningen "Let at komme rundt". Figuren vurderes
i det store hele, at være dækkende for forholdene i Helsingør, hvad enten lokaliseringen er i Murergade eller på Esrumvej.
De to optegninger er næsten ens. Både for ansatte og patienter gør det sig gældende, at rejsetiden med kollektiv transport for halvdelen af de rejsende tager
mere end dobbelt så lang tid end med bil.
Medmindre der er tale om meget radikale omlægninger og udvidelser af den kollektive tranport, så anses det ikke for realistisk væsentligt at ændre på de rejsetidsforskelle der er i de to transportformer.
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Figur 14. Rejsetidsratio, forholdet mellem rejsetid med kollektiv og bil, for ansatte
hhv. patienter på Region Hovedstadens Hospitaler udenfor København og Frederiksberg kommuner. Kumuleret Kilde: Bearbejdning af data fra "Let at komme rundt". Tetraplan for Region Hovedstaden, 2012
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Muligheder for tilpasning af den kollektiv trafik

6.1

Sundhedshus i Murergade

17

En placering af Sundhedshuset i Murergade giver ikke umiddelbart anledning til
ændringer i den kollektive trafikbetjening.
Det nærmeste stoppested ligger umiddelbart overfor Sundhedshuset med omkring 50 meter til hovedindgangen. Ifølge rejseplansopslagene, så vil 70 % af de
indbyggere i de fire kommuner, som har Murergade som nærmeste hospital/sundhedshus, stå af her. 10 % har en rejsetids fordel ved at gå de cirka 650
meter fra Helsingør Station. De resterende 20 % opnår den hurtigste rejse ved
at stå af på forskellige andre lokalbanestationer og busstoppesteder og gå det
sidste stykke.

Stoppestedsted ved Muregade betjenes af:

› Linje 342 Hornbæk St.Helsingør St.

› Linje 353 Kokkedal St Helsingør St.

› Linje 388 Lyngby St Helsingør St.

› Linje 390R Helsinge St
- Helsingør St.

› Linje 802 Espergærde
St. - Helsingør St.

› Servicebus 840 Prøvestenscen. -Vapnagård
Figur 15. Stoppestedet ved Helsingør Sundhedshus i Muregade
I figur 15 er vist de linjer der betjener stoppestedet ved Murergade, og i tabel 1
er vist deres frekvens. Nogle af linjerne har endestation på Helsingør st og kører
ad Trækbanen, I.L. Tvedesvej, Allegade, Havnegade og Jernbanevej rundt om
Helsingør bymidte. I den ene retning vil busserne (Linje 388, 390R) køre forbi
Murergade inden ankomst til endestation ved Helsingør St. Andre linjer (342,
353 og 802) kører forbi Murergade, når de kører væk fra Helsingør St. På disse
linjer vil brugerne af Sundhedshuset i den ene retning være nødt til at køre forbi
Helsingør St, og måske have et ophold her af kortere eller længere varighed,
eller skulle skifte bus for at komme videre.
Afstande fra sundhedshuset til Helsingør St. er på 650 m. På Helsingør St. har
Kystbanen samt lokalbanerne fra Hillerød over Fredensborg (Lille Nord) og fra
Hillerød over Græsted, Gilleleje og Hornbæk (Gribskovbanen og Hornbækbanen)
alle endestation. Fra Helsingør St. kan man således gå til Sundhedshuset i Murergade eller man kan benytte de ovenfor nævnte buslinjer.
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Tabel 1.

Frekvens (antal afgange pr time) på buslinjer, der passerer Sundhedshuset på Murergade.
Hverdage

Linje

Før 18.00

Lørdag
Efter 18.00

Før 16.00

Søndag
Efter 16.00

Før 16.00

Efter 16.00

342

1

*)

½

*)

½

*)

353

2

1

1

½

1

½

388

1

1

1

1

1

1

390R

2

1

1

1

1

1

802

3

1

3

1

1

1

840

1

-

1

I alt til
Sundhedshus

7

2

5½

1½

3½

1½

3

2

2

2

2

2

1)

-

1

1)

-

fra stationen
I alt fra
Sundhedshus
til stationen
1): Driften stopper kl 14.00
*): Ingen fast frekvens. Kun få afgange.

6.2

Sundhedshus på Esrumvej

Det nærmeste stoppested ligger på Esrumvej, og der er en gåtur på cirka 200
meter fra stoppested til hovedindgangen – se figur 16. Ifølge rejseplansopslagene, så vil 93 % af de indbyggere i de fire kommuner, der har Esrumvej som
nærmeste hospital/sundhedshus, stå af her. De resterende 7 % har en rejsetids
fordel ved at gå fra stoppesteder, der ligger lidt længere væk og som betjenes
af busser, der ikke passerer stoppestedet på Esrumvej.
Et Sundhedshus på Esrumvej vil med de nuværende linjeføringer af de buslinjer
der er nævnt i figur 16 og hvis frekvens er vist i tabel 2.
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Stoppestedsted ved
Muregade betjenes af:

› Linje 342 Hornbæk St.
- Helsingør St.

› Linje 347

Hornbæk

St –Snekkersten St.

› Linje 353 Kokkedal St
– Helsingør St.

Figur 16. Stoppestedet ved Helsingør Sundhedshus på Esrumvej 145

Tabel 2.

Linje

Frekvens (antal afgange pr time) på buslinjer, der passerer Sundhedshuset på Esrumvej.
Hverdage
Før 18.00

342

1

347

1*)

353
I alt

Lørdag
Efter 18.00

Før 16.00

Søndag
Efter 16.00

Før 16.00

Efter 16.00

*)

½

*)

½

*)

2

1

1

½

1

½

4

1

1½

½

1

½

* Kører kun i tidsrummet kl. 6-9 og 13-18 samt kl 11

Der ligger ingen togstationer indenfor rimelig gangafstand fra adressen på Esrumvej. En af disse busser skal derfor bruges fra en station:

›
›
›

Linje 342 som betjener Helsingør St. og Skibstrup St.
Linje 347 som betjener Hornbæk St og Snekkersten St.
Linje 353 som betjener Helsingør St og Kvistgård St.

Linje 342 har på hverdage i dagtimerne gode korrespondancer med korte overgangstider (3 minutter) i Skibstrup med toget fra Gilleleje. I modsat retning ankommer bussen samtidig med at toget kører. Aften og weekend er der ½ times
overgangstid i begge retninger.
Linje 347 har 2 minutters overgangstid på Snekkersten St fra toget fra Hillerød
og 4 minutters overgangstid med toget fra Gilleleje i Hornbæk. Overgangstiden i
Snekkersten fra Kystbanen er 15 minutter fra de ordinære tog fra syd og 8 minutter fra myldretidstogene.
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I modsat retning har linje 347 relativt dårlige korrespondancer med toget mod
Gilleleje i Hornbæk (23 min) og toget mod Hillerød i Snekkersten (30 minutter).
Der er rimelig god overgangstid (4 minutter) til de ordinære tog på kystbanen
mod syd.
Linje 353 har på hverdage i dagtimerne rimelig korrespondance i Kvistgård med
togene til/fra Hillerød. I retning fra Hillerød er der 4-5 minutters overgangstid på
hverdage i dagtimerne, mens der aften og weekend er længere korrespondancer. I modsat retning (mod Hillerød) er der ca. 10 minutters overgangstid i dagtimerne alle dage, mens der om aftenen på de sidste ture er længere overgangstider.
Overgangstider på Helsingør Station er vist i tabel 3.
Tabel 3. Overgangstider på Helsingør Station
Linje/Strækning

Kystbanen

Lille Nord

Hornbækbanen

Fra linje 342

3 minutter

28 minutter

10 minutter

Til linje 342

7 minutter

24 minutter

12 minutter

Fra linje 353

5/15 minutter

30 minutter

12 minutter

Til linje 353

9/19 minutter

26/28 minutter

14/15 minutter

Der er relativt korte overgangstider til og fra Kystbanen og Hornbækbanen (på
nær til linje 353), mens korrespondancerne med Lille Nord fra Hillerød har lang
overgangstid.

6.3

Tilpasning ved lokalisering på Esrumvej

Med henblik på at reducere rejsetiden til Sundhedshuset, hvis det placeres på
Esrumvej kan følgende justeringer af den kollektive bustrafik i området foretages:

›

Ændring af køreplaner på linje 342, 347 og 353 så der opnås bedre korrespondance med lokalbanerne

›

Omlægning af servicebus linje 840 så den betjener direkte til Sundhedshuset

›

Omlægning af linje 390R så den kører via Esrumvej og dermed betjener
stoppestedet ved Sundhedshuset

›

Forlængelse af linje 801A fra Helsingør Station til Sundhedshuset

6.3.1 Bedre korrespondance til lokalbanerne
Linje 342 og Hornbækbanen
Korrespondancen mellem linje 342 og Hornbækbanen i Skibstrup er fin i retning
fra Sundhedshuset, hvor linje 342 ankommer til Skibstrup i minuttal 44 og toget
mod Hornbæk og Gilleleje afgår i minuttal 47.
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I modsat retning ankommer toget samtidig med at bussen afgår i minuttal 52.
Hvis bussens afgangstid flyttes til minuttal 54 bliver der god overgangstid mellem tog og bus, da perron og stoppested ligger med en gangafstand på omkring
100 meter. For at forbedre omstigningen yderligere kan det overvejes at flytte
stoppestedet tættere på indgangen til perronen og evt. etablere et fodgængerfelt til de passagerer, der skal krydse vejen.
Forskydningen i afgangstiden skal hentes på strækningen mellem Skibstrup og
Helsingør, da bussen også skal korrespondere med toget i Skibstrup i den modsatte retning, hvor der er 3 minutters overgangstid. Det ene minut af de 2 minutter, køreplanen skal justeres med, kan hentes i de 3 minutters overgangstid i
Skibstrup, således at der kun bliver 2 minutters overgangstid.
Køreplanen for linje 342 bør endvidere forskydes med en halv time om aftenen,
hvor toget kun kører en gang i timen. Køreplanen passer i dag til de tog, der
ikke kører om aftenen på Hornbækbanen.
De foreslåede ændringer kan formentlig gennemføres uden ændringer i ressourceforbruget.
Linje 347 og Hornbækbanen
Linje 347 har god korrespondance med kort overgangstid (2 minutter) fra toget
fra Gilleleje i Hornbæk. I den modsatte retning er overgangstiden dårligere (23
minutter). Køreplanen for busserne i retning mod Hornbæk kan eventuelt forskydes med 20 minutter, således at busserne kommer 20 minutter tidligere til
Hornbæk, hvorved de vil passe til toget mod Gilleleje med en overgangstid på
13 minutter.
Ændringen vil formentlig kunne gennemføres uden øget ressourceforbrug, men
vil have implikationer på linje 340 og 345, som linje 347 køreplanmæssigt er
bundet sammen med. Hertil vil en ændring også have indflydelse på linje 802,
som også skal have ændret afgangstider som følge af at de to linje kører samme
rute i Espergærde.
Linje 353 og Lille Nord
Linje 353 har god korrespondance (ca. 5 minutter) i Kvistgård med toget på Lille
Nord fra Hillerød og Fredensborg. I modsat retning er overgangstiden lidt dårligere (ca. 10 minutter).
Om formiddagen har linje 353 kun timesdrift. Her kan man genindføre halvtimesdrift, som der har været tidligere.
Lørdag og søndag samt om aftenen, hvor både toget og linje 353 kun kører en
gang i timen er overgangstiden noget længere, hvorfor det her bør overvejes at
forskyde bussens køreplan, så overgangstiden reduceres. I retning mod Helsingør skal den lægges ca. 14 minutter senere. I modsat retning skal den lægges
ca. 23 minutter senere.
En forskydning på 19 minutter i retning mod Kokkedal og 14 minutter i modsat
retning vil formentlig kunne gennemføres uden ændringer i forbruget af busser
på linjen på disse tidspunkter. Udvidelse af driften om formiddagen vil betyde et
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øget forbrug på ca. ½ mio. kr. pr. år, hvis ½-times driften genoprettes mellem
Helsingør St og Prøvestenen og ca. 1 mio. kr. pr. år hvis det omfatter hele ruten
til Kokkedal St.

6.3.2 Servicebus linje 840 via Sundhedshuset
Servicebus linje 840 har tidligere betjent Helsingør Sygehus. Det foreslås, at
linjen lægges tilbage, så den fremover kører til Sundhedshuset.
Denne omlægning kan gennemføres for meget beskedne omkostninger.

6.3.3 Linje 390R via Sundhedshuset
Linje 390R kører ad Gurrevej til Helsingør Bymidte. Med henblik på at skabe en
direkte forbindelse fra Helsinge, Græsted, Esrum; Esbønderup, Tikøb og Gurre
kan linje 390E føres via Sundhedshuset og derfor køre ad Klostermosevej fra
Gurrevej og ad Esrumvej til Helsingør bymidte.

Figur 17. Mulighed for omlægning af linje 390R i Helsingør by

En sådan omlægning vil medføre, at køretiden på linje 390R forlænges med ca.
6 minutter pr. omløb og at der skal anvendes en bus mere på linjen. Dette betyder en øget driftsomkostning på ca. 1,0 mio. kr. pr. år.
Linje 390R skal, såfremt den omlægges ad Esrumvej forbi Sundhedshuset, erstattes af anden betjening på Gurrevej og Mads Holmsvej. Der er ikke umiddelbart en linje, som det vil være hensigtsmæssigt at omlægge og bruge til erstatning.
En løsning kunne være at omlægge linje 342 fra Esrumvej ad Kingosvej til Gurrevej og derfra køre som linje 390R til Helsingør St. Dette vil give timesdrift på
hverdage i dagtimerne og drift hver anden time aften og weekend. Omkostninegrne til denne løsning vil være i størrelsesordenen kr. 700-800.000 om året,
da der kræves en ekstra bus indsat på linjen ved denne omlægning.
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Figur 18. Mulighed for omlægning af linje 342 i Helsingør by

6.3.4 Linje 801A til Sundhedshuset
Et alternativ til at lægge linje 390R ad Esrumvej kunne være at forlænge linje
801A fra Helsingør Station til Sundhedshuset ad Havnegade, Allegade, Kronborgvej, Nygade, Møllebakken og Esrumvej. Dette kunne enten ske for alle ture,
dvs. en gang hvert kvarter eller på hver anden tur dvs. hver halve time.
Denne løsning ville give nogle flere forbindelser fra stationen end der opnås alene med linje 342 og 353, hvis alle ture føres igennem. Er det kun hver anden
tur, der køres til Sundhedshuset bliver antallet af afgange det samme som hvis
linje 390R også føres forbi Sundhedshuset.
Omkostningerne ved at føre linje 801A til Sundhedshuset vil med 15 minutters
drift udgøre omkring 3,5-4,0 mio. kr. pr. år. Med 30 minutters drift bliver omkostningerne det halve.

6.4

Flextur

For at Flextur fuldt ud skal kunne fungere i det nordsjællandske område, og
dermed udgøre et sammenhængende og ensartet kørselstilbud til områdets borgere, så skal først og fremmest Hillerød Kommune tilslutte sig. Derudover er det
uhensigtsmæssigt at kommunerne er tilsluttet på forskellige niveauer af grundtaksten. Gribskov Kommune har den høje takst, mens den billigere kommunetakst anvendes i Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune og Hørsholm
Kommune.
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Sammenhængende infrastruktur i Greater Copenhagen
Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Den vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også som
metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt på to danske og en svensk
region og tilsammen 79 kommuner. Hovedstaden er vigtig som Danmarks vækstmotor. Omkring halvdelen af den danske eksport
skabes af virksomhederne i hovedstadsregionen, og det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. 85% af de udenlandske
investeringer i Danmark placeres i Hovedstaden.I
En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være lokomotiv for den danske vækst er en
moderne og effektiv infrastruktur. Både internt i hovedstadsregionen og i form af gode forbindelser til resten af landet og udlandet.
Samtidig kan en velfungerende infrastruktur medvirke til at understøtte, at Greater Copenhagen bliver internationale virksomheders
foretrukne sted at placere sig.
Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen i dag og vil gøre det i
de kommende år frem mod 2030, hvor indbyggertallet forventes at stige med over 200.000. II I 2025 forventes trængslen at betyde, at
bilisterne spilder over 18 mio. timer på at sidde i kø.III

Bedre forbindelser i Greater Copenhagen
I forbindelse med udarbejdelsen af Greater Copenhagen Trafikcharter er der identificeret en række
tiltag, som KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive om at gennemgå og
præsentere.
De beskrevne tiltag indeholder forslag, som omfatter motorvej, havnetunnel, regionaltog, S-tog og
letbane.

Fremtidens trængsel øger behovet for effektiv prioritering
Trængselskommissionen vurderede, at det årligt koster samfundet ca. 8,5 mia. kr., hvilket forventes at
stige markant i 2025, hvis ikke der bliver lavet forbedringer af regionens infrastruktur.
Ifølge fremskrivninger fra Trængselskommissionen skal den kollektive trafik i hovedstadsområdet i 2025
håndtere 15% flere ture end i dag. Det svarer til yderligere 141.000 daglige ture, hvilket vil lægge et
stigende pres på det nuværende kollektive transportsystem.

Incentive præsenterer tiltagene målt på seks objektive kriterier
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive præsentere og sammenholde tiltagene på
baggrund af eksisterende rapporter og analyser af tiltagene.
Alle tiltagene har til formål at fremme et sammenhængende trafiksystem for Greater Copenhagen med
henblik på at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser.
Incentive sammenholder tiltagene ud fra seks prioriteringskriterier, der er opstillet af Greater
Copenhagen-arbejdsgruppen. Kriterierne er inspireret af Trængselskommissions anbefalinger og
suppleret med kriterier, som er særligt relevante for Greater Copenhagen.
Kilder: I.
II.
III.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2014-2018: Copenhagen – hele Danmarks hovedstad, 2014, Region Hovedstaden
Befolkningsprognose, 2016, Danmarks Statistik,
Transport for Copenhagen, December 2015, Struensee
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Tiltagene
Incentive sammenholder tiltagene ud fra de seks prioriteringskriterier.
For fem af de seks kriterier kan udfaldet være: godt, moderat, dårligt
eller ikke muligt at vurdere. Sidstnævnte udfald afspejler, at effekten
ikke kan vurderes ud fra det tilgængelige materiale.

Kilde: Eksisterende analyser

Kilde: Incentives vurdering

Godt

Godt

Moderat

Moderat

Dårligt

Dårligt

Kriteriet 'Projektøkonomi' angiver de samlede offentlige
nettoindtægter, dvs. de samlede omkostninger og indtægter for den
offentlige sektor ved et projekt.

?

Alle de angivne beløb er i 2016-priser og nutidsværdi er opgjort i 2016.

Ikke muligt at vurdere

Tiltagene og prioriteringskriterierne er vist i tabellen nedenfor. På de
efterfølgende sider beskrives prioriteringskriterierne og de enkelte
tiltag i hovedtræk.
1.
Sammenhæng
i GC

2.
Vækst og
arbejdspladser

3.
Overflytning

4.
Samfundsøkonomi

1. Motorvejsforlængelse Frederikssundsfingeren

5.
Projektøkonomi
-2,8
mia. kr.*

2. Motorvejsforlængelse Hillerødfingeren

?

-3,1
mia. kr.*
-20
mia. kr.

3. Østlig Ringvej (havnetunnel)

4a. Kapacitetsudvidelse af
Hovedbanegården

-12,7
mia. kr.

4b. Optimering af spor syd for
København H

-821
mio. kr.

5. "Ring Syd" fra Roskilde via
Ny Ellebjerg

-971
mio. kr.*

6. Bedre togbetjening til
Helsingør

-326
mio. kr.*

7a. Sammenhængende
banebetjening i håndfladen
— fase 1

6.
Miljø og
klima

?

?

7b. Sammenhængende
banebetjening i håndfladen
— fase 2
8. Automatisering af S-tog

-3,1
mia. kr.
-1,5
mia. kr.

Positiv

Note: * I projektøkonomien indgår ikke driftsomkostninger, da data ikke er tilgængelige.

På de to efterfølgende sider uddybes prioriteringskriterierne for og forudsætningerne bag vurderingen.
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Vurderingsgrundlag
Incentive vurderer hvert af tiltagene ud fra seks prioriteringskriterier. Kriterierne er inspireret af Trængselskommissions anbefalinger
og suppleret med kriterier, som er særligt relevante for Greater Copenhagen.
For fem af de seks kriterier er der fire udfald: godt, moderat, dårligt samt ikke muligt at vurdere. Den sidste betegnelse anvendes i
de tilfælde, hvor effekten af projektet ikke kan vurderes på baggrund af det tilgængelige materiale. Projektøkonomi angives
numerisk som de samlede offentlige nettoindtægter.
1. Sammenhæng i Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

Vurderes på baggrund af ændringen i rejsetiden på både bane
og vej til vigtige knudepunkter (Københavns Lufthavn,
Hovedbanegården, Femern, kommende
højhastighedsforbindelser, Ny Ellebjerg St. mv.). Reduktion i
rejsetiden kan fx skyldes reduceret trængsel.

Projektets påvirkning af arbejdsudbuddet vurderes i tråd med
Finansministeriets principper for udarbejdelse af
samfundsøkonomiske analyser. Arbejdsudbuddet øges, når en
reduktion i trængslen frigør tid (gevinst). Arbejdsudbuddet
reduceres, når projekterne finansieres via øgede skatter
(forvridning).

Rejsetiden vil falde

Arbejdsudbudsgevinsten overstiger -forvridningen

Rejsetiden vil være uændret

Arbejdsudbudsgevinsten er positiv

Rejsetiden vil stige

Arbejdsudbudsgevinsten er negativ

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Vurderes på baggrund af antal trafikanter, der anvender
kollektiv transport eller cykel i stedet for bilen.

Vurderes på baggrund af projektets interne rente, som angiver
den samfundsøkonomiske forrentning af et projekt.

Trafikanter flytter væk fra bil

Intern rente over 4%

Trafikanter flytter ikke

Intern rente mellem 0% og 4%

Trafikanter flytter over i bil

Negativ intern rente

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Angiver de samlede omkostninger og indtægter for den
offentlige sektor ved et projekt. Projektøkonomien inkluderer
både anlægs- og driftsomkostninger samt evt.
operatøromkostninger og brugerfinansiering.

Vurderes på baggrund af ændringen i udledningen af CO2 og
andre emissionstyper.

Projektøkonomien er opgjort som nutidsværdien
i 2016 af de samlede offentlige nettoindtægter
opgjort i 2016-priser.

Kilde:
a.
b.

.

Udledningen falder
Udledningen er uændret
Udledningen stiger

Incentive baseret på følgende:
Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen, 2013, Incentive.
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden, Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.
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Baggrund for vurderinger
Incentive har tildelt tiltagene en score på baggrund af viden fra eksisterende analyser og rapporter. I de tilfælde, hvor de
tilgængelige analyser er mangelfulde, er materialet suppleret med Incentives erfaringer fra lignende projekter. De udfyldte ikoner
illustrerer, at grundlaget for vurderingen er fra eksisterende analyser, og de ikke udfyldte ikoner illustrerer, at det er Incentives
vurdering.

Kilde: Eksisterende analyser

Kilde: Incentives vurdering

Godt

Godt

Moderat

Moderat

Dårligt

Dårligt

?

Ikke muligt at vurdere

Vurdering af realiserbarhed
Incentive vurderer hvert af tiltagene i forhold til, hvor langt tiltaget er fra at kunne blive ført ud i livet. Realisérbarheden vurderes ud
fra Transport- og Bygningsministeriets budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Projekterne er inddelt på en skala fra 1-4, hvor 1
er langt fra realisering, og 4 er udbudsklar. Skalaen er opdelt ud fra de fire relevante faser i budgetteringsprincipperne.

Fase

Fase

Fase

Fase

1

2

3

4

Foreløbige undersøgelser:
Definerer et stadie, hvor der
kun er lavet foreløbige
undersøgelser på projektet.
Der mangler fortsat VVMundersøgelser m.m.
Projektets foreløbige
undersøgelser kan bruges til
at finde ud af, om tiltaget er
værd at gå videre med.

VVM-undersøgelser:
Definerer et stadie, der
hjælper til at danne ramme
om et beslutningsgrundlag
for, om projektet skal
gennemføres. I denne fase er
der bl.a. lavet en
samfundsøkonomisk analyse,
miljøeffekter (VVM) og
risikovurderinger.
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Detailprojektering:
Definerer et stadie, hvor der
er truffet en beslutning om at
gennemføre projektet.
Projektet overgår herefter til
løbende statusrapporteringer
frem til udbud.

Udbudsfase:
Definerer et stadie,
der er klar til udbud.
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1. Motorvejsforlængelser — Frederikssundsfingeren
Tiltaget består i at udbygge Frederikssundsmotorvejen fra den nuværende slutning syd for
Ballerup op til Frederikssund med 22 yderligere km motorvej. Projektøkonomien er opgjort til
-2,8 mia. kr. i nutidsværdi. Formålet er at mindske trængslen på indfaldsvejene vest for
København.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

2. Motorvejsforlængelser — Hillerødfingeren
Tiltaget består i at udbygge Hillerødmotorvejen med én sammenhængende motorvej mellem
Hillerød og København samt at opgradere landevejen fra Hillerød til Helsinge. Formålet med
projektet er at mindske trængslen på indfaldsvejene nordvest for København. Der er ikke
udarbejdet et egentligt overslag over projektøkonomien, men Trængselskommissionen vurderer
en anlægsomkostning i omegnen af -3,1 mia. kr.
Foreløbige
1
2
3
4
Udbudsklar
undersøgelser

3. Østlig Ringvej (havnetunnel)
Tiltaget omfatter, at man etablerer en ny ringvej fra Nordhavn ud til Amagermotorvejen.
Projektøkonomien er i opgjort til -7 mia. kr. i nutidsværdi. Formålet med ringvejen er at mindske
trængslen i indre København og på de vestlige ringveje. Projektøkonomien er opgjort til -20 mia.
kr. i nutidsværdi.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

4a. Kapacitetsudvidelse af Hovedbanegården
Tiltaget består i at udvide kapaciteten på Hovedbanegården. Analysen gennemgår ni forskellige
løsningsforslag, hvoraf analysen her tager udgangspunkt i en ny tunnel mellem Østerport og
Hovedbanegården. Der er stor sammenhæng mellem denne udvidelse og det syvende projekt
"Ring Syd". Projektøkonomien er opgjort til -12,7 mia. kr. i nutidsværdi. Tiltag 4a og 4b er
alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

4b. Optimering af spor syd for København H
Tiltaget består i at udvide kapaciteten på Hovedbanegården ved at optimere spor. Analysen
gennemgår ni forskellige løsningsforslag, hvoraf analysen her tager udgangspunkt i optimering af
spor syd for Hovedbanegården. Der er stor sammenhæng mellem denne udvidelse og det syvende
projekt "Ring Syd". Projektøkonomien er opgjort til -821 mio. kr. i nutidsværdi. Tiltag 4a og 4b er
alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.
Foreløbige
undersøgelser

1
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5. "Ring Syd" fra Roskilde via Ny Ellebjerg
Tiltaget består i at etablere en ny forbindelse mellem Roskilde og Københavns Lufthavn.
Projektet forventes at skabe et mere robust kollektivt trafiknet og samtidig at aflaste
Hovedbanegården ved at styrke Ny Ellebjerg som nyt knudepunkt i Københavns infrastruktur. Der
er ikke udarbejdet et estimat for driftsomkostningerne. Projektøkonomien er opgjort til -971
mio. kr. i nutidsværdi.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

6. Bedre togbetjening til Helsingør
Tiltaget opgraderer den eksisterende kystbane mellem Malmø og Helsingør. Opgraderingen
forventes at styrke den kollektive trafik ved at øge hastigheden på strækningen mellem Helsingør
og Østerport fra 100-120 km/t. til 120-160 km/t. Der er ikke udarbejdet et estimat for
driftsomkostningerne. Projektøkonomien er opgjort til -326 mio. kr. i nutidsværdi.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

7a. Sammenhængende banebetjening i håndfladen — fase 1
Tiltaget er en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej. Formålet
med projektet er at skabe sammenhæng mellem Metro Cityringen og letbanen langs Ring 3.
Projektøkonomien er opgjort til -3,1 mia. kr. i nutidsværdi. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 1 og 2
i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfalden.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

7b. Sammenhængende banebetjening i håndfladen — fase 2
Tiltaget er en ny letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg, der giver potentiale til at etablere de to
stationer som centrale knudepunkter i den offentlige infrastruktur og vil medvirke til at binde tre
af regionens hospitaler sammen. Projektøkonomien er i opgjort til -1,5 mia. kr. i nutidsværdi.
Tiltag 7a og 7b er mulige faser 1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende
banebetjening i håndfalden.
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

8. Automatisering af S-tog
Tiltaget omfatter en automatisering af S-toget, så det kommer til at fungere som et
metrosystem. Formålet med projektet er at øge den kollektive trafik og mindske trængslen
omkring København. Projektet har en positiv nutidsværdi. Incentive vurderer, at
projektøkonomien er positiv. Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til -4,4 mia. kr.
Tiltaget forventes at give et driftsøkonomisk overskud på 325 mio. kr. årligt.
Foreløbige
undersøgelser

1
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BILAG
Forklaring og uddybning
af tiltagene
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Hovedstaden
1.
Motorvejsforlængelse
- Frederikssundsfingeren
Bilag 1 - Side -10 af 29

Beskrivelse
Projekttype: Motorvej
Formålet: Projektets formål er at mindske trængslen på indfaldsvejene fra Nordsjælland mod København.
Fakta om projektet: I 2009 blev det i Folketinget besluttet, at anden og tredje etape af Frederikssundmotorvejen skulle
gennemføres.II Linjeføringen for hele strækningen er vedtaget, men finansieringen til tredje etape er forsat ikke på plads. Dette
bilag beskriver den tredje etape. Etapen er ca. 22 km lang, og strækningen starter ved Tværvej og slutter ved Frederikssund.I
Projektet inkluderer også en nedklassificering af hovedlandevej 522 til kommunevej på strækningen mellem Ring 4 i Ballerup og
Udlejrevej i Ølstykke.
Forudsætninger: Ved beregning af de trafikale effekter er det antaget, at en ny fjordforbindelse (syd for den eksisterende) er
åbnet, og at der ikke er brugerbetaling på fjordforbindelsen.
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

ca. -2,8 mia. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Udbygningen forventes at mindske rejsetiden for bilister fra
Nordsjælland, der rejser ind mod København.

De samlede effekter på vækst og arbejdspladser er ikke
opgjort.

Rejsetiden fra Frederikssund til Nørreport forventes forkortet
med 6-7 minutter.II

Frederikssundmotorvejen forventes at skabe en daglig
rejsetidsbesparelse på 5.800 timer.II

Frederikssundmotorvejen kan desuden tiltrække flere brugere
til den nye fjordforbindelse.I

28% svarende til ca. 6.000 af de beskæftigede i Frederikssund
arbejder i eller omkring København.I En forlængelse kan øge
mobiliteten for disse pendlere og derved fremme væksten.

Incentive vurderer, at gevinsten ved at forlænge
Frederikssundmotorvejen kan være mindre, hvis
Hillerødmotorvejen også forlænges. Begge veje er en mulig
indfaldsvej for nogle rejsende, og de to forlængelser vil derfor
"stjæle" bilister fra hinanden.
Samlet set vil projektet mindske rejsetiden til trafikale
knudepunkter, hvilket vil have en positiv effekt på
sammenhængen med Greater Copenhagen.

I forbindelse med lovforslaget fra 2009 blev det vurderet, at
motorvejsforlængelsen vil skabe en nettobesparelse på 75 mio.
kr. i transportomkostninger for det danske erhvervsliv alene i
2015.III
Projektet finansieres af offentlige midler via
skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride
arbejdsudbuddet og mindske væksten.
Det er ikke muligt at vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er
større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog,
at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.
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3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Udbygningen gør bilisme mere attraktivt, og antallet af
bilrejser er estimeret til at stige med 5.000 rejser pr.
hverdagsdøgn.I

Kombinationen af Frederikssundmotorvejens anden og tredje
etape har en nettonutidsværdi på 4,9 mia. kr. og en intern
rente på 7,1%.III

På trods af flere bilister på vejen vil det være muligt at komme
6-7 minutter hurtigere til Nørreport og 11-12 min. hurtigere til
Rødovre fra Frederikssund.II Det vil gøre den kollektive trafik
mindre attraktiv og mindske brugen af kollektiv trafik.

Det er estimeret, at Frederikssundmotorvejens anden etape har
en nettonutidsværdi på ca. 3,2 mia. kr.III
Incentive vurderer, at forskellen i de to estimater alene kan
tilskrives udførslen af tredje etape.

I forbindelse med lovforslaget fra 2009 blev det vurderet, at
anlæggelsen af både anden og tredje etape kun vil sænke
antallet af påstigninger på Frederikssundsbanen (på
strækningen fra Frederikssund til Valby) med 0,5%.III

Projektet er derfor samfundsøkonomisk rentabelt.

Overordnet vurderer Incentive, at projektet vil øge brugen af
bil og mindske brugen af kollektiv trafik. Projektet har derfor
en negativ effekt på overflytning.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Anlægsomkostningerne til en forlængelse af
Frederikssundmotorvejen er estimeret til 2,8 mia. kr. inkl. et
korrektionstillæg på 30%.I

Konsekvenserne for miljøet og klimaet er ikke opgjort for
udbygningen af Frederikssundmotorvejens tredje etape.
Det er dog opgjort, at udbygningen af
Frederikssundmotorvejens tredje etape kan give 5.000 nye
bilrejser pr. hverdagsdøgn,I hvilket vil øge udeledningen af CO2
og andre emissionstyper.

Driftsomkostningerne ved forlængelsen er ikke beregnet.
Projektøkonomien er derfor opgjort uden driftsomkostninger.
Incentive vurderer, at driftsomkostninger til motorvejen og
tabte billetindtægter fra mindre brug af kollektiv trafik kun har
en lille negativ effekt på den samlede projektøkonomi.

I forbindelse med lovforsalget fra 2009 blev den samlede effekt
på miljøet af anden og tredje etape estimeret.

Modsat kan mere bilkørsel føre til afgiftsindtægter for staten.

Her blev det vurderet, at CO2-udledningen kan stige med 0,7%,
mens udledningen af andre typer af emissioner kan stige med
mellem 0,7% og 2,5%.III
Incentive vurderer, at projektet kan øge udledningen af både
CO2 og andre emissionstyper og dermed påvirke miljø og klima
negativt.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II

III

Incentives
vurdering

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser

Mulige yderligere analyser
+

Analyse af finansieringsmuligheder.

+

Analyse af de trafikale effekter, hvis både Frederikssund- og
Hillerødmotorvejen udbygges.

3. Overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Projektøkonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.
III.

Infrastruktur i Nordsjælland – Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport, 2014, COWI.
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.
Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund, 2009, Transportministeriet.
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Beskrivelse
Projekttype: Motorvej
Formål: Projektets formål er at mindske trængslen på indfaldsvejene fra Nordsjælland mod København.
Fakta om projektet: Der er ikke gennemført en egentlig forundersøgelse af projektet, og den tilgængelige information er derfor
sparsom. I det tilgængelige materiale fra COWI omfatter projektet en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød
samt en opgradering af den eksisterende landevej fra Hillerød til Helsinge.
Trængselskommissionen anbefaler yderligere, at dele af den eksisterende motorvej udvides.
Forudsætninger: Det er antaget, at alle infrastrukturprojekter, der under rapportens udarbejdelse er finansieret og vedtaget, er
etableret. Der er dog ingen klar oversigt over de forudsætninger, der er anvendt i trafikanalyserne fra COWI's rapport.
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

-3,1 mia. kr.

?

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Udbygningen kan øge hastigheden og kapaciteten på
strækningen,I hvilket kan mindske rejsetiden fra Nordsjælland
til København.

De samlede effekter på vækst og arbejdspladser er ikke opgjort
i det tilgængelige materiale.

Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød er vurderet til at tiltrække
en større mængde trafik, og en forlængelse af
Hillerødmotorvejen kan afhjælpe øget trængsel.I
Incentive vurderer, at gevinsten ved forlængelsen af
Hillerødmotorvejen vil være mindre, hvis
Frederikssundmotorvejens tredje etape også færdiggøres.
Begge veje er mulige indfaldsveje for nogle rejsende, og de to
forlængelser vil derfor "stjæle" bilister fra hinanden.
Samlet set kan projektet mindske rejsetiden til trafikale
knudepunkter i Greater Copenhagen.

En udbygning af Hillerødmotorvejen forventes at kan skabe
tidsgevinster for over 1 mia. kr.I En andel af tidsgevinsterne vil
tilfalde erhvervslivet og pendlerne, hvilket har en positiv effekt
på væksten i området.
28% svarende til ca. 6.800 af de beskæftigede i Hillerød
arbejder i eller omkring København.I Mobiliteten for denne
gruppe forventes at stige, hvis man forlænger
Hillerødmotorvejen, hvilket har en positiv effekt på
arbejdsudbuddet.
Den samlede forsinkelse i Hillerødkorridoren var over 2.000
trængselstimer pr. dag i 2011.II Forlængelsen forventes at
mindske tidstabet til gavn for både pendlere og erhvervsliv.
Projektet finansieres af offentlige midler via
skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride
arbejdsudbuddet og mindske væksten.
Incentive kan ikke vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er
større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog,
at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.
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3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Strækningen efter Hillerødmotorvejen er den mest trafikerede
statsvej, som ikke er motorvej.I Trængslen er kun stigende, og
fra 2000 til 2014 er trafikken steget med 28%. Den store
trængsel skaber ofte kø om morgenen og om eftermiddagen.I

Den samlede samfundsøkonomi for en forlængelse af
Hillerødmotorvejen er ikke beregnet, da anlægsomkostningerne
ikke er bestemt.
På grund af de manglende anlægsomkostninger er Incentive
ikke i stand til at vurdere, om projektet er samfundsøkonomisk
rentabelt.

Af COWI's rapport fremgår det, at en udbygning vil tiltrække
16.000 køretøjer i døgnet.I Det er ikke opgjort, hvor mange af
disse der er nye rejsende i bil, og hvor mange der er bilister fra
andre vejstrækninger.

Incentive finder det dog meget sandsynligt, at projektet er
samfundsøkonomisk rentabelt, da strækningen er meget
trafikeret, og lignende projekter er rentable.

Incentive vurderer, at trængslen får den kollektive trafik til at
fremstå mere attraktiv. En forlængelse af Hillerødmotorvejen
kan afhjælpe dele af trængslen og herved flytte rejsende fra
kollektiv trafik til bil.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Der er ikke foretaget konkrete anlægsestimater af udbygningen
af Hillerødmotorvejen.II

Nutidsværdien af de samfundsøkonomiske omkostninger ved
øget CO2-udledning er ca. 16 mio. kr.I

Anlægsomkostninger for en udbygning af Hillerødmotorvejen og
opgradering af den eksisterende motorvej er vurderet til 3,1
mia. kr. af TrængselskommissionenII.

Nutidsværdien af de samfundsøkonomiske omkostninger ved
udledningen af andre emissionstyper er ca. 27 mio. kr.I
De samfundsøkonomiske omkostninger kan kun opstå ved øget
udledning af CO2 og andre emissionstyper.

Driftsomkostningerne er ikke opgjort, så projektøkonomien er
opgjort uden driftsomkostninger.

Udbygningen af Hillerødmotorvejen må derfor øge udledningen
af både CO2 og andre emissionstyper, og projektet har derfor
en negativ effekt på miljø og klima.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II

Incentives
vurdering

Mulige yderligere analyser
+

En analyse af anlægsomkostningerne ved en udbygning af
Hillerødmotorvejen vil gøre det muligt at evaluere, om en
forlængelse er samfundsøkonomisk rentabel.

+

Gennemførelsen af en forundersøgelse og en VVM-analyse vil
være det første skridt imod at gennemføre projektet.II

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser
3. Overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Projektøkonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.

Infrastruktur i Nordsjælland – Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport, 2014, Cowi.
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKR
Hovedstaden
3.
Østlig
Ringvej (havnetunnel)
Bilag 1 - Side -14 af 29

Beskrivelse
Projekttype: Havnetunnel
Formål: Projektet har til formål at mindske trængslen i indre København og på de vestlige ringveje.
Fakta om projektet: Ringvejen vil følge den såkaldte linjeføring B4, der løber fra Nordhavnsvej i Nordhavn under havneløbet frem
til Refshaleøen og videre under Kløvermarken, Amagerbro, Amager Fælled og frem til Amagermotorvejen. Det er desuden muligt at
opdele projektet i to etaper. Første etape vil løbe fra Nordhavnsvej til Kløvermarken, og den anden etape vil løbe fra Kløvermarken
til Amagermotorvejen.I
Forudsætninger: Alle projekter, der var vedtaget og finansieret i 2013, er medregnet i trafikfremskrivningerne. Det inkluderer bl.a.
opførslen af Nordhavnsvej og Metro Cityringen.IV

Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

ca. -20 mia. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

På nuværende tidspunkt skal al trafik fra det nordlige
København til Amager enten køre gennem København eller
langs de vestlige ringveje, hvilket skaber øget trængsel og
trafik.II

Effekterne på vækst og arbejdspladser er ikke direkte opgjort i
det tilgængelige materiale.

Østlig Ringvej vil øge adgangen til Københavns Lufthavn og lede
en del af trafikken uden om indre København. Hertil gives
adgang til de nye byudviklingsområder ved Nordhavn og på det
nordøstlige Amager.II
I 2025 vil der være 31.000 brugere af Østlig Ringvej pr.
hverdagsdøgn.I Trafikmængden er beregnet under antagelse af,
at der er brugerbetaling på tunnelen. Et højere antal bilister vil
bruge tunnelen, hvis det er gratis.

Trafikanterne kan opnå en tidsgevinst på 20.000 køretøjstimer
pr. hverdagsdøgn i 2025,II hvilket vil skabe en
arbejdsudbudsgevinst.
Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye
byudviklingsområder.I Det forventes, at antallet af
arbejdspladser i Nordhavn, Ørestaden og på det nordøstlige
Amager vil stige med knap 20.000 i perioden 2025-2040.I
Incentive vurderer, at Østlig Ringvej vil øge tilgængeligheden
til arbejdspladserne i området og derved styrke væksten i de
tre områder.

Østlig Ringvej kan desuden aflaste de eksisterende broer
mellem Sjælland og Amager, der ikke har kapacitet til at
håndtere den forventede trafikale vækst.I

Projektet finansieres af offentlige midler via
skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride
arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Østlig Ringvej vil mindske trængslen i København og rejsetiden
til flere trafikale knudepunkter i Greater Copenhagen.
Projektet har derfor en god sammenhæng til Greater
Copenhagen.

Det er ikke muligt på det nuværende grundlag at vurdere, om
gevinsten overstiger forvridningen. Incentive vurderer dog, at
projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst grundet de store
tidsgevinster.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med
KKR Hovedstaden
Bilag 1 - Side -15 af 29

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Trafikken forventes at falde med 2-3% i de dele af København
og Frederiksberg, hvor det nu bliver mere attraktivt at benytte
havnetunnelen.II

Østlig Ringvej har en nettonutidsværdi på 3,2 mia. kr. og en
intern rente på 4,2%.I
Gevinsterne er drevet af høje brugergevinster med en
nettonutidsværdi i omegnen af 23 mia. kr. I

Den samlede vejtrafik i hovedstadsområdet forventes at stige
med 0,2% som følge af Østlig Ringvej.I

Samfundsøkonomien er beregnet med forudsætningen om, at
der ikke er brugerbetaling på Østlig Ringvej. I det tilgængelige
materiale er ikke lavet en samfundsøkonomisk analyse med
brugerbetaling. Ved brugerbetaling forventes det, at ca.
halvdelen af den forventede trafik flytter væk fra Østlig
Ringvej.I

Det er estimeret, at Østlig Ringvej vil skabe 10.000 nye
bilrejser pr. hverdagsdøgn i 2025. Samtidig vil antallet af rejser
med både kollektiv trafik og cykel falde med knap 3.000 pr.
hverdagsdøgn.III
Flere rejsende vil vælge bilen frem for andre transportformer,
og projektet har derfor en negativ indflydelse på overflytning.

Incentive vurderer, at faldet i trafikanter på Østlig Ringvej vil
mindske tidsgevinsterne ved projektet, og det
samfundsøkonomiske resultat vil sandsynligvis forringes.
Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er estimeret til 17,4
mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50%.I

Miljøberegninger viser, at åbningen af Østlig Ringvej forventes
at øge CO2-udslippet med 0,5%, hvilket svarer til ca. 14.000
tons CO2.II

Nutidsværdien af driftsomkostninger efter åbningen er ca. 2,2
mia. kr.I

Udledningen af andre emissionstyper påvirkes også, og
emissionen af partikler i hovedstadsområdet vil stige med ca.
1%.I

De samlede omkostninger til Østlig Ringvej har en nutidsværdi
på knap 20 mia. kr.I

Store dele af København og Frederiksberg vil opleve et fald i
luftforurening, fordi der vil være mindre trafik i indre
København.I

Indtægterne fra brugerbetaling og grundværdistigninger har en
nettonutidsværdi på 7,7 mia. kr.I

Projektet påvirker miljø og klima negativt.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II III IV

Incentives
vurdering

Mulige yderligere analyser
+

For at klarlægge finansieringsmulighederne kan en analyse af
mulighederne for brugerbetaling gennemføres.I

+

Ønsker man at gå videre med projektet, er næste skridt en
forundersøgelse.I

+

På nuværende tidspunkt er Vejdirektoratet ved at udarbejde
en VVM-undersøgelse for Nordhavnstunnellen, men en VVMundersøgelse for hele strækningen mangler forsat.

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser
3. Overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Projektøkonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.
III.
IV.

Østlig Ringvej – Strategisk analyse af en havnetunnel i København, 2013, Transportministeriet.
En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.
Transportministeriet – Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej - Trafikmodelberegninger, 2013, Tetraplan.
Transportministeriet – Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej - Beregningsforudsætninger, 2013, Tetraplan.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKRKapacitetsudvidelse
Hovedstaden
4a.
af Hovedbanegården
Bilag 1 - Side -16 af 29

Beskrivelse
Projekttype: Kapacitetsudvidelse
Formål: Formålet med projektet er at øge kapaciteten på Hovedbanegården og derigennem sikre muligheden for øget togdrift i
fremtiden. Tiltag 4a og 4b er alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.
Fakta om projektet: I 2021 forventes hele kapaciteten for ind- og udkørsel af tog på København H at være udnyttet. Det betyder, at
det i derefter ikke er muligt at øge togdriften i indre København, hvilket vil have konsekvenser for togets konkurrenceevne. Derfor
er der blevet undersøgt ni mulige løsninger til, hvordan man kan øge kapaciteten på Hovedbanegården. Løsningsforslagene kan
inddeles i kategorierne optimering af sporlayout, øget vendekapacitet, øget gennemkørselskapacitet eller togkørsel til Amager. Et
par af de ni forslag er ikke længere en mulighed på grund af eksterne faktorer. I dette bilag tages udgangspunkt i en ny tunnel
mellem København H og Østerport St., hvilket er det dyreste alternativ, men som skaber den største kapacitetsforøgelse.
Forudsætninger: Dette projekt forudsætter et stort behov for udvidet kapacitet samt at der gælder samme køreplan som for
København-Ringstedbanen.
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.
1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

–12,7 mia. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Projektet gør det muligt at adskille Kystbanen fra trafikken til
Sverige.I

Der er ikke information tilgængeligt i materialet om vækst og
arbejdspladser.

Projektet har formodentligt en positiv effekt på rettidigheden.I

Projektet har ingen direkte tidsgevinsterI, men løser et
fremtidigt kapacitetsproblem, hvilket gør det muligt at udvide
den kollektive trafik i fremtiden omkring Hovedbanegården.
Kapacitetsgevinsten har en værdi, der svarer til 1,6 mia. kr.I

Stationerne ligger langt under jorden, hvilket øger gangtiden på
stationerne. Det er med til at øge den samlede rejsetid.I
Projektet skaber ikke nogen positiv ændring i rejsetiden og vil
derfor ikke direkte gøre trafikale knudepunkter i Greater
Copenhagen mere tilgængelige. Den øgede kapacitet vil skabe
plads til fremtidige infrastrukturprojekter, som kan gavne
Greater Copenhagen.
Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv effekt for
sammenhængen til Greater Copenhagen.

Projektet har store omkostninger, hvilket skal finansieres af
offentlige midler via skatteindkrævninger. Det skaber
arbejdsudbudsforvridning, hvilket kan have negative effekter
for vækst og arbejdsplader. Skatteforvridningen svarer til et
tab på 1,9 mia. kr.I
Til gengæld forventes projektet at øge udbuddet af
arbejdskraft, fordi kapacitetsudvidelsen på sigt frigiver tid.
Incentive vurderer, at tabet ved skatteforvridningen er
væsentlig større end arbejdsudbudsgevinsten, og projektet
påvirker derfor vækst og arbejdspladser negativt.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med
KKR Hovedstaden
Bilag 1 - Side -17 af 29

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Projektet forventes at sikre, at kapaciteten er langtidssikret og
kan håndtere eventuelle senere udvidelser af driften.I

Projektet har en negativ nettonutidsværdi på 13,3 mia. kr.I
Projektet har de højeste anlægsomkostninger blandt alle
undersøgte alternativer.I

Projektet forventes at sikre muligheden for at udvide
togtrafikken ved Hovedbanegården og derved i højere grad
gøre toget til et godt alternativ til bilen. Projektet skaber
således ikke i sig selv overflytninger, men gør det muligt at
skabe overflytninger igennem andre fremtidige projekter.

En tunnel fra Hovedbanegården til Østerport St. har en
nettonutidsværdi, som er minimum 9,0 mia. kr. lavere end de
andre alternativer i materialet.I
Anlægsomkostningerne er høje og indeholder usikre skøn.
Tunnelen krydser metroen flere steder, hvilket kan skabe
komplikationer, som ikke er medtaget i beregningerne.I

Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv effekt på
overflytning.

Rejsetiden på stationerne stiger, da de ligger langt under
jorden.I
Projektet er ikke samfundsøkonomisk rentabelt.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til 12,4
mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50%. Inklusiv
driftsomkostninger er nutidsværdien af projektøkonomien 12,7
mia. kr.

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort for
projektet.
Projektet har ikke nogen direkte positive miljø- og
klimagevinster, men det giver mulighed for at øge togdriften på
længere sigt, hvilket kan have positive effekter for miljø og
klima.

Projektet er 7,8 mia. dyrere end det næstdyreste alternativ i
materialet.I

Incentive vurderer, at projektet på sigt vil have en positiv
effekt på miljø og klima.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II

Incentives
vurdering

Mulige yderligere analyser
+

Miljø- og klimaeffekterne kan belyses ved en VVMundersøgelse.

+

En undersøgelse af, hvilke potentielle projekter
kapacitetsudvidelsen skaber, kan kaste lys over den reelle
værdi af projektet.

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser
3. Trængsel og overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Offentlig økonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.

Stationskapaciteten ved København H, 2013, Trafikstyrelsen.
En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKROptimering
Hovedstaden af spor syd for København H
4b.
Bilag 1 - Side -18 af 29

Beskrivelse
Projekttype: Kapacitetsudvidelse
Formål: Formålet med projektet er at øge kapaciteten på Hovedbanegården og derigennem sikre muligheden for øget togdrift i
fremtiden. Tiltag 4a og 4b er alternativer, som begge adresserer problemstillingen med kapaciteten på Hovedbanegården.
Fakta om projektet: I 2021 vil hele kapaciteten for ind- og udkørsel af tog på København H være udnyttet. Det betyder, at det i
derefter ikke er muligt at øge togdriften omkring indre København, hvilket vil have konsekvenser for togets konkurrenceevne. Derfor
er der blevet undersøgt ni mulige løsninger til, hvordan man kan øge kapaciteten på Hovedbanegården. Løsningsforslagene kan
inddeles i kategorierne optimering af sporlayout, øget vendekapacitet, øget gennemkørselskapacitet eller togkørsel til Amager. Et
par af de ni forslag er ikke længere en mulighed på grund af eksterne faktorer. I dette bilag tages udgangspunkt i en optimering af
sporet syd for København H.
Forudsætninger: Dette alternativ er afhængigt af den fremtidige køreplan, samt at der bliver et fremtidigt behov for at udvide
kapaciteten. Derudover forudsættes samme køreplan som for København-Ringstedbanen.
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.
1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

–821 mio. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Projektet har formodentlig en positiv effekt på rettidigheden
og robustheden.I

Der er ikke information tilgængeligt i materialet om vækst og
arbejdspladser.

Projektet skaber ikke nogen positiv ændring i rejsetiden og kan
derfor ikke direkte gøre trafikale knudepunkter i Greater
Copenhagen mere tilgængelige. Den øgede kapacitet vil dog
muliggøre fremtidige infrastrukturprojekter, som kan gavne
Greater Copenhagen.

Projektet har ingen direkte tidsgevinsterI, men løser et
fremtidigt kapacitetsproblem, hvilket gør det muligt at udvide
den kollektive trafik i fremtiden omkring Hovedbanegården.
Kapacitetsgevinsten har en værdi svarende til ca. 585 mio. kr.

Kapacitetsforøgelsen er begrænset og har ikke en lige så stor
positiv påvirkning på Greater Copenhagen som flere andre
alternativer i materialet.

Projektet er ikke nær så omkostningstungt som flere af de
andre alternativer i materialet om Hovedbanegården. Der vil
stadig være skatteopkrævninger, der svarer til at tab på 140
mio. kr.

Incentive vurderer, at den samlede effekt på sammenhængen
til Greater Copenhagen er positiv.

Til gengæld forventes projektet at øge udbuddet af
arbejdskraft, fordi kapacitetsudvidelsen på sigt frigiver tid.
Det er ikke muligt at vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er
større end arbejdsudbudsforvridningen.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

17

Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med
KKR Hovedstaden
Bilag 1 - Side -19 af 29

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Projektet forventes at øge kapaciteten på Købehavn H, men i
mindre grad end andre alternativer i materialet.

Projektet har en negativ nettonutidsværdi på 1,4 mia. kr.I
Der er en del usikkerhed om kapacitetsforbedringen, som kan
have negative effekter på samfundsøkonomien.

Projektet sikrer muligheden for at udvide togtrafikken ved
Hovedbanegården og derved i højere grad gøre toget til et godt
alternativ til bilen. Projektet skaber således ikke i sig selv
overflytninger, men gør det muligt for andre fremtidige
projekter.

Hvis man ønsker at gå videre med dette projekt, bør man lave
en mere dybdegående analyse af projektet, da analysen i det
tilgængelige materiale tager udgangspunkt i en meget
skitseagtig undersøgelse og generelt er behæftet med meget
usikkerhedI.

Incentive vurderer, at projektet på kort sigt vil skabe negative
effekter for overflytning. På lang sigt vurderer Incentive, at de
positive effekter vil være større end de negative, og at
projektet samlet set har en positiv effekt på overflytning.

Incentive vurderer, at projektet har en negativ intern rente.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til 821 mio.
kr. inkl. korrektionstillæg på 50%.

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort for
projektet.

Der er ikke nogen driftsomkostninger forbundet med projektet.

Projektet har ikke nogen direkte positive miljø- og
klimagevinster, men det giver mulighed for øget togdrift på
længere sigt, hvilket kan have positive effekter for miljø og
klima.
Incentive vurderer, at projektet på sigt har en positiv effekt på
miljø og klima.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

Incentives
vurdering

Mulige yderligere analyser
+

Miljø- og klimaeffekterne kan belyses ved en VVMundersøgelse.

+

Der skal foretages en mere grundig analyse af projektet, som
er meget komplekstI.

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser
3. Trængsel og overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Offentlig økonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.

Stationskapaciteten ved København H, 2013, Trafikstyrelsen.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKR
Hovedstaden
5.
"Ring
Syd" fra Roskilde via Ny Ellebjerg
Bilag 1 - Side -20 af 29

Beskrivelse
Projekttype: Ny regionaltogsforbindelse
Formål: Projektet har til formål at styrke den kollektive trafik mellem Roskilde og Københavns Lufthavn og skabe et mere robust
kollektivt trafiknet og aflaste Hovedbanegården.
Fakta om projektet: Projektet "Ring Syd" omfatter en ny regionaltogsforbindelse mellem Roskilde og Lufthavnen med stop på
Trekroner, Høje-Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Projektet skaber en bedre sammenhæng med de nye trafikale
knudepunkter Ny Ellebjerg og Glostrup. I dette bilag ses nærmere på projektet med en udbygning af Glostrup St. Der findes et
alternativ uden stop på Glostrup St., som derfor ikke kræver en udbygning.
Forudsætninger: Projektet forudsætter, at letbanen langs Ring 3 er bygget, mens metroen ved Ny Ellebjerg ikke er bygget.
Sidstnævnte forudsætning afspejler det tilgængelige materiale.
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.
1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

Ca. -971 mio. kr.

6. Miljø og klima
Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Projektet kan skabe en bedre forbindelse mellem Roskilde og
Københavns Lufthavn og dermed styrke den kollektive trafik.

Der er ikke foretaget vækstberegninger på projektet.

Projektet er samtidig med til at afhjælpe de fremtidige
kapacitetsproblemerne på de nuværende knudepunkter på
Hovedbanegården og Nørreport St.
Det forventes, at der vil være 7% færre påstigninger på
Nørreport St. samt 13% færre på Hovedbanegården, hvilket vil
sænke trængslen ved de centrale knudepunkter.I
Den nye regionaltogsforbindelse kører på mange af de samme
strækninger som letbanen mellem Ny Ellebjerg og Glostrup.
Letbanen påvirker derfor det samfundsøkonomiske afkast af
Ring Syd.I

Projektet forventes at give en samlet rejsetidsbesparelse på
1,8 mio. timer årligt.I Det kan frigive tid og have en positiv
effekt på arbejdsudbuddet.
Da projektøkonomien ikke er tilgængelig for projektet, er det
ikke muligt at vurdere, hvordan arbejdsudbudsforvridningen
bliver påvirket.
Incentive vurderer, at arbejdsudbuddet bliver påvirket positivt
af rejsetidsbesparelsen og negativt af
arbejdsudbudsforvridningen, men det er ikke muligt at vurdere
den samlede effekt.

Projektet har sammenlagt en positiv sammenhæng med Greater
Copenhagen.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med
KKR Hovedstaden
Bilag 1 - Side -21 af 29

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Projektets effekt på overflytning er ikke beskrevet i materialet.
Kollektive transportture forventes at stige med 0,5 mio.

Projektet har en intern rente på 17,7% og en nettonutidsværdi
på 6,0 mia. kr. Et alternativ uden stop på Glostrup St. vil have
en intern rente på 21,4% og en nettonutidsværdi på 5,5 mia.
kr.I

årligt.I

Projektet gør toget mere attraktivt og forøger derved togets
konkurrenceevne i forhold til bilen.

Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.

Incentive vurderer, at der vil være overflytninger fra bil til tog.
Derfor har projektet en positiv effekt på overflytninger.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Anlægsomkostningerne er opgjort til 971 mio. kr. inkl. 50%
korrektionsreserve.I

Effekterne på miljøet og klimaet er ikke opgjort.
Det bliver mere attraktivt at benytte toget, da
fremkommenligheden stiger. Dette er udtrykt i stigningen i
antal ture for kollektiv trafik, hvor Incentive forventer, at der
vil være overflytninger fra bil til tog. Det vil have en positiv
effekt på miljø og klima.

Projektøkonomien vil være positivt påvirket af billetindtægter,
mens operatøromkostningerne vil stige og påvirke
projektøkonomien negativt.
De driftsrelaterede indtægter og omkostninger ikke er
tilgængelige i materialet, så projektøkonomien er opgjort uden
driftsomkostninger.

Der bliver kørt flere togkilometerI, hvilket kræver et større
energiforbrug. Denne effekt er dog CO2-neutral under
forudsætningen af, at det er et el-tog, og det vil derfor ikke
påvirke miljø og klima.
Incentive vurderer, at der vil være en positiv effekt på miljø og
klima.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

Incentives
vurdering

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

Mulige yderligere analyser
+

En VVM-analyse vil belyse de eksterne effekter.

+

En samfundsøkonomisk analyse uden letbanen kan være
nødvendig, hvis letbanen ikke vedtages.

2. Vækst og arbejdspladser
3. Trængsel og overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Offentlig økonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.

Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKR
Hovedstaden
6.
Bedre
togbetjening til Helsingør
Bilag 1 - Side -22 af 29

Beskrivelse
Projekttype: Opgradering af eksisterende jernbane.
Formål: Formålet med projektet er at styrke den kollektive trafik ved en opgradering af Kystbanen, så hastigheden kan øges på
strækningen mellem Helsingør St. og Østerport St.
Fakta om projektet: Der blev med afsæt i aftalen om Togfonden reserveret 112 mio. til at opgradere Kystbanen. Opgraderingen vil
gavne de nuværende 9 mio. årlige passagerer og nedsætte rejsetiden mellem Helsingør St. og Østerport St. med to minutter ved at
øge makshastigheden på strækningen med 20-40 km/t. Projektet er midlertidigt sat i bero, efter Banedanmark lavede nye
beregninger af anlægsoverslaget, som viste, at anlægsomkostningerne ville være ca. tre gange større end først antaget, -324 mio.
kr. Banedanmark anser på den baggrund ikke længere projektet som værende realistisk.II
Forudsætninger: Projektet er ikke afhængigt af andre projekter.
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

Ca. -326 mio. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Projektet øger tilgængeligheden til Københavns Lufthavn for
hele Kystbanen, herunder også Malmø.

Effekten på vækst og arbejdspladser er ikke beskrevet i det
tilgængelige materiale.

Muligheden for øget hastighed giver en tidsbesparelse på to
minutter fra Helsingør til København.II

Projektet forventes at reducere rejsetiden med to minutter fra
Østerport St. til Helsingør St.I, hvilket kan øge
arbejdsudbuddet.

Projektet skaber en bedre sammenhæng med en evt. HelsingørHelsingborg-forbindelse.I
Endvidere har projektet til formål at øge pålideligheden for
hele Kystbanen.I Dette kan øge sammenhængen med Malmø og
den kommende højhastighedsbane i Sverige.
Samlet set sænker projektet rejsetiden, hvilket vil have en
positiv effekt på sammenhængen med Greater Copenhagen.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Incentive vurderer, at projektet vil have en mindre positiv
effekt for trængslen på vejene. Det vil have en positiv effekt
for vækst og arbejdspladser.
Det er ikke muligt at vurdere effekten fra
arbejdsudbudsforvridningen, da projektøkonomien ikke er
tilgængelig. Det er derfor ikke muligt at vurdere projektets
samlede effekt på vækst og arbejdspladser.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med
KKR Hovedstaden
Bilag 1 - Side -23 af 29

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Projektets effekt på overflytning er ikke beskrevet i materialet.

Samfundsøkonomiske beregninger viser høj forrentning på
projektet med en intern rente på 27% og en nettonutidsværdi
på 677 mio. kr.III

Projektet forventes at give en tidsbesparelse på to minutter på
togrejser på strækningen mellem Helsingør og Østerport.I Det
vil gøre toget til et mere attraktivt alternativ til bilen og
sandsynligvis tiltrække flere pendlere til toget.

Projektet er beregnet med en anlægsomkostning på 117 mio.
kr., mens den nyeste beregning fra Banedanmark anslår en pris
på 326 mio. kr. inkl. 50% korrektionsreserveII. Det indikerer stor
usikkerhed om de reelle anlægsomkostninger.

Hastighedsopgraderingen vil generere trafik svarende til 85.000
rejser.III

Analysen af samfundsøkonomien er baseret på en
samfundsøkonomisk screening, som er behæftet med den del
usikkerhed.

Incentive vurderer, at der samlet set vil være overflytninger fra
bil til tog.

Incentive vurderer, trods usikkerheden og det nye
anlægsestimat, at projektet forsat vil være samfundsøkonomisk
rentabelt.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

De samlede anlægsomkostninger er i det nyeste anlægsoverslag
beregnet til 326 mio. kr. inkl. 50% korrektionsreserve.II

Effekterne for miljø og klima er ikke beskrevet i det
tilgængelige materiale.

Der er ingen beregninger af driftsrelaterede omkostninger og
indtægter tilgængeligt i materialet.

Projektet vil gøre Kystbanen mere attraktiv II , og
hastighedsstigningen er estimeret til at generere 85.000 nye
rejser.III

Projektøkonomien er derfor opgjort uden driftsomkostninger.

Incentive vurderer, at projektet vil skabe overflytninger fra bil
til tog, hvilket vil have positive effekter for miljø og klima.
Incentive vurderer, at projektet påvirker miljø og klima
positivt.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II

III

Incentives
vurdering

1. Sammenhæng til Greater
Copenhagen

Mulige yderligere analyser
+

En mere dybdegående samfundsøkonomisk analyse.

+

Banedanmark har ændret de estimerede
anlægsomkostninger, som kunne medtages i en ny
samfundsøkonomisk rapport.

+

De samlede trafikale effekter er ikke belyst. En analyse med
brug af Landstrafikmodellen vil belyse dette.

2. Vækst og arbejdspladser
3. Trængsel og overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Offentlig økonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.
III.

Notat om Infrastruktur i Nordsjælland, 2015, COWI.
Notat hastighedsopgradering Østerport-Helsingør, 2015, Banedanmark.
Screening - Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet, 2012, Banedanmark.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKRSammenhængende
Hovedstaden
7a.
banebetjening i håndfladen
Bilag 1 - Side -24 af 29

Fase 1: Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej

Beskrivelse
Projekttype: Letbane
Formål: Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3. Tiltag 7a og 7b er mulige faser
1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfladen.
Fakta om projektet: Projektet indebærer en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej. Den
foreslåede linjeføring går fra Gladsaxe Trafikplads forbi TV-byen ned til Tingbjerg. Fra Tingbjerg vil letbanen køre til Husum Torv og
herfra følge Frederikssundsvej til Nørrebro St. Den samlede distance af letbanen er 8,6 km, og banen har 16 stationer.I
Forudsætninger: I forbindelse med projektet er det forudsat, at letbanen langs Ring 3 og Metro Cityringen er etableret.

Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

?

?

4. Samfundsøkonomi

3. Overflytning
5. Projektøkonomi

2. Vækst og arbejdspladser

ca. -3,1 mia. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

I Trængselskommissionens hovedrapport fra 2013 nævner de, at
der er behov for bedre forbindelse mellem 'fingrene' i
Fingerplanen.III Letbaneprojekterne i hovedstaden kan forbedre
denne forbindelse.

De samlede effekter på væksten og antallet af arbejdspladser
er ikke beskrevet i det tilgængelige materiale.

Letbanen fra Gladsaxe til Nørrebro kan skabe en bedre
sammenhæng i den kollektive trafik ved at forbinde den
planlagte letbane langs Ring 3 og den nye Metro Cityring.

De nye stationer skaber god mulighed for byudvikling.

Biltrafikken kan dog opleve forringede vilkår, og trængslen vil
forværres mærkbart på nogle vejstrækninger i København.
Incentive vurderer, at letbanen vil forbedre forholdene og
mindske rejsetiden for de rejsende, der anvender kollektiv
trafik i hovedstaden. Omvendt vil rejsetiden stige for
bilisterne. Incentive er derfor ikke i stand til at vurdere
effekten på den samlede rejsetid til trafikale knudepunkter i
Greater Copenhagen.

Erfaringer fra andre byer viser, at letbaner kan skabe
forbedringer af det lokale byrum.I
Mobiliteten for rejsende med kollektiv transport stiger, hvilket
har en positiv effekt på arbejdsudbuddet og væksten.
Omvendt forværres forholdene for bilister, hvilket har en
negativ effekt på væksten. Det skyldes, at mange pendlere
anvender bil, samt at den øgede trængsel vil vanskeliggøre
bilkørsel for erhvervsdrivende i København, som er afhængige
af bilkørsel.
Ligeledes vil finansieringen af letbanen skabe
arbejdsudbudsforvridning, som vil mindske væksten.
På grund af den forlængede rejsetid for bilisterne er Incentive
ikke i stand til at vurdere, om letbanen vil skabe positive
arbejdsudbudsgevinster.
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KKR Hovedstaden
Bilag 1 - Side -25 af 29

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Ændringerne i den totale trafikmængde er ikke opgjort i det
tilgængelige materiale.

Der er ikke beregnet samfundsøkonomi på letbanen fra
Gladsaxe til Nørrebro.

Letbanen forventes at have 36.000 daglige påstigninger, og det
samlede antal passagerkilometer stiger med 30%.I

Projektet har en lille driftsøkonomisk gevinst på 13 mio. kr.
årligt.I

Rejsetiden for bilister på Frederikssundsvej forventes at stige
med et par minutter.I

Anlægsomkostningerne er ca. 3,4 mia. kr.I
Biltrafikanter på Frederikssundsvej kan opleve et tab på et par
minutter.I

Trafikken på Tagensvej, Bispeengbuen, Hillerødgade og Borups
Allé forventes at stige med op mod 12%.I

På grund af de høje samfundsøkonomiske omkostninger og de
små gevinster vurderer Incentive, at projektet ikke er
samfundsøkonomisk rentabelt.

Den kollektive trafik bliver forbedret, samtidig med at
forholdene for bilister forringes. Incentive vurderer derfor, at
færre rejsende vil anvende bilen, mens flere vil anvende
kollektive trafik, og projektet har dermed en positiv effekt på
overflytning.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Anlægsomkostningerne er ca. 3,4 mia. kr. inkl.
korrektionstillæg på 50%.I

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort.

Samlet forventes driftsøkonomien i den kollektive trafik at
blive forbedret med 13. mio. kr. årligt.I

På Frederikssundsvej fra Husum Torv til Nørrebro St. forventes
de udledte emissioner at falde med 10% på grund af faldet i
biltrafik.I

Letbanen øger antallet af passagerer på den nye Metro
Cityring, hvilket vil øge indtægterne for metroen med 10 mio.
kr. årligt.I

Biltrafikken forventes derimod at stige med op til 12% i andre
dele af København,I hvilket vil øge udledningen af CO2 og andre
emissionstyper i de områder.

Nutidsværdien af de årlige driftsbesparelser er i omegnen af
280 mio. kr.

Overgangen fra busser med dieselforbrug til en eldreven
letbane vil gavne miljøet, da el-køretøjer er CO2-neutrale.

Incentive vurderer, at den samlede projektøkonomi er -3,1
mia. kr.

Incentive vurderer, at antallet af rejser i bil vil falde, hvilket
vil lede til et fald i udledningen af CO2 og andre
emissionstyper.
Incentive konkluderer derfor, at projektet samlet set vil sænke
udledningen af CO2 og andre emissionstyper.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II

III

Incentives
vurdering

Mulige yderligere analyser
+

Miljøeffekterne er meget svagt belyst. En VVM-analyse vil
forbedre udgangspunktet.

+

De samlede trafikale effekter er ikke belyst. Det er relevant
at undersøge, hvor stor den samlede tidsgevinst er for de
kollektivt rejsende, og hvor stort tidstabet for bilisterne er.
En analyse med brug af Landstrafikmodellen kan belyse
omfanget.

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser
3. Overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Projektøkonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.
III.

Letbane på Frederikssundsvej, 2014, COWI og Tetraplan.
Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.
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Punkt nr. 17 - Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med

KKRSammenhængende
Hovedstaden
7b.
banebetjening i håndfladen
Bilag 1 - Side -26 af 29

Fase 2: Glostrup til Ny Ellebjerg

Beskrivelse
Projekttype: Letbane
Formål: Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3. Tiltag 7a og 7b er mulige faser
1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfalden.
Fakta om projektet: I projektet anlægges en ny letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg. Linjeføringen vil gå fra Glostrup til
Brøndbyvester og videre til Brøndbyøster. Herfra vil letbanen køre til Hvidovre Hospital og derefter mod Ny Ellebjerg station.
Letbanen har en samlet længde på 10,4 km og har 11 stationer på strækningen.I
Letbanen vil hovedsagligt blive etableret i midten eller i siden af vejen og sjældent dele areal med biltrafikken.I
Forudsætninger: Forudsætningerne for projektet er, at metroen til Nordhavn, metroen til Ny Ellebjerg, Metro Cityringen og
letbanen langs Ring 3 er etableret.I
Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

ca. -1,5 mia. kr.

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

I Trængselskommissionens hovedrapport fra 2013 nævner de, at
der er behov for bedre forbindelse mellem 'fingrene' i
Fingerplanen.III Letbaneprojekterne i hovedstaden kan styrke
denne forbindelse.

De samlede effekter på væksten og antallet af arbejdspladser
er ikke beskrevet i det tilgængelige materiale.

Letbanen fra Glostrup til Ny Ellebjerg kan skabe en bedre
sammenhæng i den kollektive trafik ved at forbinde den
planlagte letbane langs Ring 3 og metrosystemet.

Projektet skaber byudviklingsmuligheder gennem øget
stationsnærhed.

Det vil tage 26 minutter fra Glostrup til Ny Ellebjerg, og der vil
køre en letbanevogn hvert 5. minut i
spidsbelastningsperioderne.I
Hvidovre Hospital bliver lettere tilgængeligt.I
Årligt forventes de eksisterende kollektive trafikanter at opleve
en tidsgevinst på 262.000 timerI. Og letbanen vil blive etableret
således, at biler fortsat kan komme frem.I
Ny togdrift mellem Roskilde og Københavns Lufthavn vil skabe
en sammenhæng mellem Glostrup og Ny Ellebjerg og vil derfor
mindske gevinsten ved letbanen.II
Incentive vurderer, at projektet overordnet vil sænke
rejsetiden til flere trafikale knudepunkter i Greater
Copenhagen.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Erfaringer fra andre byer viser, at letbaner kan skabe
forbedringer af det lokale byrum.IV

Mobiliteten for rejsende med kollektiv transport forventes at
stige, hvilket kan føre til en tidsgevinst på 262.000 timer pr. år
for de eksisterende kollektive trafikanterI. En andel af
tidsgevinsten vil tilfalde erhvervslivet og pendlerne, hvilket
skaber et øget arbejdsudbud.
Letbanen vil desuden kun have en begrænset effekt på
fremkommeligheden for biltrafikken.
Omvendt vil finansieringen af letbanen skabe
arbejdsudbudsforvridning, som vil mindske væksten.
Incentive kan ikke vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er
større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog,
at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.
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3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Letbanen forventes at mindske antallet af rejser i bil med knap
1.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Letbanen har en nettonutidsværdi på -788 mio. kr. og en intern
rente på 2,4%.I

Ligeledes forventes antallet af rejser til fods og på cykel at
falde med omkring 1.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Letbanen er derfor ikke samfundsøkonomisk rentabel.I
Samfundsøkonomien er beregnet uden at inkludere et tidstab
for bilisterne.I

Antallet af rejser med kollektiv trafik forventes pr.
hverdagsdøgn at stige med knap 2.500 rejser.I
9.800 personer er estimeret til at benytte letbanen pr.
hverdagsdøgn.I

De samfundsøkonomiske beregninger bygger på en ældre
udgave af Finansministeriets vejledning. Incentive vurderer, at
resultatet vil forværres ved brug af de nyeste antagelser.

Letbanen har en positiv indflydelse på overflytningen og
sænker antallet af rejsende med bil.

Ved et konservativt skøn med et årligt tidstab på 1.000 timer
for bilisterne vil den interne rente blive negativ.I
Incentive vurderer, at resultatet er forbundet med stor
usikkerhed, og det er ikke sikkert, at den interne rente er
positiv.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

Anlægsomkostninger er ca. 2,4 mia. kr. inkl. korrektionstillæg
på 50% I og II

De samlede effekter på miljøet og klimaet er ikke opgjort.
Antallet af rejser i bil forventes at falde, hvilket reducerer
udledningen af CO2 og andre emissionstyper.

De årlige omkostninger er 69 mio. kr., mens driftsindtægterne
er 28 mio. kr.I Samlet vil letbanen sandsynligvis give et årligt
driftsøkonomisk tab på 41 mio. kr.I

Overgangen fra busser med dieselforbrug til en eldreven
letbane vil gavne miljøet, da elkøretøjer er CO2-neutrale.

Nutidsværdien af de årlige driftsbesparelser er knap 900 mio.
kr.

Incentive vurderer, at tiltaget vil mindske udledningen af CO2
og andre emissionstyper og vil derfor have en positiv effekt på
miljøet.

Det er uklart, om ændringerne i brugen af andre offentlige
transportmidler (bus, tog og metro) er inkluderet i
beregningerne.
Incentive vurderer, at den samlede projektøkonomi er -1,5
mia. kr.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II III IV

Incentives
vurdering

Mulige yderligere analyser
+

Miljøeffekterne er begrænset beskrevet i det tilgængelige
materiale. En VVM-analyse vil afhjælpe det.

+

De samlede trafikale effekter er ikke belyst. Det er relevant
at undersøge, hvor stort tidstabet for bilisterne er. En
analyse med brug af Landstrafikmodellen kan belyse
omfanget.

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser
3. Overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Projektøkonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.
III.
IV.

Analyse af letbane mellem Glostrup og Københavns Lufthavn, 2013, Rambøll.
Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.
Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.
Letbane på Frederikssundsvej, 2014, COWI og Tetraplan.
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Beskrivelse
Projekttype: Automatisering af S-tog
Formål: Projektet har til formål at øge den kollektive trafik, mindske trængslen omkring København og øge sammenhængen i
Greater Copenhagen.
Fakta om projektet: Den igangværende opgradering af signalprogrammet på S-banen gør det muligt for S-togene at køre
semiautomatisk, hvilket senere hen kan bruges til at gøre S-togene fuldautomatiske. Det betyder, at togene i praksis kan fungere
som metroen i København. I dette bilag ses nærmere på scenariet, hvor S-togene går over til metrolignede drift. Det gør, at togene
kan køre med en højere frekvens, mere rettidigt og med færre aflysninger.
Forudsætninger: Signalprogrammet er gennemført på S-banen.

Realiserbarhed:
Foreløbige
undersøgelser

1

2

3

4

Udbudsklar

Resultater
Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.
De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte
kriterie lever op til regionens målsætning.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

Positiv

6. Miljø og klima

Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Sammenhæng i Greater CPH

2. Vækst og arbejdspladser

Projektet forventes at forbedre S-togsbetjeningen markant for
passagererne.II

Effekten på vækst og arbejdspladser er ikke beskrevet i det
tilgængelige materiale.

Togene kan køre med højere frekvens, hvilket giver kortere
ventetid.II

Projektet forventes at give en tidsbesparelse på 30.600 timer
pr. hverdagsdøgn.I

Der vil forventeligt blive kørt 74% flere togkilometer.II

Projektet reducerer dermed rejsetiden og mindsker trængslen,
hvilket øger arbejdsudbuddet.

Den højere frekvens på S-togsafgangene sænker ventetiden på
stationerne. Det betyder fx, at på strækningen fra Ny Ellebjerg
til København H falder rejsetiden gennemsnitligt med 2
minutter. pr. passagerII.
Projektet har sammenlagt en positiv sammenhæng med Greater
Copenhagen.
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Projektet har sandsynligvis en positiv projektøkonomi og kan
dermed påvirke statens budget positivt. Det vil sænke behovet
for skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil have en
positiv effekt på arbejdsudbudsforvridningen.
Incentive vurderer, at både arbejdsudbudsforvridningen og –
gevinsten vil være positive. Derfor har projektet en positiv
effekt på vækst og arbejdspladser.
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3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

Der er ingen oplysninger i det tilgængelige materiale om
effekten på overflytning.

Projektøkonomien alene er vurderet positiv.
Der er yderligere positive effekter af tidsbesparelsen på 30.600
timer pr. hverdagsdøgn.I Den samlede effekt af tidsgevinsten er
ikke beregnet, men det have en stor positiv effekt på det
samfundsøkonomiske resultat.

Projektet øger S-togets konkurrenceevne, og antallet af rejser i
S-togsnettet forventes at stige med over 110.000 pr.
hverdagsdøgn svarende til 31%.I
Incentive vurderer, at der blandt stigningen i antallet af rejser
vil være overflytninger fra biler og cykler til S-tog. På den
baggrund vurderer Incentive, at projektet har en positiv effekt
på overflytning.

Anlægsomkostningerne er høje og er estimeret med en vis
usikkerhed. Det kan påvirke det samfundsøkonomiske resultat i
en negativ retning.

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

De forventede anlægsomkostninger for projektet er 4,4 mia.
kr.I

Effekterne på miljø og klima er ikke direkte beskrevet i
materialet.

Det forventede driftsoverskud er 325 mio. kr. årligt.I

Projektet forventes at øge antallet af rejser i S-tog med mere
end 110.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Incentive vurderer, at projektet har meget begrænsede
negative effekter for samfundsøkonomien, mens de positive
effekter er store. På den baggrund vurderer Incentive, at
projektet har en positiv samfundsøkonomi.

Driftsoverskuddet kan finansiere projektet over 19 år til en
rente på 4%.II Det førerløse materiel har en forventet levetid på
25-30 år, og diverse anlæg har en forventet levetid på 15-50
år.I

Antallet af kørte togkilometer forventes derfor at stige med
74%, hvilket får energiomkostningerne til at stige med 58%. II
Dette vil dog ikke have en negativ påvirkning på miljø og klima,
da eltog er CO2-neutrale.

Incentive vurderer, at projektet har en positiv offentlig
økonomi.

Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv påvirkning
på miljø og klima.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
Evalueringskriterie

I

II

Incentives
vurdering

1. Sammenhæng til Greater
Copenhagen
2. Vækst og arbejdspladser

Mulige yderligere analyser
+

Miljøeffekterne er ikke beskrevet og kan belyses med en
VVM-undersøgelse.

+

De samlede trafikale effekter er ikke belyst. En analyse med
brug af Landstrafikmodellen kan belyse dette.

+

En samfundsøkonomisk analyse kan give et mere præcist
overblik over økonomien i projektet.

3. Trængsel og overflytning
4. Samfundsøkonomi
5. Offentlig økonomi
6. Miljø og klima
Kilder: I.
II.

Analyse af muligheder for automatisk S-banedrift, 2013, Transportministeriet.
Afrapportering for de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.
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Udvalgte strategier for at reducere trængsel i
hovedstadsregionen
Notat
13. juni 2016

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden
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Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på bane er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen i dag og vil gøre det i de
kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med mere 200.000 personer frem mod 2030. I dag sidder pendlerne mere end 9
mio. timer i kø pr. år. Fortsætter denne udvikling, vil pendlerne ifølge Trængselskommissionen i 2025 sidde 18 mio. timer i kø.
Infrastrukturen i hovedstadsområdet er planlagt efter 'Fingerplanen', der er den overordnede ramme for den fysiske planlægning og
fremtidige udvikling. Planen har fokus på stationsnærhed og erhvervsudvikling sammen med et alsidigt udbud af bosætning, som
tilsammen vil skabe økonomisk vækst i hele hovedstadsområdet. For at imødekomme de stigende trængselsproblemer er der behov
for nye strategier i sammenhæng med 'Fingerplanen', der fokuserer på overflytning fra bil til andre transportformer.

Fremtidens trængsel øger behovet for nye strategier
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive om at præsentere to strategier på baggrund af eksisterende analyser.
1.

Den første strategi har fokus på overflytning til kollektiv transport ved hjælp af et såkaldt parkér & rejs-anlæg.

2.

Den anden strategi har fokus på overflytning til cykel ved hjælp af forbedrede cykelforhold.

Begge strategier er illustreret herunder i sammenligning med alternativet, hvor trængselsproblemerne i fremtiden fortsætter.
Strategierne er yderligere uddybet på de to efterfølgende sider.

Nuværende trængselsproblem

55-80 min.
15 min.

30-55 min.

Finde en p-plads: 10 min.

Eksempel: Fra Blovstrød til Hovedbanegården kl. 8:00 = op til 70 min. + søge- og gåtid afsat til parkering nær arbejdspladsen.

Strategi 1: Parkér & rejs-anlæg
Gør kollektiv transport attraktivt ved at gøre det nemmere at skifte mellem bil og tog.
Genen ved at skifte reduceres

51-57 min.
15 min.

32 min.

Før: fx 8 min.
Efter: fx 3 min.

Gåtid: 1-2 min.

Eksempel: Fra Blovstrød til et parkér og rejs-anlæg ved Holte St. + tog til Hovedbanegården kl. 8:00 = 51-57 min.

Strategi 2: Forbedrede cykelforhold
Gør cykling attraktivt ved at forbedre forhold på cykelstier og parkeringsforhold ved stationer.
Fremkommelighed og komfort på cykelsti forbedres

64-96 min.
31 min.

Før: fx 65 min.
Efter: fx 62 min.

Gåtid: 0-2 min.

32 min.
Eksempel: Fra Blovstrød til Hovedbanegården kl. 8:00 med cykel = 96 min. Eller med et skifte til tog = 64 min.
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Sådan virker det
Etablering af parkér & rejs-anlæg er en strategi for overflytning,
der har til formål at reducere trængsel og øge
fremkommeligheden i hovedstadsområdet. Det sker ved at gøre
kombirejser attraktive for pendlere mellem hovedstadens ydre
og indre kommuner.

Genen ved et skifte reduceres

Skiftetiden ved stationsområdet er vigtig, når bilisten skal vælge
mellem de forskellige transportformer. Ved at reducere
skiftetiden ved hjælp af nemme og tilgængelige
parkeringsforhold bliver kollektiv transport mere attraktiv.

Forudsætninger for en attraktiv strategi
For at parkér & rejs-anlæg kan medvirke til at reducere trængslen, er det nødvendigt, at de rykker på konkurrenceforholdet mellem
biltrafik og kollektiv trafik. Parkér & rejs-anlæg er attraktive i tilfælde, hvor:
1.

trængsel på indfaldsvejene er et stort problem og gør bilen til et langsommere alternativ.

2.

parkeringsrestriktioner og betaling gør bilen til et dyrere alternativ.

3.

det kollektive trafiksystem har en høj frekvens og er et attraktivt alternativ til bilen.

Potentiale
Potentialet til at overflytte trafik fra biltrafik til kollektiv trafik vha. parkér & rejs-anlæg er i dag begrænset. Det vurderer
Trængselskommissionen, der også påpeger, at der er brug for nærmere analyser af, hvor der mest fordelagtigt kan placeres parkér &
rejs-anlæg på Sjælland. I fremtiden, når trængselsproblemerne bliver større, bliver parkér & rejs-anlæg mere fordelagtige.

Kritiske succeskriterier
Følgende faktorer er afgørende for, om strategien kan blive en succes:
1

2

3

Anlæggene placeres de rigtige steder

Samarbejde om større anlæg

Integreres med indkøbsmuligheder

For at få størst effekt af parker & rejsanlæggene skal de placeres på steder,
hvor de får konkurrenceforholdet
mellem biltrafik og kollektiv trafik til
at tippe i retning af kollektiv trafik for
en stor del af de rejsende. Det
betyder, at anlæggene skal placeres
på steder, hvor den kollektive trafik i
dag er attraktiv (høj frekvens), men
hæmmes af, at det er tidskrævende at
finde en parkeringsplads.

Den statslige pulje på 1 mia. kr. i
perioden 2009-2020 administreres af
DSB. Ca. 500 mio. kr. er pr. 2015
disponeret til de let realiserbare
anlæg. Udestående er større og
omkostningstunge parker & rejsanlæg, hvor kravet om 50% kommunal
medfinansiering er vanskelig. En større
grad af statsligt finansiering vil kunne
bidrage til at de omkostningstunge
anlæg bliver anlagt.

Ved at tage udgangspunkt i de
rejsendes behov og fx integrere
indkøbsmuligheder, bil- og
cykelværksteder mv. i forbindelse med
parkér & rejs-anlæg kan man ifølge
Trængselskommissionen gøre det mere
attraktivt for de rejsende at benytte
parkér & rejs-anlæggene.

Omkostninger
Trængselskommissionen vurderer, at der vil kunne etableres parkér & rejs-anlæg på en række stationer på Sjælland, herunder ved
Køge Nord, inden for en ramme på 100 mio. kr.
Den Grønne Trafikaftale (2009) har afsat en pulje på 1 mia. kr. til flere og bedre parkér & rejs-anlæg frem til 2020. DSB har i 2015
disponeret halvdelen af puljebeløbet.
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Sådan virker det

Fremkommelighed og komfort på cykelsti forbedres

Strategien har til formål at få cyklen til at fylde mere i
hovedstadens transportsystem, end det er tilfældet i dag.
Det kræver, at cykelinfrastrukturen forbedres med både
effektive og sammenhængende ruter samt bedre
stationsforhold. Med en stigende befolkningsvækst i den inderste
del af København er det langt mere effektivt at udbrede
cykeltrafikken end biltrafikken, da de fylder væsentligt mindre
på vejen og i byrummet. En måde at forbedre
fremkommeligheden er ved hjælp af såkaldte supercykelstier.

Forudsætninger for en attraktiv strategi
For at forbedrede cykelforhold kan medvirke til at reducere trængslen, er det nødvendigt, at de rykker på konkurrenceforholdet
mellem bil og cykel. Brug af cyklen er attraktivt i tilfælde, hvor:
1.

befolkningstætheden er høj.

2.

der er rimelig afstand til centrale arbejdspladsområder — mindre end 30 km.

3.

der er et stort fokus på sundhed i befolkningen.

Potentiale
Supercykelstier kan ændre på folks transportvaner på to måder:
+

Ved at gøre det relevant at cykle længere afstande.

+

Ved at gøre cykelturen hurtigere og mere komfortabel for
de personer, der allerede i dag bor i cykelafstand.

En måling lavet af COWI på supercykelstien ved Albertslund
viser en stigning i antallet af personer, der benytter stien, på
7-9%.
Ifølge Incentive er gennemsnitshastigheden for cyklister på
supercykelstier steget med 5%.

Kritiske succeskriterier
Følgende faktorer er afgørende for, om strategien kan blive en succes:
1

2

3

Supercykelstier udvides til flere
gennemgående ruter

Cykelforhold ved stationer forbedres

Kapaciteten udnyttes effektivt

Forbedringer kan ske ved at lave
større og bedre cykelstier med bl.a.
grøn bølge, servicestationer med
cykelpumpe og drikkevand, adskillelse
af buspassagerer og cyklister, opdeling
i hurtigbane og komfortbane.
Infrastrukturen skal forbinde
arbejdspladser, boligområder og
kollektive knudepunkter.

Trængselskommissionen anbefaler, at
der etableres en pulje på 300 mio. kr.
til at forbedre cykelkapacitet ved
centrale stationer.

Den store efterspørgsel på at tage
cykler med i togene giver i fremtiden
kapacitetsproblemer, da antallet af
passagerer i togene fortsat vokser. Et
af de nuværende løsningsforslag går på
at etablere et nyt by- og
pendlercykelsystem, hvor man kan
reservere pendlercykler hjemmefra.

Man bør vurdere de enkelte
strækninger og stationsforhold i
forhold til valg af løsninger, men med
en ensartet høj standard.

Omkostninger
Alt efter ambitionsniveauet til udviklingen af supercykelstisnettet kan det ifølge Trængselskommissionen gennemføres med et
moderat ambitionsniveau til 1 mia. kr. eller højeste ambitionsniveau til 2 mia. kr.
Trængselskommissionen anvender en standardenhedspris på 10.000 kr. pr. cykelparkeringsplads.
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Regionsrådet

Telefon +45 38 66 50 00
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Supplerende spørgsmål vedrørende sagen ”Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden”

På forretningsudvalgets møde 9. august 2016 blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt
følgende to projekter, skal indgå i regionens prioritering:
1. Et delprojekt i den sydlige del af Ring 5/transportkorridoren
2. Projektet om udvidelsen af Helsingørmotorvejen ved Hørsholm S.

Administrationen har følgende bemærkninger:
Et delprojekt i den sydlige del af Ring 5/transportkorridoren
Behovet for en ny vestlig ringforbindelse har ikke indgået i arbejdet med KKR Hovedstaden om de fælles trafikprioriteringer, da man har afventet den trafikale analyse
af hovedstadsområdet, som transport- og bygningsministeren i slutningen af 2015 besluttede at gennemføre.
Vejdirektoratet, som har været ansvarlig for analysen, offentliggjorde den nye rapport
i juli måned 2016.
I analysen vurderes de fremtidige trafikscenarier med vejudbygninger, hvori hele eller
dele af en fremtidig Ring 5-vejkorridor indgår. Der er både set på udbygningsmulighederne på det eksisterende vejnet og på etablering af ny infrastruktur med henblik på
at forbedre kapaciteten for den tværgående trafik i hovedstadsområdet.
Vejdirektoratets analyse peger bl.a. på, at udbygninger af det eksisterende vejnet på
længere sigt ikke kan stå alene som løsningsmuligheder i forhold til en stadig stigende
trafikmængde.
Det er Vejdirektoratets anbefaling, at man forud for en eventuel ophævelse eller indskrænkning af arealreservationen i den eksisterende transportkorridor gennemfører en
mere detaljeret planlægningsundersøgelse til brug for sikring af mulige linjeføringer
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for en vestlig motorvejsringforbindelse i hovedstadsområdet, da de beregnede trafiktal
viser, at det kan være relevant.
En stillingtagen til en ny vestlig ringforbindelse forventes at indgå i det igangværende
arbejde mellem KKR Hovedstaden og regionen om "Hovedstadens infrastruktur",
Vejdirektoratets analyse konkluderer bl.a. at en sydlig Ring 5 vil kunne fungere som
en gennemgående ringvej i hovedstadsområdet, da den kan kobles til Frederikssundmotorvejen og Ring 6. Endelig vil en sydlig Ring 5 give en trafikal aflastning af Køge
Bugt Motorvejen.
Administrationen vil derfor anbefale, at regionsrådet tilkendegiver et ønske om at få
delprojekt i den sydlige del af Ring 5 med som et prioriteret projekt.

Projektet om udvidelsen af Helsingørmotorvejen ved Hørsholm S.
En udvidelse af Helsingørmotorvejen har ikke indgået i arbejdet, da der siden 2010 har
været en anlægslov for udvidelse af Helsingørmotorvejen fra 4 til 6 spor mellem
Øverød og Isterød.
Udvidelsen er opdelt i 2 etaper, og i første omgang har Vejdirektoratet fået bevilling
til at udbygge strækningen mellem Hørsholm S (Hørsholm Kongevej) og Gl. Holte.
Finansieringen for den resterende strækning afventer en politisk beslutning. Derfor er
Vejdirektoratet endnu ikke gået i gang med at færdigprojektere strækningen Hørsholm
C - Hørsholm S.
Helsingørmotorvejen er imidlertid en vigtig pendler- og erhvervsforbindelse mellem
Nordsjælland og Københavnsområdet. Desuden er motorvejen en vigtig international
motorvejsforbindelse, som forbinder resten af Skandinavien med kontinentet.
Set i lyset af, at Vejdirektoratet forventer, at trafikvæksten på strækningen vil give stigende kapacitetsudfordringer, er det administrationens vurdering, at det er relevant at
rejse spørgsmålet politisk overfor Folketinget.
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Regionsrådets møde d. 16. august 2016 – pkt. 17 – Prioritering af
infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Ændringsforslag til pkt. 17 – Prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i
samarbejde med KKR Hovedstaden
Stillet af ______________

Indstillingen foreslås suppleret med nyt punkt 4, hvorefter tidligere punkt 4. bliver nyt punkt 5:
4. "at godkende at følgende indgår som prioriterede projekter:
a) Et delprojekt i den sydlige del af Ring 5/transportkorridoren
b) Projektet om udvidelsen af Helsingørmotorvejen ved Hørsholm S”
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Region Hovedstadens lokale arbejde med Agenda 21
Hermed fremsendes redegørelse for Region Hovedstadens arbejde med lokal
Agenda 21, som ifølge Planlovens § 33a skal sendes til erhvervs- og vækstministeren.
Region Hovedstadens regionsråd vedtog den 9. oktober 2015 den regionale
vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”. Strategien har bl.a. som mål, at regionen skal være en grøn og innovativ metropol.
Region Hovedstadens koncernfælles strategiske indsats ”Grøn drift og udvikling”, der blev forelagt regionsrådet den 16. august 2016, skal bidrage til at realisere målet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Copenhagen – hele Danmarks hovedstad og Grøn drift og udvikling sætter således rammen for arbejdet med klima, miljø og energi i henholdsvis regionen
som geografi og i regionens egen koncern. Udover at nedsætte energi- og ressourceforbruget og bidrage til et bedre klima ved at reducere CO2-udledningen
markant, vil strategierne bidrage til vækst, udvikling samt nye jobs og eksportmuligheder ved blandt andet at understøtte udviklingen af grønne, smarte
og innovative teknologier.
Strategierne vil ligeledes have en positiv sundhedseffekt, som vil mindske belastningen af vores sundhedsvæsen og være en økonomisk gevinst for regionen. Strategierne vil afhjælpe trafikale udfordringer og bidrage til mindre
trængsel på vejene ved blandt andet at styrke den lokale infrastruktur.
Da de to strategier således sikrer bæredygtig regional udvikling og samtidig
fremmer samspillet mellem miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale,
sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold,
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udgør de samtidig Region Hovedstadens redegørelse for det lokale arbejde med
Agenda 21 i hovedstadsregionen.
De to strategier fremsendes hermed til erhvervs- og vækstministeren jf. § 33a i
Planloven.
Eventuelle spørgsmål til Copenhagen – hele Danmarks hovedstad kan rettes til
enhedschef Carsten Krabbe (carsten.krabbe@regionh.dk), mens spørgsmål til
Grøn drift og udvikling kan rettes til enhedschef Camilla Lønborg-Jensen
(clj@regionh.dk).
Med venlig hilsen

Claus Bjørn Billehøj
Direktør, Center for regional udvikling

Bilag:
 Copenhagen – hele Danmarks hovedstad, Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi
 Grøn Drift og Udvikling – på vej mod en fossilfri koncern, Region Hovedstaden
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Hovedstadsregionen – en grøn og innovativ metropol

En grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet
– og med et sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
En hovedstadsregion, der er førende inden for grønne
løsninger, hvor der skabes nye job, mere vækst og øget
livskvalitet for borgerne. Det er visionen i Region Hovedstadens Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, der sætter tre
konkrete mål:
• Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning er fossilfri
i 2035
• I 2035 er hovedstadsregionen en ressourceeffektiv
region, der genanvender mindst 80 procent af sit affald
• Hovedstadsregionens transportsektor er fri for fossile
brændstoffer i 2050
Region Hovedstadens koncernfælles strategi ’Grøn Drift
og Udvikling’ vil bidrage til at nå målene ved at give et
markant løft til regionens egen drift. Strategien skal sikre, at
vi udvikler grønnere løsninger på vores hospitaler, virksomheder og koncerncentre og bliver bedre til at bruge vores
indkøbskraft til at understøtte grøn innovation hos private
virksomheder.
’Grøn drift og udvikling’ fokuserer på tre områder: energi,
affald og transport. Der er udviklet en temaplan for hvert
område. Områderne er udvalgt, fordi vi mener, at de har det
største potentiale for at reducere regionens CO2-udledning.
På tværs af temaplanerne fokuserer vi på grønne indkøb og
grøn vækst og innovation.

Markante CO2-reduktioner
’Grøn Drift og Udvikling’ vil give en markant reduktion i
udledningen af CO2. I hver af de tre temaplaner, ’Energiplan
2025’, ’Affaldsressourceplan 2025’ og ’Transportplan
2025’, har vi sat et mål for, hvor stor en CO2-besparelse
netop denne del af strategien vil give, når vi sammenligner
med 2013.

CO2-mål for 2025
• 60 % CO2-reduktion ved at bruge
mindre energi og grønnere energi
• 6.000 tons CO2-besparelse gennem
øget genanvendelse af affald
• 9 % CO2-reduktion ved i højere grad at
bruge grønne transportmidler

Planerne vil samtidigt sætte rammen for styrket samarbejde med private virksomheder, videninstitutioner og andre
myndigheder for at udvikle de nye grønne løsninger. Vi
fokuserer også på, at holde hospitaler og virksomheders
udgifter nede og øge arbejdsglæden og sundheden for vores
medarbejdere – fx gennem bedre adgang til puljecykler eller
smart indrettede affaldsrum.
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Energiplan 2025 – på vej mod en energieffektiv region

I 2013 var Region Hovedstadens CO2-udledning af
energiforbruget godt 113.000 tons. Det tal vil vi gerne
reducere med 60 % inden 2025. 15 % af reduktionen sker
gennem energibesparelser og energirenoveringer og 45 %
af reduktionen sker gennem energiforsyningens forventede
omstilling til vedvarende energikilder.
Hvis målsætningen i ’Energiplan 2025’ skal realiseres kræver
det, at vi sætter gang i ambitiøse, fælles initiativer i hele
koncernen.

’Energiplan 2025’ har fire indsatsområder:
•
•
•
•

Energirenovering
Fælles bæredygtighedsstandarder
Grønne indkøb
Grøn vækst og innovation

Energirenovering er hovedindsatsen i ’Energiplan 2025’ og
står for 85 % af planens forventede effekt på energibesparelsen og knap 90 % af den samlede CO2-reduktion opnået
i 2025 fra realisering af energiplanen. Indsatsen går ud på,
at vi forbedrer eller udskifter produkter for at opnå højere
energieffektivitet og dermed økonomiske besparelser.
Vi vil primært gennemføre projekter forbundet med
energirenovering i offentlig-privat samarbejde i såkaldte
ESCO-projekter. Her er det den private part, der står for projekterne og garanterer for, at de fører til markante energibesparelser. Til gengæld er det også den private part, der som
betaling for investeringen høster besparelsen i en aftalt
periode. Når den periode er overstået, tilfalder besparelsen
regionen.
4
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Fælles bæredygtighedsstandarder skal være med til at
sikre, at nye installationer lever op til et fælles højt niveau
for energieffektivitet. Standarder skal gælde både ved nybyggeri og genanskaffelser, således at vi holder fast i vores
niveau for energieffektivitet – og endda udbygger det.
Grønne indkøb skal sikre, at vi stiller krav om energieffektivitet, når vi køber nyt. Det gør vi allerede i dag, men vi skal
blive endnu bedre til at se på hele økonomien, når vi sætter
produkter og anlæg i udbud. Samtidig skal vi have et større
fokus på dialog og samarbejde med private aktører om at
udvikle nye og grønnere produkter samt services.
Grønne indkøb er et indsatsområde, der går på tværs af alle
tre temaplaner, da der både på energi-, affalds- og transportområdet er gode muligheder for at spare på CO2-udledningen ved at stille krav til miljø og energi i regionens udbud.
Grøn vækst og innovation skal være med til at skabe vækst
samtidig med, at vi reducerer energi- og ressourceforbruget. Det kan være vækst inden for de traditionelle grønne
teknologier eller udvikling og demonstration af helt nye,
innovative teknologier, der understøtter grøn omstilling.
Vi vil styrke samarbejdet med virksomheder, vidensinstitutioner og andre myndigheder. Og vi vil i højere grad bruge
eksempelvis hospitaler og virksomheder til at udvikle,
afprøve og kommercialisere innovative tiltag i partnerskaber med andre aktører.
Hvis nyudviklede, grønne og innovative løsninger opnår
kommerciel succes, vil det øge den grønne vækst ved at
skabe både flere job og nye eksportmuligheder.
Indsatsen for grøn vækst og innovation går, ligesom grønne
indkøb, på tværs af alle tre temaplaner.
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med Agenda 21
Bilag 2 - Side -5 af 12

5

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Punkt nr. 18 - Afrapportering til Erhvervs- og vækstministeriet om lokalt arbejde
Drift og Udvikling
medGrøn
Agenda
21- på vej mod en fossilfri koncern
Bilag 2 - Side -6 af 12

60 % mindre CO2 i 2025
Ved at realisere initiativerne i ’Energiplan 2025’, og ved at forsyningsselskaberne som forventet omstiller til vedvarende
energi, reducerer vi udledningen fra 113.000 i 2013 til 46.000 tons CO2 i 2025. Det svarer til en reduktion på 60 %.
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Stillet op som et søjlediagram forventes udviklingen at se således ud:

Figur 1: Beregning af udvikling i CO2-udledning frem til 2035 – med effekt fra ’Energiplan 2025’ og energiforsyningen.
Effekten forudsætter, at Energiplanen gennemføres i fuldt omfang, samt at energiforsyningen omlægger til helt fossilfri produktion i 2035. Det er derudover forudsat, at fremtidige ændringer i bygningsmasse og produktionsforhold samt ændring i
behandlingsaktivitet og nye behandlingsformer ikke betyder ændringer i behovet for energi frem til 2025.
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Affaldsressourceplan 2025 – på vej mod en ressourceeffektiv region
I 2013 producerede Region Hovedstaden ca. 16.000 tons
affald, hvoraf hovedparten blev produceret på hospitalerne.
Selvom medarbejderne mange steder gør en stor lokal indsats, kan det være vanskeligt at finde plads til affaldssortering på regionens arbejdspladser, hvor hver en centimeter
allerede udnyttes.
Der er derfor behov for en grundlæggende opgradering
og modernisering af området, hvor vi sætter fokus på god
kommunikation og effektive løsninger, der støtter op om et
godt arbejdsmiljø.
’Affaldsressourceplan 2025’ sætter ambitiøse mål for øget
genanvendelse. Vi ser affald som en ressource, som vi kan
få gavn af, hvis vi bringer materialerne ind i produktionsprocesserne igen. Det er bedre end at smide brugte ting på
lossepladsen eller i et forbrændingsanlæg.
Når vi genbruger affald, bidrager vi samtidig til, at det ikke er
nødvendigt at udvinde og producere så mange nye materialer. Dermed undgår vi CO2-udledningen fra disse processer.
Det giver altså en CO2-’besparelse’, når man på denne
måde bringer sit affald i cirkulation igen.
’Affaldsressourceplan 2025’ indeholder tre målsætninger:
• I 2017 skal vi indsamle madaffald fra alle vores produktionskøkkener
• I 2019 skal alle hospitaler have genanvendelsesordninger
i deres affaldsrum – som minimum for pap, papir, plast,
metal, glas og småt elektronik
• Region Hovedstaden genanvender 30 % i 2019, 35 % i
2022 og 40 % i 2025

Disse målsætninger vil vi opnå gennem
fire indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Øget genanvendelse
Effektiv logistik
Kommunikation og uddannelse
Forebyggelse og genbrug

Øget genanvendelse skal give et løft til genanvendelsessystemerne på regionens arbejdspladser. I første omgang
fokuserer vi på de mest almindelige typer affald som
madaffald, glas, plast og metal. Senere sætter vi fokus på
mere specifikke typer affald som eksempelvis tekstiler og
byggeaffald – eller klinisk risikoaffald.
Effektiv logistik skal sikre effektive systemer til affaldshåndtering, der skaber gode arbejdsforhold for medarbejderne. Fælles løsninger kan give os en effektiviseringsgevinst, eksempelvis ved at vi samler bestemte typer af affald
på regionslageret, eller ved at vi laver fælles aftaler med
anlæg, der kan modtage affaldet. Desuden skal vi formulere
de nye kontrakter for transport af affald, så de støtter op
om øget genanvendelse og genbrug.
Kommunikation og uddannelse af medarbejdere skal gøre
de ansatte bedre til at sortere og genanvende. Affaldshåndtering starter ved kilden, hvor affaldet skabes, og derfor er
det vigtigt, at vi gør medarbejderne bevidste og engagerede
også på dette område.
Forebyggelse og genbrug af affald begynder i virkeligheden
langt før, at et produkt bliver til affald. Vi vil arbejde for, at de
produkter, vi køber, indeholder færre skadelige stoffer, og
at der bruges færre unødvendige materialer og emballager.
Vi vil fokusere på at indkøbe produkter, der er designet, så
de kan repareres og genbruges – eller let kan skilles ad, så
materialerne kan genanvendes.
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3.000 tons mindre CO2
I forvejen gav Region Hovedstadens affaldshåndtering,
inklusiv ekstern transport og behandling af affaldet, i 2013
en CO2-besparelse på ca. 3.000 tons CO2.
Hvis vi realiserer målene i ’Affaldsressourceplan 2025’, forventer vi en samlet CO2-besparelse på ca. 6.000 tons CO2 i
2025. Det svarer til en fordobling af besparelsen i 2013. I et
søjlediagram ser udviklingen således ud:
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Figur 2: Stigning i CO2-besparelse fra affaldshåndtering frem mod 2025
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Transportplan 2025 – på vej mod en fossilfri region

I 2013 var Region Hovedstadens CO2-udledning på transportområdet cirka 45.000 tons. Heraf udgør CO2-udledningen fra transport i regionens drift ca. en femtedel.
Med ’Transportplan 2025’ sætter vi i Region Hovedstaden
øget fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren. Det skal bidrage til, at vi når det samlede CO2-mål.
Men fossilfri transport har også en række andre samfundsmæssige gevinster såsom mindre trængsel, renere luft,
mindre støj og mere motion.

’Transportplan 2025’ har tre indsatsområder:
1. Tjenesterejser
2. Klimavenlige udbud
3. Pendlerrejser

Alle har de det til fælles, at de fører til færre
sygedage og indlæggelser samt længere levetid.
Tjenesterejser forstås her som medarbejdernes
transport, når de er på arbejde, eksempelvis
transport til og og fra møder, tilsyn, besigtigelser
og besøg.
Vi vil skabe et bedre overblik over og en bedre
registrering af tjenesterejser. Samtidig vil vi
satse på tiltag, der kan være med til at regulere
medarbejdernes adfærd. Det kunne eksempelvis være rejse- og parkeringspolitikker eller
mulighed for telefon- og internetmøder. Ved at
give bedre adgang til både puljebiler og puljecykler vil vi desuden sikre, at flere medarbejdere vil benytte sig af sådanne ordninger.
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Klimavenlige udbud skal sikre øget brug af grønne transportløsninger i regionen. Der er et stort potentiale i at bygge
klimakrav ind i udbuddene, fordi størstedelen af regionens
drift udføres af eksterne, netop på baggrund af udbud.
Transportudbud skal i højere grad indeholde krav til miljø og
klima og gøre det mere attraktivt at vælge grønne løsninger
for eksempelvis patienttransport eller taxa- og varekørsel.
Pendlerrejser er medarbejdernes egen transport imellem
hjem og arbejde. Den foregår typisk i egen bil, med offentlige transportmidler eller på cykel.
Hvis pendlerrejserne samlet set skal udlede mindre CO2,
kan tiltagene være eksempelvis en fælles parkeringspolitik
for regionens medarbejdere, pendlercykler, delebiler og
samkørselsordninger – eller attraktive parkeringspladser for
fossilfri biler. Andre virkemidler kunne være gode skifteforhold på vigtige stoppesteder og stationer, fortsat udbygning
af supercykelstier og tilbud om lån af elcykler og leje af
elbiler til medarbejdere.

Punkt nr. 18 - Afrapportering til Erhvervs- og vækstministeriet om lokalt arbejde
med Agenda 21
Bilag 2 - Side -11 af 12

9 % mindre CO2
Hvis vi realiserer ’Transportplan 2025’, reducerer vi udledningen fra transport i driften med ca. 800 tons fra 2013 til 2025.
Besparelsen vil i 2025 svare til ca. 9 % i forhold til CO2-udledningen i 2013, som diagrammet her viser:

CO2-udledning fra transport i driften (ton)
9600

2013

9400

2025

9200
9000
8800
8600
8400
8200
8000
2013

2025

Figur 3: Beregning af udvikling i CO2-udledning frem mod 2025. Transportplanen tager ikke højde for eksterne faktorer,
såsom energisystemets gradvise omstilling til vedvarende energi og den gradvise indfasning af grønne drivmidler, samt det
faktum at både personbiler og varevogne bliver mere energieffektive i de kommende år.

Kvaliteten af data for transport varierer, hvorfor der tages forbehold for de præcise transportdata. I Region Hovedstaden
arbejder vi hele tiden på at forbedre kvaliteten af regionens transportdata.
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Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen

Oversigtskort over Region Hovedstadens lokalbaner i Nordsjælland samt placering af
ny station (Favrholm station) og nyt Hospital Nordsjælland.
Rød: Frederiksværkbanen
Grøn: Gribskovbanen og Hornbækbanen
Gul: Lille Nord
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Pakkerne som er beskrevet i baggrundsrapporten ses herunder:
Nr. Pakkenavn

1

2
3

4

5
6
7
8
9

10

Anlægsomkostninger
(mio. kr.)

Beskrivelse

Denne pakke er baseret på Grundscenariet i
Nødvendige reinveste- infrastrukturanalysen. Den indeholder
ringer af infrastruktur minimumsløsninger baseret på Lokaltogs opdaterede skøn om de mest
nødvendige tiltag for bevaring og levetidsforlængelse af infrastrukturen.
Mere gennemgribende sporfornyelser så levetiden forøges til 30-40 år
Forlænget restlevetid
frem for ca. 10 år i Grundscenariet. Tillæg til pakke 1. Kan
(sporfornyelse)
evt. gennemføres delvist.
Yderligere tillæg til pakke 1 med forbedret togkontrol, der primært højTogkontrol
ner banens sikkerhedsniveau.
Ny station i Favrholm (Hillerød Syd) og evt.
ombygning af Hillerød St. med etablering af
sporforbindelse mellem Lokaltogs sydvestlige linje og de nordlige linjer
samt gangforbin-delser som beskrevet i Banedanmark (2015) som løsFavrholm St. og Hille- ning L3. Pakken har tre varianter:
a) Et trinbræt på Frederiksværkbanen i Favrholm.
rød St.
b) Etablering af egentlig station i Favrholm med ét vendespor og etablering af gennem-kørsel på Hillerød St.
c) Som ovenstående, men med yderligere ét vendespor på Favrholm for
at muliggøre en højere frekvens jf. pakke 9 og 10.
Nyt standsningssted i Nørre Herlev til erstatning for standsningsstedet
Brødeskov, der ligger isoleret i forhold til det byområde, som standsNr. Herlev
ningsstedet betjener.
Flytning af Laugø til Helsinge Nord i forbindelse med udvikling af nyt
Helsinge Nord
boligområde nord for Helsinge.
Flytning af Skibstrup til placering ved Apperup.
Apperup
Nyt standsningssted ved Kulturværftet og Kronborg i Helsingør.
Kronborg
Udvidelse af driften på Lille Nord til tre tog i timen. Det kræver etableFrekvensudvidelse på
ring af nyt standsningssted og krydsningsstation ved Hillerød Øst samt
Lille Nord
genetablering af krydsningsstation ved Kvistgård.
Udvidelse af driften på Gribskov- og Hornbækbanen til tre tog i timen.
Frekvensudvidelse på
Det kræver etablering af lang krydsning i Gribskov, udvidelse med
Gribskovbanen og
krydsning på Helsingør St. og lukning af standsningsstederne Pårup,
Hornbækbanen
Søborg og Kildekrog.

Herunder sammenfatning af effekter ved de fire scenarier beskrevet i realiseringsplanen
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311

208
235

a): 13
b): 128
c): 151

4,3
4,3
4,3
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63
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Realiseringsplan
Der er i de beregninger der ligger til grund for rapporterne taget udgangspunkt i
en række forbehold, antagelser og usikkerheder, som det er vigtige at tage højde
for. Disse er kort beskrevet herunder.














Alle anlægsomkostninger er i realiseringsplanen opgivet uden korrektionsreserven Ny Anlægsbudgettering (NAB), da regioner og kommuner
ikke er forpligtet til at følge statens retningslinjer omkring NAB-tillæg1.
Man skal derfor være opmærksom på, at anlægsskønnene ikke indeholder en buffer til uforudsete fordyrelser ud over de beløb, der er
indeholdt i anlægsoverslagene.
Det er taget udgangspunkt i, at Region Hovedstaden finansierer 50 % af
anlægsomkostningerne ved anlæg af den, i Banedanmarks afrapportering
som L3-løsningen på Hillerød station, da der endnu er usikkerhed om
fordelingen af udgifterne.
Det er forudsat, at regionen finansierer alle udgifter vedrørende merpriser
på Favrholm station ved etablering af gennemkørsel på Hillerød (variant
b og c)
I alle fire scenarier er pakke 1 fra baggrundsrapporten valgt som løsningen til de nødvendige reinvesteringer af sporene, da det på kort sigt vil
kræve uforholdsmæssige store investeringer, at foretage en mere gennemgribende sporfornyelse (pakke 2).
Ingen af scenarierne indeholder togkontrol (pakke 3) til forbedring af
sikkerheden på strækningerne, men det kan potentielt blive et lovkrav inden for en årrække.
Banedanmark har i deres afrapportering fremhævet, at der ligger et særdeles usikkert skøn omkring etablering af sikringsanlæg i forbindelse
med Favrholm og Hillerød stationer. Det har ikke været muligt at komme
nærmere et realistisk skøn.
I beregningerne af driftsøkonomien er det vigtigt at understrege, at scenarie 1-3 indebærer indkøb af mellem ét og to nye togsæt. I praksis vil det
typisk ikke være muligt at købe ét togsæt ad gangen, men man vil typisk
købe flere togsæt i en samlet pakke. En udvidelse med enkelte ekstra togsæt bør derfor indgå i en samlet materielstrategi.
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1 Indledning
1.1

Baggrund og formål

Region Hovedstaden og Movia har bedt Incentive om hjælp til at udarbejde en anbefaling til en
handlingsplan for investeringer i lokalbanerne i Region Hovedstaden. Planen skal indeholde en
prioriteret liste over initiativer med angivelse af tidspunkt for implementering og behov for finansiering.
Der er de seneste år udarbejdet en række rapporter om mulige investeringer på lokalbanerne i Region
Hovedstaden og effekterne af dem. Formålet med denne analyse er at få skabt et overblik og få
prioriteret mellem alle de mulige initiativer, så der ligger en plan for investeringerne frem til 2025.
I samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Lokaltog, Movia og Region Hovedstaden
har vi prioriteret og fastlagt planens indhold, mål og implementering. Som en del af dette arbejde har
Incentive udarbejdet en prioriteringsmodel, som sammenfatter de forskellige investeringspakker og
skaber overblik over konsekvenserne ved forskellige strategier for de fremtidige investeringer i
infrastrukturen. Arbejdsgruppen har identificeret ti investeringspakker, som analysen har til formål at
prioritere mellem.
Denne rapport skal læses som en teknisk baggrundsrapport til den såkaldte realiseringsplan. Formålet
med baggrundsrapporten er at dokumentere de beregninger og processer, som ligger til grund for
realiseringsplanen. Baggrundsrapporten er som nævnt bygget op omkring 10 investeringspakker. I
realiseringsplanen har vi grupperet de ti pakker i fire alternative investeringsscenarier. Scenarierne er
beskrevet i realiseringsplanen, og er ikke yderligere omtalt i denne rapport.

1.2

Strukturen i rapporten

Først opsummerer vi i afsnit 2 analysens hovedresultater. I afsnit 3 beskriver vi kort de nordsjællandske
lokalbaner, mens afsnit 4 indeholder en beskrivelse af de eksisterende undersøgelser på området. I
afsnit 5 beskriver vi de ti pakker, som arbejdsgruppen har identificeret til videre prioritering. Derefter
gennemgår vi i afsnit 6 beregninger af omkostninger og gevinster, der er udarbejdet på et
sammenligneligt niveau på tværs af pakkerne. Til sidst afdækker vi i afsnit 7 finansieringsmulighederne.
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2 Opsummering af resultater for de enkelte pakker
Tabellen nedenfor opsummerer resultaterne for de enkelte pakker hver for sig.
Tabel 1.
Nr.

Oversigt over effekter for regionen og passagererne ved de enkelte pakker

Navn

Anlægsomkostninger

Ændring i
driftsomkostninger

Ændring i
billetindtægter

Passagervækst

Brugergevinster*

Godhedsvurdering*

Mio. kr.

Mio. kr./år

Mio. kr./år

Rejser/år

Mio. kr.,
NNV**

Mio. kr.,
NNV

1

Nødvendige
reinvesteringer af
infrastruktur

311

0,0

0,0

0

-

-349

2

Forlænget restlevetid
(sporfornyelse)

208

0,0

0,0

0

-

-219

3

Togkontrol

235

0,0

0,0

0

-

-288

4a

Favrholm St. og
Hillerød***

13

5,4

-5,3

327.000

-

-16

4b

Favrholm St. og
Hillerød***

128

5,4

-9,5

580.000

236

155

4c

Favrholm St. og
Hillerød***

151

5,4

-9,5

580.000

236

129

5

Nr. Herlev

4

0,1

-0,2

12.000

8

5

6

Helsinge Nord

4

1,4

-2,1

126.000

87

93

7

Apperup

4

1,5

-2,4

146.000

100

110

8

Kronborg

4

0,2

-0,5

31.000

21

22

9

Frekvensudvidelse Lille
Nord

63

10,9

-6,5

400.000

179

59

10

Frekvensudvidelse
Gribskovbanen og
Hornbækbanen

69

31,2

-9,8

599.000

489

152

Note: Et positivt fortegn indikerer en omkostning for regionen, mens et negativt fortegn indikerer en indtægt for
regionen.
* Brugergevinsterne er et mål for passagerernes tidsgevinster ved projekterne. Godhedsvurderingen måler
brugergevinsterne fratrukket regionens anlægs- og driftsomkostninger set over en længere driftsperiode. Et positivt
fortegn på godhedsvurderingen indikerer et ”godt” projekt. Analysen omfatter ikke en vurdering af konsekvenserne
ved ikke at opretholde banens funktion mv., og vi har dermed ikke opgjort brugergevinsterne ved pakke 1-4a.
** Nettonutidsværdien for brugergevinsterne er COWIs beregninger ud fra en antagelse om at gevinsterne starter i
2018. I godhedsvurderingen er de omregnet til nutidsværdien ud fra det nye antaget år, pakkerne er sat til.
*** Pakke 4 indeholder tre varianter af løsningen på Hillerød St. og Favrholm St. Variant (a) indeholder en løsning,
hvor der kun laves et trinbræt på Favrholm St. Variant (b) indeholder gennemkørsel på Hillerød St. og ét enkelt
vendespor på Favrholm St. Variant (c) indeholder to vendespor på Favrholm St., der muliggør fuld gennemkørsel af
lokalbanens nordlige linjer.
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Tabel 2 opsummerer udvalgte nøgletal for de enkelte pakker hver for sig. Det første nøgletal beskriver,
hvor mange nye passagerer de enkelte pakker forventes at tiltrække sat i forhold til pakkens
anlægsomkostninger. Bemærk at dette nøgletal ikke tager hensyn til, hvordan pakken påvirker
regionens driftstilskud til banen.
Det andet nøgletal indregner også regionens driftstilskud og er et mål for, hvor store brugergevinster der
bliver skabt i forhold til regionens samlede anlægs- og driftsudgifter ved pakken (målt over en 22-årig
driftsperiode).
Ved begge nøgletal indikerer en høj værdi derfor alt andet lige et bedre projekt.
Tabel 2.

Udvalgte nøgletal for de enkelte pakker

Nr.

Navn

Passagervækst pr.
mio. anlægskrone

Brugergevinster pr.
anlægs- og driftskrone*

1

Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur

-

-

2

Forlænget restlevetid (sporfornyelse)

-

-

3

Togkontrol

-

-

4

Favrholm St. og Hillerød

3.850

2,2

5

Nr. Herlev

2.801

2,7

6

Helsinge Nord

29.412

Positiv anlægs -og
driftsøkonomi**

7

Apperup

34.080

Positiv anlægs -og
driftsøkonomi**

8

Kronborg

8.683

Positiv anlægs -og
driftsøkonomi**

9

Frekvensudvidelse Lille Nord

6.339

1,5

10

Frekvensudvidelse Gribskovbanen og Hornbækbanen

8.728

1,4

* Brugergevinster divideret med nettoanlægs- og driftsomkostninger for regionen (inkl. billetindtægter); set over en
22-årig driftsperiode.
** Nøgletallet er ikke defineret for disse investeringspakker, da anlægsudgifterne er begrænsede og driftsøkonomien
er positiv, så pakkerne derfor øger regionens indtægter. Dette indikerer, at projekterne er attraktive at
gennemføre.
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3 Om lokalbanerne i Nordsjælland
Lokalbanerne i Nordsjælland i dag
Lokaltog A/S blev dannet i 2015 ved en fusion mellem Regionstog A/S og Lokalbanen A/S. Regionstog
A/S stod for driften af lokalbanerne i Region Sjælland, mens Lokalbanen A/S stod for driften af
lokalbanerne i Region Hovedstaden, jf. figur 1. Denne rapport fokuserer på banerne nord, vest og øst for
Hillerød. Nærumbanen indgår ikke i analysen, da ingen af de analyserede investeringspakker berører
denne bane (se kapitel 5).
Figur 1.

Oversigtskort over Region Hovedstadens lokalbaner på Nordsjælland

Kilde: www.lokalbanen.dk

Frederiksværkbanen, markeret med rødt i kortet ovenfor, kører mellem Hillerød og Hundested med op
til tre tog i timen. Gribskovbanen, markeret med grønt, kører mellem Hillerød og Tisvildeleje med op til
to tog i timen. Hornbækbanen, også markeret med grønt, kører fra Hillerød via Hornbæk til Helsingør
med op til to tog i timen. Lille Nord, markeret med gult, forbinder Hillerød og Helsingør via Fredensborg
og kører med op til to tog i timen.
De fire lokaltogslinjer i Region Hovedstaden (ekskl. Nærumbanen) havde i 2015 et samlet passagertal på
5,8 mio. passagerer, jf. tabel 3.
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Tabel 3.

Passagertal for Region Hovedstadens lokaltog (ekskl. Nærumbanen)

Bane

Antal passagerer (mio. 2015)

1. Frederiksværkbanen

1,78

2. Gribskovbanen

1,75

3. Hornbækbanen

0,91

4. Lille Nord

1,32

I alt

5,8

Kilde: Lokaltog A/S

Udviklingen de senere år
Siden 2007 er passagertallet steget med 30-40% på de fire linjer, jf. figur 2. Den positive udvikling kan
delvist tilskrives forbedringer i de banernes grundprodukt.
Frederiksværkbanen har fået gennemført en opgradering af infrastrukturen, der har gjort det muligt at
øge hastigheden, og samtidig er frekvensen blevet udvidet fra to til tre tog i timen. På de andre linjer
er der gennemført en sammenbinding af Hornbækbanen og Gillelejebanen, så passagerer fra
Hornbækbanen mod Hillerød nu undgår at skifte tog. På Lille Nord er køreplanstrukturen blevet
forbedret med øget frekvens.
I 2012 fremlagde Lokalbanen i samarbejde med Movia en Visionsplan (COWI, 2012), der skulle videreføre
fremgangen i passagervæksten ved at etablere nye stationer og udvide driften. Det er blandt andet de
investeringstiltag, som er identificeret i denne Visionsplan, der ligger til grund for denne
prioriteringsmodel.

Figur 2.

Passagertal for Frederiksværkbanen, Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen
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Kilde: Lokaltog A/S
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4 Eksisterende viden om investeringsbehovene
I dette afsnit giver vi en kort oversigt over det materiale, der er blevet udarbejdet i de senere år
omkring de kommende investeringer i lokalbanerne i Region Hovedstaden.
Den første rapport, som indgår i arbejdet, blev udarbejdet af Niras i 2010. Den analyserer den
grundlæggende fornyelse af infrastrukturen, som er nødvendig for at opretholde den fremtidige togdrift
på banerne; herunder blandt andet sporudskiftninger. Sporarbejdet er dermed en forudsætning for, at
den eksisterende køreplan kan opretholdes i fremtiden.
Visionsplanen
I 2012 udarbejdede Movia en visionsplan for lokalbanen. Formålet med planen var blandt andet at
beskrive, hvordan den tidligere regerings målsætning om at fordoble passagertallet frem til 2030 kunne
opnås.
Det største og mest markante enkeltstående element i Visionsplanen var etablering af gennemkørsel på
Hillerød St. og etablering af en ny station i Favrholm i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland.
Gennemkørslen gør det muligt at koble Frederiksværkbanen med Gribskov- og Hornbækbanen samt Lille
Nord, således at det bliver muligt for alle linjer at køre direkte til Nyt Hospital Nordsjælland.
Tabel 4.

Oversigt over eksisterende litteratur

Navn

Udarbejdet af

Udgivelsesår

Infrastruktur af Lokalbanen og Regionstog

NIRAS

2010

Visioner for lokalbanen 2012-2015

COWI

2012

Samfundsøkonomisk vurdering af visionsplanen

COWI

2014

Handlingsplan for udvikling af Lokalbanen
(baseret på Visionsplanen)

COWI

2014

Opgradering af Hillerød Station

Banedanmark

2015

Analyser af forskellige anlægsoverslag knyttet til Lokalbanen

Atkins

2016

I forbindelse med arbejdet med prioriteringsmodellen har Atkins endvidere her i 2016 gennemført en
række analyser af de forskellige anlægsprojekter. Formålet har blandt andet været at ajourføre
anlægsoverslagene og bringe dem op på et sammenligneligt prisniveau.
Arbejdsgruppen
For at skabe det bedste beslutningsgrundlag til at kunne udvælge og prioritere de valgte pakker har vi
arbejdet tæt sammen med en arbejdsgruppe af interessenter bestående af repræsentanter fra hhv.
Lokaltog A/S, Movia og Region Hovedstaden. Parterne har desuden bidraget med supplerende viden til
brug for prioriteringsmodellen.
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5 De undersøgte pakker
Arbejdsgruppen har identificeret ti pakker, der hver især indeholder et betydeligt element af
anlægsinvesteringer. I afsnit 5.1 herunder beskriver vi i tabel 5 indholdet af de enkelte pakker på et
overordnet niveau. I afsnit 5.2 beskriver vi de sammenhænge, der er mellem enkelte pakker. De
resterende pakker er sammensat, så de (i princippet) kan gennemføres hver for sig. Pakke 1 omkring
nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen er i alle tilfælde en nødvendighed for at få udbytte af de
øvrige investeringer. Til sidst gennemgår vi i afsnit 5.2 kort de foreslåede investeringer fra
Visionsplanen, som ikke er kommet med i prioriteringsmodellen — og hvorfor.

5.1

Beskrivelse af pakker

I tabellen herunder beskriver vi som tidligere nævnt de ti pakker.
Tabel 5.

Beskrivelse af pakker

Nr.

Pakkenavn

Beskrivelse

1

Nødvendige
reinvesteringer af
infrastruktur

Denne pakke er baseret på Grundscenariet i infrastrukturanalysen. Den
indeholder minimumsløsninger baseret på Lokaltogs opdaterede skøn om de
mest nødvendige tiltag for bevaring og levetidsforlængelse af infrastrukturen.
Se også s. 16 i NIRAS (2010).

2

Forlænget restlevetid
(sporfornyelse)

Mere gennemgribende sporfornyelser så levetiden forøges til 30-40 år frem for
ca. 10 år i Grundscenariet. Tillæg til pakke 1. Kan evt. gennemføres delvist.
Se også s. 17 i NIRAS (2010).

3

Togkontrol

Yderligere tillæg til pakke 1 med forbedret togkontrol, der primært højner
banens sikkerhedsniveau. Se også s. 18 i NIRAS (2010).

4

Favrholm St. og
Hillerød St.

Ny station i Favrholm (Hillerød Syd) og evt. ombygning af Hillerød St. med
etablering af sporforbindelse mellem Lokaltogs sydvestlige linje og de nordlige
linjer samt gangforbindelser som beskrevet i Banedanmark (2015) L3. Pakken
har tre varianter:
a) Et trinbræt på Frederiksværkbanen i Favrholm.
b) Etablering af egentlig station i Favrholm med ét vendespor og etablering af
gennemkørsel på Hillerød St.
c) Som ovenstående, men med yderligere ét vendespor på Favrholm for at
muliggøre en højere frekvens jf. pakke 9 og 10.

5

Nr. Herlev

Nyt standsningssted i Nørre Herlev til erstatning for standsningsstedet
Brødeskov, der ligger isoleret i forhold til det byområde, som
standsningsstedet betjener, jf. COWI (2014a) s. 22.

6

Helsinge Nord

Flytning af Laugø til Helsinge Nord i forbindelse med udvikling af nyt
boligområde nord for Helsinge, jf. COWI (2014a) s. 22.

7

Apperup

Flytning af Skibstrup til placering ved Apperup. Forud for etableringen skal
arealforhold undersøges nærmere, jf. COWI (2014a) s. 23.

8

Kronborg

Nyt standsningssted ved Kulturværftet og Kronborg i Helsingør, jf. COWI
(2014b) s. 21.
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9

Frekvensudvidelse på
Lille Nord

Udvidelse af driften på Lille Nord til tre tog i timen. Det kræver etablering af
nyt standsningssted og krydsningsstation ved Hillerød Øst samt genetablering
af krydsningsstation ved Kvistgård, jf. COWI (2014a) s. 11.
Basisscenariet
Den nuværende køreplan for Lille Nord omfatter to stoptog pr. time i
dagtimerne.
Projektscenariet
En frekvensudvidelse på Lille Nord kræver som nævnt, at der bliver
gennemført to anlægsprojekter: Dels en genetablering af krydsningsmulighed i
Kvistgård, og dels etablering af et nyt standsningssted med krydsningsstation
ved Prinsens Vænge i Hillerød; kaldet Hillerød Øst. Den nye køreplan på Lille
Nord omfatter en udvidelse af driften fra to til tre tog i timen (to hurtigtog og
ét stoptog).

10

Frekvensudvidelse på
Gribskovbanen og
Hornbækbanen

Udvidelse af driften på Gribskov- og Hornbækbanen til tre tog i timen. Det
kræver etablering af lang krydsning i Gribskov, udvidelse med krydsning på
Helsingør St. og lukning af standsningsstederne Pårup, Søborg og Kildekrog, jf.
COWI (2014a) s. 12.
Basisscenariet
Den nuværende køreplan for både Gribskovbanen og Hornbækbanen omfatter
to stoptog i timen.
Projektscenariet
Den nye køreplan på Gribskovbanen omfatter et stoptog og samt to hurtigtog.
Samme køreplansudvidelse gælder for strækningen til Gilleleje, hvor der køres
med to hurtigtog. På Hornbækbanen etableres to stoptog og ét hurtigtog. I
den forbindelse bliver en række små standsningssteder nedlagt.
En frekvensudvidelse på Gribskov- og Hornbækbanen kræver ligeledes
realiseringen af to anlægsprojekter. Det drejer sig om et langt krydsningsspor
igennem Gribskov, der er en forudsætning for tre tog i timen mellem både
Hillerød-Tisvildeleje og Hillerød-Gilleleje. Derudover en krydsningsmulighed
på Helsingør St., som er en forudsætning for, at der kan kører tre tog i timen
på Hornbækbanen.

5.2

Sammenhæng mellem pakker

I flere tilfælde forudsætter gennemførelsen af én pakke, at en anden pakke også gennemføres. Det
drejer sig primært om pakke 1 (nødvendige reinvesteringer af infrastruktur) og pakke 4 (gennemkørsel
på Hillerød st.).
Pakke 1 omhandler de nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen, og er dermed en forudsætning for,
at de andre pakker kan gennemføres.
Pakke 2-3 (forlænget restlevetid og togkontrol) indgår i prioriteringsmodellen som tillægspakker til
pakke 1 (nødvendige reinvesteringer af infrastruktur). Det vil sige, at anlægsoverslagene for pakke 2 og
3 skal lægges til anlægsbeløbet for pakke 1 for at få den samlede anlægssum for pakkerne.
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Pakke 4 i variant c (gennemkørsel på Hillerød st. og ny station i Favrholm med to vendespor) er en
forudsætning for, at det er muligt at gennemføre frekvensudvidelserne i pakke 9 og 10.

5.3

Ikke medtagne projekter

Rapporterne, som tidligere er udarbejdet omkring udviklingsmulighederne for lokalbanerne, indeholder
ud over de ti pakker en række projekter, som arbejdsgruppen har valgt ikke skal indgå i arbejdet.
Herunder beskriver vi kort de projekter, vi ikke har taget med — og hvorfor.
Driftsudvidelser uden for myldretid
I COWI (2014a) og COWI (2014b) er det foreslået at udvide perioden med myldretidsdrift på Lille Nord,
Frederiksværkbanen, Gribskovbanen og Hornbækbanen. Udvidelsen kræver ikke yderligere
anlægsinvesteringer og kan håndteres med det nuværende antal togsæt. Men udvidelserne vil naturligvis
øge banens driftsomkostninger.
I prioriteringsmodellen er udvidelsen taget med som en forudsætning i alle pakker, da vi forudsætter at
de gennemføres i 2016. Det har indflydelse på antallet af passagerer, vi forventer benytter banen i
basissituationen. Udgifterne til driftsudvidelserne indgår ikke i modellen, da udvidelsen som nævnt er
forudsat allerede at være gennemført i basissituationen.
Ny Lyngby Lokal station
COWI (2012) og COWI (2014a) indeholder et forslag om at flytte den nuværende Lyngby Lokal station på
Nærumbanen til en ny placering ved Klampenborgvej, hvor det er muligt at skabe en krydsningsmulighed
til den kommende letbane langs Ring 3. Det ville gøre det nemt for passagererne at skifte mellem de to
transportmidler.
COWI (2012) indeholder yderligere et forslag om direkte integration mellem de to baner, hvor
Nærumbanen bliver en afgrening på Letbanen, og den nuværende forbindelse til Jægersborg Station
sløjfes. Projekterne er ikke medtaget i prioriteringsmodellen, da man fra regionens side har valgt at
analysere projekterne i andet regi.
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6 Omkostninger og gevinster ved pakkerne
I dette afsnit gennemgår vi gevinster og omkostninger for hver af de ti pakker i prioriteringsmodellen. Vi
tager udgangspunkt i eksisterende skøn og beregner derudover kvalificerede overslag, hvor det er
hensigtsmæssigt. Vi lægger ud med en kort beskrivelse af de enhedspriser, vi bruger til at beregne
overslagene, hvorefter vi præsenterer skønnene for hhv. anlæg, drift og passagereffekter.

6.1

Metode

Vi har for de ti pakker opdateret tal og resultater til 2015-priser og samtidig vurderet i hvilket omfang,
de eksisterende beregninger fortsat er valide. Arbejdsgruppen har bistået med at opdatere
anlægsskønnene til at afspejle udviklingen siden de oprindelige beregninger blev lavet, Atkins har
gennemgået og opdateret en række af de mest usikre anlægsskøn, og Incentive har revurderet skønnene
for driftsomkostninger og passagereffekter.
Enhedspriser og nøgletal
Til de opdaterede beregninger af projekternes effekt på billetindtægter og driftsomkostninger har vi
anvendt de samme enhedspriser for at gøre beslutningsgrundlaget mellem pakkerne så sammenligneligt
som muligt.
De anvendte enhedspriser er hentet fra Transportøkonomiske Enhedspriser (Transportministeriet og DTU
Transport, 2014).
Tabel 6.

Enhedspriser for omkostninger til togdrift. 2015 priser.
Enhedspris

Enhed

Afstandsafhængige omkostninger (vedligehold, energi, klargøring)

10,5

kr./togsætkm

Anskaffelse af togsæt (inkl. forsikring)

1,89

Mio. kr./togsæt/år

Tidsafhængige omkostninger (kørende personale)

1.103

kr./togtime

Kilde: Transportministeriet og DTU Transport (2014)
Note: Ekskl. moms

For billetindtægter har vi brugt en gennemsnitlig billetpris på 16,33 kr. pr. nye rejsende, som var Movias
gennemsnitlige indtægt pr. passager i 2015.
Ny Anlægsbudgettering (NAB)
Regioner og kommuner er ikke forpligtet til at følge statens retningslinjer omkring Ny
Anlægsbudgettering (NAB).1 I samarbejde med Arbejdsgruppen har vi derfor valgt ikke at indregne NABtillæg i anlægsskønnene. Man skal derfor være opmærksom på, at anlægsskønnene dermed ikke
indeholder en buffer til uforudsete fordyrelser ud over de beløb, der måtte være indeholdt i
anlægsoverslagene. I det videre arbejde kan det være relevant at indarbejde yderligere reserver.

1

Korrektionstillæg til basisoverslaget, hvor der tillægges en korrektionsreserve på 50% i fase 1 og 30% i fase 2
(Transportministeriet, 2007).
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6.2

Anlægsoverslag

Tabel 7 opsummerer anlægsoverslaget for hver af de ti pakker. I de efterfølgende underafsnit beskriver
vi anlægsoverslagene for de enkelte pakker mere detaljeret. Vi har systematisk gennemgået
anlægsoverslaget for hver pakke og brugt den kilde, som indeholder det mest gennemgribende og
opdaterede anlægsoverslag. Alle overslag er opregnet til 2015-priser.
Tabel 7.

Regionens anlægsomkostninger opdelt på pakker (2015-priser)

Nr.

Pakkenavn

Mio. kr.

Forudsat
anlægsperiode
(år)

Kilde

1

Nødvendige reinvesteringer af
infrastruktur

311

Frem til 2025

NIRAS (2010) suppleret
med input fra Lokaltog og
Atkins, jf. tabel 8

2

Forlænget restlevetid
(tillæg for ekstra sporfornyelse)

208

Frem til 2025

NIRAS (2010)

3

Togkontrol

235

Frem til 2025

NIRAS (2010)

4

Favrholm St. og Hillerød*

13/128/151

3

Banedanmark (2015)

5

Nr. Herlev

4,3

1

COWI (2014b)

6

Helsinge Nord

4,3

1

COWI (2014b)

7

Apperup

4,3

1

COWI (2014b)

8

Kronborg

3,6

1

COWI (2014b)

9

Frekvensudvidelse Lille Nord

63

1

Atkins (2016)

Hillerød Øst - Ny krydsningsstation

34

1

Atkins (2016)

Kvistgård - Krydsningsstation

29

1

Atkins (2016)

69

1

Atkins (2016)

Gribskov - Lang krydsningsstation

37

1

Atkins (2016)

Helsingør St. - Krydsningsstation

31

1

COWI (2014b)

Lukning af Pårup, Søborg og Kildekrog

1,5

1

COWI (2014b)

10

Frekvensudvidelse Gribskovbanen og
Hornbækbanen

Kilde: Incentive på baggrund af NIRAS (2010), Banedanmark (2015), COWI (2014a), COWI (2014b) og Atkins (2016).
Note: Ekskl. NAB-tillæg og ekskl. moms. Anlægsperioden er ekskl. forundersøgelser, projektering mv.
* Pakke 4 findes i tre varianter, jf. tabel 5 i afsnit 5.

Pakke 1: Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur
Pakke 1 dækker over de nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen for at kunne opretholde den
nuværende køreplan. Den oprindelige kilde til skønnene er NIRAS (2010). Atkins har i samarbejde med
Lokaltog A/S og gennemgået og opdateret de underliggende projekter med et nyt estimat på
investeringsbehovet i 2015-priser. Pakken indeholder det absolutte minimum for at opretholde
infrastrukturen over en tiårig periode. Ønsker man at opretholde infrastrukturen i en periode på op til
30-40 år, skal der reelle sporfornyelser til. Denne udvidelse er beskrevet i Pakke 2.

13

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Punkt nr. 19 - Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen
Bilag 2 - Side -14 af 29
Investeringsbehov ved Region Hovedstadens lokalbaner

Tabel 8.

Anlægsomkostninger for nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen (2015-priser mio. kr.)
NIRAS (2010)

Atkins (2016) m.
input fra Lokaltog

Forklaring på væsentlige afvigelser

Prisniveau

2010

2015

Broer og bygværker

28

29

Afvanding

44

0

Dæmninger og skråninger

10

11

Spor

310

222

Etablering af 55 cm perroner

-

30

Overkørsler og overgange

23

0

Bliver løst inden for Lokaltogs nuværende
budget til primærdrift.

Overkørselsanlæg

44

19

Er i gang, nedskrevet til restinvestering.

Nedlæggelse af overkørsler

20

0

Igangsat af Lokaltog A/S.

I alt

479

311

Anden løsning valgt (ekstremregnanalyse).

Opdateret anlægsskøn fra Lokaltog

Note: Et positivt fortegn betyder, at anlægsomkostningerne bliver forøgede. Afrundinger kan betyde, at de enkelte
tal ikke summer til totalen.

Pakke 2: Forlænget restlevetid (sporfornyelse)
Nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen tager udgangspunkt i, hvad der som minimum skal til for
at holde banerne kørende og sikre den nuværende funktionalitet. Dette kan sikres ved enten
levetidsforlængelser (pakke 1) eller ved egentlige fornyelser af dele af banerne (pakke 2).
I pakke 2 er der således tale om en mere langsigtet løsning. Anlægsomkostningerne ved pakke 2 er
højere end ved pakke 1 på kort sigt, men NIRAS (2010) vurderer overordnet, at den årlige
kapitalomkostning er reelt er den samme ved de to løsningstyper.
Baseret på erfaringstal skønner NIRAS (2010), at en levetidsforlængelse, som forlænger restlevetiden
med ti år, koster 1,3 mio. kr. pr. km spor. En egentlig fornyelse af skinnerne, så de får en restlevetid på
40 år, koster derimod 3,5 mio. kr. pr. km spor. Med en realrente på 4%2 er den årlige kapitalomkostning
0,16 mio. kr./km ved levetidsforlængelse og marginalt højere, ca. 0,18 mio. kr./km, ved sporfornyelser.
Regnestykket ændrer sig marginalt til fordel for den langsigtede løsning, hvis man anvender en lavere
realrente. Ved en realrente på eksempelvis 2% er den årlige kapitalomkostning ved levetidsforlængelse
0,14 mio. kr./km mod 0,13 mio.kr/km ved sporfornyelse.
NIRAS (2010) peger imidlertid også på, at der er flere faktorer i spil, og at det derfor kræver en konkret
vurdering at afgøre, hvorvidt pakke 1 eller 2 er den mest fornuftige løsning for Region Hovedstaden i det
konkrete tilfælde. Sporfornyelser giver på den ene side bedre komfort for passagererne ved færre
rystelser, og det kan være en forudsætning for en hastighedsopgradering.

2

Dette svarer til Finansministeriets vejledende kalkulationsrente for samfundsøkonomiske analyser. Se
http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/05/ny-og-lavere-samfundsoekonomisk-diskonteringsrente.
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Atkins har derfor gennemgået en selvstændig vurdering af de to pakker. Atkins finder ikke grundlag for
at være uenig med Niras (2010) i opgørelsen af tal og konklusioner. De understreger, at en mere robust
analyse vil være nødvendig, hvis man vil have et mere sikkert fingerpeg om, hvilken løsning der er den
økonomisk mest fordelagtige. De konkluderer yderligere, at valg af pakke ikke så meget afhænger af
økonomi, men måske snarere bør afhænge af, hvilken funktionalitet banen får.
På det eksisterende grundlag er det derfor ikke muligt entydigt at konkludere, hvilken af de to løsninger
der vil være mest optimal for regionen at gennemføre.
Pakke 3: Togkontrol
Pakke 3 omhandler at indføre automatisk togkontrol på lokalbanenestrækningerne i Nordsjælland. Et
togkontrolsystem vil forbedre sikkerheden på strækningerne og kan potentielt blive et lovkrav inden for
en årrække. Anlægsskønnet for togkontrol er udarbejdet af Niras (2010), og er ifølge Lokaltog et
usikkert skøn.
Pakke 4: Favrholm St. og Hillerød St.
Pakke 4 består af de to stationsprojekter på Hillerød St. og Favrholm St., og er som tidligere nævnt det
væsentligste enkeltstående projekt i Visionsplanen. Der er tre varianter af pakken:
a)
b)

Etablering af et trinbræt på Frederiksværkbanen i Favrholm.
Etablering af egentlig station i Favrholm med krydsningsmulighed og ét vendespor samt
etablering af gennemkørsel på Hillerød St. med gangforbindelserne beskrevet som løsning L3 i
Banedanmark (2015).

c)

Som ovenstående, men med yderligere ét vendespor på Favrholm for at muliggøre en højere
frekvens jf. pakke 9 og 10.

Til anlægsoverslaget for gennemførsel af lokalbanens spor på Hillerød St. har arbejdsgruppen valgt at
anvende scenariet med den tredje løsningsmulighed, der kan håndtere øget drift fra Visionsplanen
(Banedanmark 2015). Rapporten fra Banedanmark behandler også en række andre mulige løsninger til
gennemkørsel på Hillerød St.
Tabel 7 viser Region Hovedstadens estimerede andel af anlægssummen for de tre varianter. Det er
endnu uvist, præcist hvor stor en del af den samlede anlægssum, der skal finansieres af Region
Hovedstaden. Vi har derfor i beregningerne antaget, at de anlægselementer, som entydigt knytter sig til
lokalbanen, finansieres af Region Hovedstaden, mens vi for gang- og sporforbindelser på Hillerød St.
beregningsteknisk antager en 50/50 fordeling mellem Region Hovedstaden og de øvrige interessenter, jf.
tabel 9 og tabel 10.
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Tabel 9.

Opdelte anlægsomkostninger på Favrholm St. inkl. Region Hovedstadens andel

Favrholm St.

Total inkl. NAB

Total ekskl. NAB

Region Hovedstadens
andel ekskl. NAB

S-baneperroner mm. (statslig finansiering)

49

33

0

Lokalbanen, perron mm.

19

13

13

Hillerød Kommune, forplads

48

32

0

116

77

13

82

55

55

198

132

67

34

23

23

232

155

90

Hidtil forudsat anlæg, variant (a)

I alt, variant (a)
Merpris variant (b) (krydsningsstation og vendespor)
I alt, variant (b)
Merpris variant (c) (ekstra vendespor)
I alt, variant (c)

Kilde: Incentive på baggrund af Banedanmark (2015) og Atkins (2016)
Note: Anlægsomkostningerne er ekskl. sti og stibro (56 mio. kr. inkl. NAB), der ikke er direkte relateret til
lokalbanen og finansieres i regi af Nyt Hospital Nordsjælland. Afrundinger kan betyde, at de enkelte tal ikke
summer til totalen.

Tabel 10. Opdelte anlægsomkostninger på Hillerød St. inkl. Region Hovedstadens andel (2015-priser
mio. kr.). Relevant i variant (b) og (c)
Hillerød St.

Total inkl. NAB

Total ekskl. NAB

Region Hovedstadens andel
ekskl. NAB

Sporforbindelser

121

81

40

Gangforbindelser (L3)

61

41

20

I alt

182

121

61

Kilde: Incentive på baggrund af Banedanmark (2015) og Atkins (2016)
Note: Afrundinger kan betyde, at de enkelte tal ikke summer til totalen.

Herved bliver regionens samlede udgift ved variant (a) de 13 mio. kr. ekskl. NAB for etableringen af et
trinbræt og bidrag til stiforbindelser på Favrholm St. I variant (b) har regionen yderligere udgifter på 55
mio. kr. i Favrholm og 61 mio. i Hillerød, så de regionens samlede udgifter er 128 mio. kr. I variant (c)
udgør merudgifterne til endnu et vendespor på Favrholm 23 mio. kr. ekskl. NAB, så regionens samlede
udgifter bliver 151 mio. kr., jf. tabel 11.
Tabel 11. Samlede anlægsomkostninger for Hillerød St. og Favrholm St. fordelt på de tre varianter
Region Hovedstadens del ekskl. NAB
Variant (a)

13

Variant (b)

128

Variant (c)

151

Kilde: Incentive på baggrund af Banedanmark (2015) og Atkins (2016)

Banedanmark (2015) fremhæver, at deres anlægsskøn for sporforbindelser på Hillerød St. på 121 mio.
kr. (jf. tabel 12) indeholder et ”særdeles usikkert” estimat omkring etablering af sikringsanlæg på 51
mio. kr. (ekskl. korrektionstillæg). Atkins har derfor gennemført en selvstændigt overslag på overordnet
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niveau omkring sikringsanlægget, og kommer frem til et beløb i samme størrelsesorden. Overslaget er
dog fortsat behæftet med betydelig usikkerhed.
Pakke 5-8: Flytning af standsningssteder
Pakke 5-8 omhandler alle flytning af mindre standsningssteder, hvor det ikke er nødvendigt med større
forundersøgelser. Projekterne kræver hver især et trinbræt flyttet på en allerede eksisterende
strækning.
Til projekterne har vi brugt anlægsoverslagene fra COWI (2014b), der er beregnet med en standardpris
på 3,7 mio. kr. ved etablering af nyt standsningssted og 0,5 mio. kr. til nedlæggelse af eksisterende. Til
prioriteringsmodellen har vi opskrevet tallene til 2015-priser.
Tabel 12. Anlægsomkostninger ved stationsflytninger
Navn

Nr. Herlev

Helsinge Nord

Apperup

Kronborg

Anlægsomkostninger (2014 priser mio. kr.) ekskl. NAB

4,2

4,2

4,2

3,5

Anlægsomkostninger (2015 priser mio. kr.) ekskl. NAB

4,3

4,3

4,3

3,6

Anlægsomkostninger (2015 priser mio. kr.) inkl. NAB

6,4

6,4

6,4

5,4

Kilde: Incentive på baggrund af COWI (2014b).
Note: Et positivt fortegn betyder, at anlægsomkostningerne bliver forøgede.

Pakke 9: Frekvensudvidelser på Lille Nord
Pakke 9 omhandler som tidligere beskrevet på en udvidelse af frekvensen på Lille Nord fra to til tre tog i
timen.
Til denne frekvensudvidelse har vi brugt anlægsestimatet fra Atkins (2016) for de nødvendige
anlægsinitiativer til at muliggøre højere frekvens på Lille Nord. Anlægsoverslaget indeholder både en ny
krydsningsstation kaldet Hillerød Øst og genopretning af tidligere krydsningsstation ved Kvistgård. For
Hillerød Øst er der både en mulighed for en løsning med sideperron og en løsning med ø-perron. Til
anlægsoverslaget i prioriteringsmodellen har vi i samråd med arbejdsgruppen brugt løsningen med
sideperron, der koster 2,1 mio. kr. mere.
I samråd med arbejdsgruppen har vi desuden valgt at anvende løsningen uden elevator og gangbro. Det
kan potentielt blive nødvendigt at anlægge en udvidet løsning med gangbro og elevator på de nye
stationer for at leve op til nye internationale standarder for tilgængelighed. Anlægsperioden for begge
anlægsprojekter er estimeret til fire måneder ekskl. forundersøgelser, projektering mv.
Pakke 10: Frekvensudvidelser på Gribskov- og Hornbækbanen
Pakke 10 omhandler frekvensudvidelser på Gribskov- og Hornbækbanen fra to til tre tog i timen, hvilket
krævet gennemførsel af to større anlægsprojekter.
Vi har anvendt anlægsestimatet fra Atkins (2016) omkring et langt krydsningsspor på 2.200 m gennem
Gribskov. Anlægsperioden er estimeret til fem måneder ekskl. forundersøgelser, projektering mv.
For at gennemføre en frekvensudvidelse på Hornbækbanen, er det desuden nødvendigt at etablere en
ny krydsningsmulighed på Helsingør St. Vi har anvendt et anlægsoverslag fra COWI (2014b), der
indeholder et usikkert estimat på lokalbanens del af projektet på Helsingør St.
Atkins (2016) skønner imidlertid, at krydsningsstationen har væsentlige ligheder med projektet ved
Kvistgård. Anlægsskønnet for krydsningsstationen ved Helsingør er på niveau med anlægsoverslaget for

17

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Punkt nr. 19 - Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen
Bilag 2 - Side -18 af 29
Investeringsbehov ved Region Hovedstadens lokalbaner

Kvistgård. Det indikerer, at anlægsoverslaget for den nye krydsningsmulighed ved Helsingør St. har det
korrekte størrelsesniveau.

6.3

Passagereffekter

I dette afsnit gennemgår vi først den skønnede effekt på passagertallet ved de forskellige pakker.
Derefter skønner vi de brugergevinster, som forbedringerne i pakkerne må antages at give, ved hjælp af
vanlig samfundsøkonomisk metode.

6.3.1

Passagervækst

Tabel 13 nedenfor sammenfatter den forventede stigning i antallet af passagerer pr. pakke.
Passagervæksten er udover til driftsøkonomien i afsnit 6.4 også anvendt til at beregne brugergevinster
og billetindtægter.
Tabel 13. Skønnet passagervækst
Nr.

Pakkenavn

Rejser pr. år

Kilde

1

Nødvendige reinvesteringer af Infrastruktur

-

-

2

Forlænget restlevetid (sporfornyelse)

-

-

3

Togkontrol

-

-

4

Favrholm St. og Hillerød*

327.000/580.000

COWI (2014b)

5

Nr. Herlev

12.000

COWI (2014b)

6

Helsinge Nord

126.000

COWI (2014b)

7

Apperup

146.000

COWI (2014b)

8

Kronborg

31.000

COWI (2014b)

9

Frekvensudvidelse Lille Nord

400.000

COWI (2014b)

10

Frekvensudvidelse Gribskovbanen og Hornbækbanen

599.000

COWI (2014b)

* Pakke 4 har tre forskellige varianter. Den skønnede passagervækst i variant (a) er 327.000, mens den skønnede
passagervækst i både variant (b) og (c) er 580.000.

Passagervæksten fremkommer primært som resultat af de forbedringer af grundproduktet, som knytter
sig til de forskellige pakker. Ud over kundepotentialet omkring de nye stationer er det specielt
tidsgevinsterne ved frekvensudvidelsen, der er drivkraften bag stigningen i passagertallet.
Bemærkninger til de enkelte skøn for passagervæksten
COWIs skøn for passagervæksten i pakke 6 (Helsinge Nord) er påvirket af forudsætningen om, at man vil
etablere et nyt boligområde i den nordlige del af byen. Incentive vurderer, at en del af de nye beboere
formentlig også vil benytte den eksisterende lokalbanestation i Helsinge, såfremt Helsinge Nord ikke
etableres. Det kan derfor ikke udelukkes, at en mindre del af passagervæksten vil komme, selv hvis man
ikke etablerer Helsinge Nord.
Tilsvarende er skønnet for passagervæksten i pakke 4 (Favrholm St. og Hillerød) i høj grad baseret på
etableringen af det nye hospital. Incentive vurderer også her, at man må forvente en vis stigning i
lokalbanens passagertal som følge af hospitalsåbningen, selv hvis Favrholm St. ikke etableres. Derfor kan
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det ikke udelukkes, at en mindre del af passagerstigningen vil komme, selv hvis pakken ikke
gennemføres.
Nyt Hospital Nordsjælland er af COWI skønnet til at give 549.000 nye passagerer, hvoraf de 327.000 er
tilskrevet Frederiksværkbanen. Hvis man ikke etablerer gennemkørsel på Hillerød St., vil de øvrige
passagerer skulle skifte på Hillerød St. og vil få forlænget deres rejsetid. Det vil betyde, at færre
passagerer vil benytte Favrholm St.

6.3.2

Brugergevinster

I samfundsøkonomiske analyser er brugergevinster en målenhed i kr. og øre for de gevinster (eller
ulemper), som brugerne oplever ved at gennemføre et tiltag. I det konkrete tilfælde er
brugergevinsterne først og fremmest relateret til tid, som består dels af sparet rejsetid, gangtid,
ventetid, skift og såkaldt ”skjult ventetid” som udtrykker genen ved, at man ikke altid kan tage af sted
lige når det passer en, hvis frekvensen med den kollektive transport er lav.
Den samfundsøkonomiske analyse i COWI (2014b) indeholder et estimat for brugergevinsterne, som vi
bruger som udgangspunkt i denne analyse. Vi anvender fordelingen af passagervæksten fra samme
rapport til at fordele de samlede brugergevinster ud på pakkeniveau, jf. tabel 14.
Tabel 14. Skønnet ændring i brugergevinster. Samlet nutidsværdi over driftsperioden*
Nr.

Pakkenavn

Mio. kr.

1

Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur

-

2

Forlænget restlevetid (sporfornyelse)

-

3

Togkontrol

-

4

Favrholm St. og Hillerød**

236

5

Nr. Herlev

8

6

Helsinge Nord

87

7

Apperup

100

8

Kronborg

21

9

Frekvensudvidelse Lille Nord

179

10

Frekvensudvidelse Gribskovbanen og Hornbækbanen

498

Kilde: Egne skøn baseret på COWI (2014b).
* COWIs beregninger er baseret på en åbning i 2018 og en afslutning af beregningsperioden i 2040.
** Ved både variant (b), hvor man etablerer ét vendespor på Favrholm St., og variant (c), hvor man etablerer to
vendespor på Favrholm St.

Forudsætningerne omkring køreplanerne for pakke 9 og 10 har ændret sig i forhold til COWI (2014b). Vi
har derfor justeret brugergevinsterne for disse pakker. I det følgende afsnit gennemgår og sammenligner
vi beregningerne bag de forudsatte brugergevinster og forklarer, hvordan vi har krydstjekket gevinsterne
med de nye antagelser, der ligger bag køreplansudvidelserne.
Beregninger for pakke 9: Frekvensudvidelse Lille Nord
Ved udvidelsen af frekvensen på Lille Nord, opnår de nuværende passagerer en gevinst i form af
reduceret skjult ventetid. Med en forøgelse fra to til tre tog i timen i dagtimerne (fra 30 min. drift til 20
min. drift), nedsættes den gennemsnitlige skjulte ventetid med fem min. (fra 15 min. til 10 min.) i
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dagtimerne. I Visionsplanens oprindelige frekvensudvidelse af Lille Nord var der forudsat en udvidelse
fra to til fire tog i timen, hvoraf udvalgte afgange kun skulle køre til Fredensborg.
Derudover skønnes det, at det nye antal rejsende til/fra den nye station i Hillerød Øst opnår en
rejsetidsbesparelse på ca. fem min. (COWI, 2014b). Samlet set giver det efter vores egne beregninger
en gevinst i nutidsværdi på 227 mio. kr. sammenlignet med 200 mio. kr. i COWI (2014b). Vores skøn er
dermed på niveau med COWIs.
Beregninger for pakke 10: Frekvensudvidelse Gribskovbanen og Hornbækbanen
Til brugergevinsterne for pakke 10 har vi anvendt de køreplansudvidelser, der er beskrevet i tabel 5. På
samme måde som ved Lille Nord opnår de nuværende passagerer en gevinst i den gennemsnitlige skjulte
ventetid på fem min. for både Gribskov- og Hornbækbanen i dagtimerne. Uden for dagtimerne øges
frekvensen fra ét til to tog i timen, hvilket reducerer den gennemsnitlige skjulte ventetid med 15
minutter (fra 30 min. til 15 min.). I tillæg skønner COWI (2014b), at nuværende passagerer opnår en
rejsetidsgevinst på to minutter på Gribskovbanen og seks minutter på Hornbækbanen som følge af, at
man indfører flere tog, som kører uden stop mellem visse stationer.
Samlet set giver det efter vores egne beregninger en gevinst i nutidsværdi på 656 mio. kr. sammenlignet
med 1.083 mio. kr. i COWI (2014b).
Forskellen på ligger primært i, at vi regner med en besparelse i skjult ventetid på fem min. i skjult
ventetid for de skønnet 85% af passagerne, som rejser i dagtimerne, og 15 minutter for de resterende
passagerer, som rejser uden for dagtimerne. I modsætning hertil har COWI (2014b) regnet med en
gennemsnitlig besparelser på ti min. for alle passagerer (svarende til at halvdelen af alle passagerne
rejser i dagtimerne og halvdelen rejser uden for dagtimerne). Derudover har vi i modsætning til COWI
(2014b) ikke forudsat, at de øvrige pakker er gennemført, hvilket betyder, at der er i vores beregning er
lidt færre passagerer i basissituationen.

6.4

Driftsøkonomi

Flere af projekterne i de ti pakker påvirker Lokaltogs driftsøkonomi betydeligt. Dels ved at tiltrække
flere passagerer, hvilket øger banens billetindtægter. Og dels ved at påvirke togdriften, hvilket har
betydning for driftsomkostningerne.
Driftsomkostninger for persontog opdeles typisk i tre særskilte elementer:
+
+

Anskaffelse af rullende materiel (se afsnit 6.4.1).
Omkostninger til brændstof, vedligehold og klargøring (se afsnit 6.4.2).

+

Omkostninger til rullende personel (se afsnit 6.4.3).

Til sidst beskriver vi i afsnit 6.4.4, hvordan vi estimerer ændringen i billetindtægter som følge af den
forventede passagervækst ved at indføre de forskellige initiativer.
Tabel 15 herunder opsummerer vores skøn for, hvordan driftsomkostningerne bliver påvirket af
gennemførslen af de enkelte pakker. Lokaltog oplyser, at det i praksis typisk ikke er muligt (eller i hvert
fald meget dyrt) at købe ét togsæt ad gangen. I praksis vil man derfor købe flere togsæt i en samlet
pakke. Tabel 15 beskriver variant (b) og (c) i pakke 4 samt pakke 6,7,9 og 10. De resterende pakker
påvirker ikke Lokaltogsdriften og er derfor uændret i modellen.

20

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Punkt nr. 19 - Realiseringsplan for investeringer i Lokalbanen
Bilag 2 - Side -21 af 29
Investeringsbehov ved Region Hovedstadens lokalbaner

Tabel 15. Samlede ændringer i driftsomkostningerne for de berørte pakker
Driftstype

Enhed

Pakke 4:
Favrholm St.
og Hillerød*

Pakke 6:
Helsinge
Nord

Pakke 7:
Apperup

Pakke 9:
Lille Nord

Pakke 10:
Gribskov- og
Hornbækbanen

Kørende personale

Togtimer/år

1.707

0

0

2.493

9.704

Materiel

Antal togsæt

1

0,5

0,5

3

5

Drift af rullende
materiel

Togsætkm/år

94.291

36.752

37.005

311.086

976.730

I alt

Mio. kr./år

5

1

1

11

31

Kilde: Incentive egne skøn.
Note: Et positivt fortegn betyder, at driftsomkostningerne bliver forøgede. Vi skønner, at driftsomkostningerne ikke
bliver påvirket betydeligt ved de øvrige pakker.
* Omkostninger ved både variant (b), hvor man etablerer ét vendespor på Favrholm St., og variant (c), hvor man
etablerer to vendespor på Favrholm St.

6.4.1

Anskaffelse af ekstra togsæt

Anskaffelsesomkostningerne til togmateriel omfatter anskaffelse, forsikring samt
vedligeholdelsesfaciliteter. Omkostningerne opgøres i forhold til det nødvendige antal togsæt, der igen
bestemmes ud fra køreplaner, passagertal og antal togsæder pr. togsæt. Det er behovet for togsæt i
myldretiden, som er dimensionerende for materielbehovet på den enkelte linje.
Overordnet kan behov for ekstra togsæt udløses af to ting:
+

Køreplansændringer i myldretiden; fx forøgelse af frekvensen.

+

Flere passagerer i myldretiden, hvilket skaber behov for at køre med længere tog (flere
togsæt) i myldretiden for at undgå overbelægning. Kaldes også for forstærkningskørsel.

Vi har generelt estimeret effekten af køreplansændringer på baggrund af de eksisterende undersøgelser
kombineret med analyser af køreplanseksemplerne.
Behovet for togsæt har vi baseret på det eksisterende skøn i Handlingsplanen, hvor det vurderes, at der
er behov for at anskaffe yderligere ti togsæt, hvis alle planens elementer gennemføres. For at fordele
togsætbehovet for de ti pakker har vi skønnet behovet som følge af passagervækst ved en forsimplet
tilgang, hvor vi har taget udgangspunkt i, hvor mange passagerer de eksisterende togsæt betjener i dag.
Som det fremgår af tabel 16 havde Region Hovedstadens lokaltog (ekskl. Nærumbanen) i 2015 i alt ca.
5,8 mio. passagerer, som blev betjent af 25 togsæt. Det betyder, at hvert togsæt betjente ca. 230.000
passagerer om året.
Tabel 16. Beregning af antal passagerer pr. togsæt pr. år
Region Hovedstadens lokaltog
(ekskl. Nærumbanen)
Passagerer (2015)

5.758.490

Antal togsæt i dag

25

Gennemsnitligt antal passagerer pr. togsæt pr. år

230.340

Kilde: Incentive beregninger på baggrund af data fra Lokaltog
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I de følgende underafsnit gennemgår vi baggrunden for vores skøn over ændringen i behovet for togsæt
for de enkelte pakker.
Pakke 1-3: Nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen
Disse pakker ændrer hverken køreplaner eller passagertal og påvirker derfor ikke driftsomkostningerne
og behovet for togsæt.
Pakke 4: Favrholm St. og Hillerød St.
I forbindelse med gennemkørslen på Hillerød St. er det antaget i Banedanmark (2015), at den nye
sammenkobling vil spare ét togsæt som følge af samdrift mellem Frederiksværkbanen og Gribskovbanen.
Sammenkoblingen vil desuden spare tid for passagerer på ruten, hvilket giver en passagervækst.
Derudover vil den nye station ved Favrholm med Nyt Hospital Nordsjælland ligeledes føre til en stigning
i antallet af passagerer. Passagervæksten er nærmere beskrevet i afsnit 6.3.1.
Vi har ud fra passagervæksten skønnet en stigning i driften på to togsæt til forstærkningskørsel, der er
nødvendig for en kapacitetsudvidelse på de eksisterende afgange (dvs. indsættelse af ekstra togsæt på
eksisterende afgange). Samlet set giver pakken dermed anledning til anskaffelse af ét ekstra togsæt.
Hvis man vælger kun at betjene Nyt Hospital Nordsjælland med en enkelt perron for
Frederiksværkbanen, giver det en passagervækst, hvor omtrent ét nyt togsæt er skønnet nødvendigt til
forstærkningskørsel.
Pakke 5-8: Stationsflytninger
Stationsflytningerne ændrer ikke på køreplanen, men de mere attraktive stationsplaceringer vurderes at
øge antallet af passagerer med lokalbanen, jf. afsnit 6.3.1. For både Helsinge Nord (pakke 6) og
Apperup (pakke 7) er stigningen i antallet af passagerer betydelig med over 100.000 pr. år, og det bør
derfor indgå i overvejelserne om at indsætte ekstra togsæt til forstærkningskørsel.
For Apperup og Helsinge Nord skønner vi derfor et behov på i alt ét ekstra togsæt til at varetage de nye
passagerer. De øvrige stationsflytninger kræver ikke yderligere togsæt af betydning, da
passagervæksten skønnes at være begrænset.
Pakke 9: Frekvensudvidelser på Lille Nord
Til udvidelsen af køreplanen for Lille Nord er der i COWI (2014a) forudsat en udvidelse af driften med ét
ekstra togsæt. Derudover har vi på samme måde som tidligere skønnet et behov på yderligere to togsæt
til at håndtere passagervæksten. Samlet giver det tre yderligere togsæt.
Pakke 10: Frekvensudvidelse på Gribskovbanen og Hornbækbanen
På Gribskov- og Hornbækbanen vurderer COWI (2014a), at den planlagte udvidelse af køreplanen kræver
yderligere tre togsæt i drift. Som tidligere nævnt er det antaget, at en frekvensudvidelse giver en
passagervækst, der med vores beregninger kræver yderligere to togsæt til forstærkningskørsel. Samlet
giver det fem yderligere togsæt.

6.4.2

Ekstra togkørsel (togsætkm)

De afstandsafhængige omkostninger omfatter omkostninger til vedligehold, klargøring og brændstof.
Omkostningerne opgøres i forhold til kørte togsætkm, og der derfor tæt relateret til, hvor mange ekstra
togsæt, der sættes i drift.
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For de nye togsæt til forstærkningskørsel har vi antaget, at kørsel kun er nødvendig i
myldretidsperioden, hvor det er relevant at køre med ekstra togsæt på en eksisterende afgang. Vi har
derfor estimeret, hvor mange ekstra togsætkm, der er nødvendige for hver pakke, ud fra køretiden i
myldretidsperioden. Yderligere togsætkm til køreplansudvidelse (øget frekvens) har vi beregnet på
baggrund af de nye togsæt, der er antaget at køre i alle dagtimer. Resultaterne fremgår af
opsummeringen i tabel 1 på side 4.
Derudover giver den øgede togkørsel anledning til et øget slid på infrastrukturen, som i princippet også
bør regnes med som en udgift. Imidlertid har vi allerede medtaget sporudskiftninger mv. i pakke 1 og 2.
Vi har derfor valgt ikke at medregne yderligere udgifter som følge af slid på infrastrukturen.

6.4.3

Personale (togtimer)

Udgifterne til rullende personale bestemmes primært af antallet af togtimer. Køreplansændringer, fx
frekvensudvidelser, giver derfor anledning til højere personaleudgifter, mens forstærkningskørsel ikke
påvirker personaleudgifterne. Det skyldes, at det ikke kræver ekstra personale at køre et langt tog med
to togsæt frem for et kort tog med ét togsæt.
Vi har estimeret ændringen i antallet af togtimer baseret på køreplanseksempler. Resultaterne fremgår
af opsummeringen i tabel 15 på side 21.

6.4.4

Billetindtægter

Når forbedringerne af togproduktet tiltrækker flere passagerer, så stiger indtjeningen fra billetsalget.
Skønnet for ændringen i billetindtægter fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 17. Ændring i billetindtægter fordelt på pakkerne (2015-priser)
Nr.

Pakkenavn

Ændring i
rejser pr. år

Ændring i
billetindtægter
pr. år, mio. kr.

1

Nødvendige reinvesteringer af Infrastruktur

-

-

2

Forlænget restlevetid (sporfornyelse)

-

-

3

Togkontrol

-

-

4

Favrholm St. og Hillerød

580.000

-9,5

5

Nr. Herlev

12.000

-0,2

6

Helsinge Nord

126.000

-2,1

7

Apperup

146.000

-2,4

8

Kronborg

31.000

-0,5

9

Frekvensudvidelse Lille Nord

400.000

-6,5

10

Frekvensudvidelse Gribskovbanen og Hornbækbanen

599.000

-9,8

Kilde: COWI (2014b), Movia (2015)
Note: Et negativt fortegn betyder, at billetindtægterne bliver forøgede.
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6.5

Godhedsvurdering

Godhedsvurderingen måler de gevinster, som projekterne skaber for brugerne (målt ved
brugergevinsten), fratrukket regionens anlægs- og driftsudgifter ved projektet, set over en længere
driftsperiode. Godhedsvurderingen kan derfor bruges til at vurdere i hvilket omfang omkostningerne står
mål med gevinsterne ved de enkelte pakker. En høj godhedsvurdering indikerer, at projektet er
attraktivt.
Godhedsvurderingen for hver af de ti pakker er opsummeret i tabel 18.
Tabel 18. Godhedsvurdering for de ti pakker, mio. kr. nettonutidsværdi, markedspriser
Nr.

Pakkenavn

Brugergevinster

Regionens nettoudgifter
til anlæg og drift

Godhedsvurdering

1

Genopretning af infrastruktur, basis

-

-349*

-349*

2

Forlænget restlevetid (sporfornyelse)

-

-219*

-219*

3

Togkontrol

-

-288*

-288*

4a

Favrholm St. og Hillerød***

**

-16

-16

4b

Favrholm St. og Hillerød***

236

-81

155

4c

Favrholm St. og Hillerød***

236

-107

129

5

Nr. Herlev

8

-3

5

6

Helsinge Nord

87

6

93

7

Apperup

100

9

110

8

Kronborg

21

0

22

9

Frekvensudvidelse Lille Nord****

179

-120

59

10

Frekvensudvidelse Gribskov- og
Hornbækbanen****

498

-346

152

Note: Tallene er opgjort i nettonutidsværdi over en 22-årig driftsperiode, og tager hensyn til renter. I tråd med
vanlig praksis for samfundsøkonomiske analyser er beløbene anført i såkaldte markedspriser, dvs. inklusive afgifter
og moms. Drifts- og anlægstallene i denne tabel afviger derfor fra de øvrige tabeller.
* Analysen omfatter ikke en vurdering af konsekvenserne ved ikke at opretholde banens funktion, og vi har dermed
ikke opgjort brugergevinsterne ved pakke 1-3.
** Vi har ikke beregnet brugergevinster for pakke 4a, da vores analyse ikke omfatter en vurdering af konsekvenserne
ved ikke at udbyde togdrift til de nye brugere fra Nyt Hospital Nordsjælland.
** Pakke 4 indeholder tre varianter af løsningen på Hillerød St. og Favrholm St. Variant (a) indeholder en løsning,
hvor der kun laves et trinbræt på Favrholm St. Variant (b) indeholder gennemkørsel på Hillerød St. og ét enkelt
vendespor på Favrholm St. Variant (c) indeholder to vendespor på Favrholm St., der muliggør fuld gennemkørsel af
lokalbanens nordlige linjer.
*** Det er en forudsætning for at gennemføre pakke 9 og 10, at pakke 4c også gennemføres.
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7 Finansieringsmuligheder
I dette afsnit gennemgår vi mulighederne for at finansiere de omkostninger, der er forbundet med
indførelsen af de ti pakker i prioriteringsmodellen.
Beskrivelse af finansieringsstruktur
Trafikselskabet Movia har ansvaret for bus- og lokalbanetrafikken på Sjælland. Det er pr. lov regionernes
ansvar at indkøbe og finansiere lokalbanetrafik samt at finansiere investeringer i banerne herunder
infrastruktur og togmateriel (Movia, 2015).
Lokaltog A/S er et aktieselskab med Movia som hovedaktionær. Selskabet drives med en bestyrelse, hvor
Movias administrerende direktør er bestyrelsesformand, og Lokaltogs forpligtelser styres af en
trafikkontrakt mellem Movia og Lokaltog A/S. Regionen finansierer driften og har derfor indflydelse på
investeringer, frekvenser, krav til komfort og services mm. (Region Hovedstaden, 2014).
Figur 3.

Beskrivelse af finansieringsstruktur ml. region, Movia og Lokaltog

Region Hovedstaden

Movia Trafik

18 busoperatører og
195 Flextrafik

Lokaltog A/S

Kilde: Incentive.

Region Hovedstaden finansierer (via Movia) driftsunderskuddet hos Lokaltog A/S, jf. figur 3. Derudover
modtager regionen årligt et statsligt øremærket tilskud til investeringer i lokalbanerne på omkring 40
mio. kr. Heraf finansieres leasing af Lokalbanens togsæt for årligt 27,2 mio. kr., hvormed der af
tilskuddets midler resterer 13,2 mio. kr. til politisk prioritering af anlægsinvesteringer.
Der har tidligere være politiske overvejelser om at omlægge statens investeringstilskud til et generelt
bloktilskud, der ikke skulle være øremærket investeringer i lokalbanen. Primo februar 2016 har
regeringen imidlertid meldt ud, at man fastholder den hidtidige model.3 Det betyder blandt andet også,
at tilskuddet som udgangspunkt bortfalder, hvis regionen ikke opretholder togdriften på lokalbanerne.

7.1

Interne finansieringsmuligheder

Vi har afgrænset anlægs- og driftsomkostningerne ved de ti pakker til at omfatte det beløb, som
Lokaltog og dermed Region Hovedstaden skal finansiere. Regionen har fastsat en ramme til kollektiv
trafik på ca. 0,5 mia. kr. årligt. Heraf er der som nævnt umiddelbart afsat 13,2 mio. kr. til yderligere

3

Se pressemeddelelse fra Transport- og Bygningsministeriet 1. februar 2016:
http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/regeringen-sikrer-ro-om-finansieringen-til-privatbanerne.
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investeringer i den kollektive trafik. Eventuelt kan en del af anlægsudgifterne eventuelt finansieres via
regionens øvrige midler, blandt andet hvis regionen afholder investeringsudgifterne direkte. Det vil
imidlertid vil kræve yderligere undersøgelser at klarlægge dette yderligere.
Lån
I bekendtgørelsen om regioners låntagning står der i §1 stk. 2 del 2, at regionen kun kan optage lån efter
meddelt dispensation, med undtagelse af udgiften til investeringer i rullende materiel til
passagertrafik på jernbane samt udgiften til investeringer i jernbaneinfrastruktur. Det betyder, at det
er muligt for regionen at optage et lån uden først at søge dispensation.
Lånet må skal som udgangspunkt minimum afdrages svarende til afskrivningerne på aktivet. Det
betyder, at lånets løbetid højst må svare til aktivets regnskabsmæssige levetid. Region Hovedstaden
oplyser, at levetiden for letbanen er fastsat til 40 år. Pakke 1 (nødvendige reinvesteringer af
infrastrukturen) har en kortere restlevetid på omkring 10 år, mens de øvrige investeringspakker
overvejende vil have en længere restlevetid.
Regionen optager typisk lån via KommuneKredit. Her har regioner og kommuner som hovedregel
mulighed for at optage lån med 25 års levetid.4 Ved visse formål kan der optages lån med en løbetid på
helt op til 40 år. KommuneKredit har oplyst telefonisk, at et lån godt kan optages af Lokaltog A/S, hvis
regionen garanterer for lånet, og lånets formål i øvrigt falder inden for lånebekendtgørelsen.
Det koster mellem 4,4 og 5,7 mio. kr. i årlig ydelse at låne 100 mio. kr. ved en løbetid på hhv. 40 og 25
år, jf. tabel 19. Det betyder omvendt, at regionen kan låne mellem 232 og 300 mio. kr. mod at betale
en årlig ydelse på 13,2 mio. kr. i 25 eller 40 år; svarende til det beløb, der umiddelbart er afsat til
investeringer i kollektiv trafik i regionen. Ved at hæve den årlige ydelse til 14,8 mio. kr. er det muligt
for regionen at låne mellem 260 og 337 mio. kr.

4

Se http://www.kommunekredit.dk/L%C3%A5n/Om-l%C3%A5ngivning/L%C3%A5neform%C3%A5l-ogl%C3%B8betider.aspx
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Tabel 19. Låneeksempler på fastforrentede lån i KommuneKredit
40-årigt
obligationslån

25-årigt
obligationslån

25-årigt
fastforrentet
aftalelån

10-årigt
fastforrentet
aftalelån

Årlig ydelse ved lån på 100
mio. kr.

4,3 mio. kr.

5,6 mio. kr.

4,9 mio. kr.

10,5 mio. kr.

Samlet lånebeløb ved en
årlig ydelse på 13,2 mio. kr.

305 mio. kr.

235 mio. kr.

267 mio. kr.

126 mio. kr.

Samlet lånebeløb ved en
årlig ydelse på 14,8 mio. kr.

342 mio. kr.

264 mio. kr.

299 mio. kr.

141 mio. kr.

Kilde: Låneberegner på kommunekredit.dk, hentet 19. maj 2016.
Note: Ydelsen er inkl. bidrag. Et obligationslån er konverterbart og kan derfor altid indfries til kurs 100 selvom
renten falder under det nuværende, historisk lave renteniveau. Aftalelånene er ikke konverterbare.

Reduktion af busdrift
Det kan muligvis være relevant for regionen at overveje at reducere busdriften, for på den måde at
finde midler til at finansiere de øgede udgifter til lokalbanerne. Især i de tilfælde, hvor en forbedret
togdrift tiltrækker passagerer fra eventuelle parallelle buslinjer, og belægningsgraden i busserne
dermed bliver reduceret. Det falder imidlertid uden for rammerne for denne analyse at undersøge dette
nærmere. Man skal samtidig være opmærksom på, at en reduktion i busdriften vil have negative
konsekvenser for de passagerer, som benytter busserne i dag. Det kan potentielt også svække til- og
frabringertransporten til lokalbanen.

7.2

Eksterne finansieringsmuligheder

Kommunalt samarbejde
I Helsinge Nord er der udarbejdet en lokalplan for området, der reserverer et areal til etablering af det
nye standsningssted. Kommunen har i nærområdet planer for udbygning af nyt boligområde, som den
nye station skal betjene. Der kunne derfor være en mulighed i et samarbejde med kommunen omkring
finansieringen til standsningsstedet, da det er med til at understøtte den lokale byudvikling.
I Kronborg er der for nyligt åbnet et nyt søfartsmuseum med nye adgangsveje til Kronborg. Derudover
ligger Kulturværftet som en del af det samlede Kulturhavn Kronborg. Det er muligt, at Helsingør
Kommune vil have interesse i, at medfinansiere et standsningssted med perron, der bevarer udsigten fra
havneområdet mod Kronborg og Søfartsmuseet.
Bemærk at begge standsningssteder i forvejen har et relativt lavt anlægsskøn på hver ca. 4 mio. kr.
Finansiering af Hillerød St. og Favrholm St.
Region Hovedstaden har gennemført forundersøgelsen af ombygningen af Hillerød St. og Favrholm St. i
samarbejde med Banedanmark og fem nordsjællandske kommuner (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør og Hillerød). Det er endnu uafklaret, hvordan anlægsudgiverne skal fordeles mellem de
involverede parter, og der er derfor fortsat et forhandlingsrum til at skabe mere medfinansiering end
forudsat i denne analyse. Situationen er yderligere beskrevet i afsnit 6.2.
Offentligt-privat samarbejde (OPP)
OPP anvendes oftest i forbindelse med store anlægsprojekter og kendetegnes bl.a. ved, at anlæg, drift
og eventuelt finansiering udbydes, projekteres og opføres i ét samlet projekt.
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OPP-projekter kan enten gennemføres med offentlig finansiering eller med privat finansiering. I tilfælde
af, at projektet gennemføres med offentlig finansiering skal regionen selv finde finansieringen til
anlægget, eksempelvis via et lån. Hvis projektet gennemføres med privat finansiering vil afdrag og
forrentning af lånet indgå som en del af den årlige betaling, som regionen skal betale den private
operatør for at stille anlæg til rådighed.
Oftest vil regionen imidlertid kunne låne billigere end den finansiering, en privat leverandør vil kunne
stille til rådighed.5 De investeringsprojekter, som indgår i de ti pakker, er desuden alle kendetegnet
ved, at der ikke er oplagte synergigevinster ved at inddrage en privat partner. Vi vurderer derfor, at
OPP ikke rummer oplagte muligheder for at sikre en væsentlig hurtigere eller billigere gennemførsel af
anlægsprojekterne; eller at OPP kan være en ”genvej” til at få finansieret projekterne.

5

Se fx http://www.kommunekredit.dk/L%C3%A5n/OPP.aspx
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1 Sammenfatning
Region Hovedstaden og Movia har bedt Incentive om at bistå en arbejdsgruppe med at udarbejde en
anbefaling til en realiseringsplan for investeringer i regionens lokalbaner. Arbejdsgruppen bestod af
medlemmer fra Region Hovedstaden, Movia og Lokaltog A/S.
Denne plan beskriver fire scenarier for investeringer i lokalbanerne. Det første scenarie indeholder de
absolutte minimumsinvesteringer for at kunne holde banerne kørende og betjene Nyt Hospital
Nordsjælland med et trinbræt på Frederiksværkbanen uden gennemkørsel på Hillerød St. De
efterfølgende scenarier er tillægsydelser med gradvise forbedringer af grundproduktet for passagererne
på Region Hovedstandens lokalbaner.
Fornyet bidrag
Vi giver med denne plan et overblik over de investeringer, som er nødvendige for at opnå de resultater,
der er beskrevet i scenarierne. Realiseringsplanen udgør en overbyggende prioritering af ti udvalgte
investeringspakker, der er beskrevet nærmere i den bagvedliggende baggrundsrapport, som Incentive
har udarbejdet i forbindelse med realiseringsplanen. Dokumentation og yderligere detaljer er beskrevet
i baggrundsrapporten, der bygger videre på en række analyser, som er lavet siden 2010. Alle resultater
er skøn, som er behæftet med usikkerhed.
Resultater
Vi har sammenfattet resultaterne i tabellen herunder.
Figur 1.

Sammenfatning af effekter ved de fire scenarier

Scenarier:
1

Nødvendige reinvesteringer
og trinbræt ved Favrholm
2

Plus gennemkørsel på
Hillerød st.

Business casevurdering*

Anlægsomkostninger

Forventet
passagervækst

Sammensætning
af pakker

263 mio. kr.

324 mio. kr.

+ 325.000

Pakke 1 + 4a

331 mio. kr.

439 mio. kr.

+ 580.000

Pakke 1 + 4b

3

Plus optimering af
stationsplaceringer

321 mio. kr.

455 mio. kr.

+ 895.000

Pakke 1 + 4b +5
+6 +7 +8

4

Plus
frekvensudvidelser

696 mio. kr.

610 mio. kr.

+ 1.895.000

Pakke 1 + 4c +5
+6 +7 +8 +9 +10

Betjening af
hospitalet

Kilde: Se baggrundsrapporten.
* Business case-vurderingen beskriver ændringen i regionens samlede nettoanlægs- og driftsomkostninger inkl.
billetindtægter, opgjort som nutidsværdien over en 22-årig periode. 2015-prisniveau.

Scenarie 1: Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur og et trinbræt ved Favrholm
Det første scenarie indeholder anlægsomkostninger på i alt 324 mio. kr. fordelt over en tiårig
anlægsperiode. Opgjort i nutidsværdi (dvs. inklusive rentegevinsten ved at fordele investeringerne over
en årrække) giver det et samlet investeringsbehov på 263 mio. kr. Der er ingen ændringer i det årlige
tilskudsbehov, da de forventede stigninger i driftsomkostninger og billetindtægter udligner hinanden.
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Et nyt trinbræt ved Nyt Hospital Nordsjælland forventes at give 325.000 nye passagerer til
Frederiksværkbanen. Størstedelen af anlægsomkostningerne kan imidlertid henføres til de
reinvesteringer i infrastrukturen, som er nødvendige for, at lokalbanerne kan køre i fremtiden.
Derudover betjener man i scenariet det nye hospital med den billigste løsning.
Scenarie 2: Plus gennemkørsel på Hillerød St.
Det andet scenarie består i tillæg til det første af en ombygning af Hillerød St. og etablering af en
egentlig ny station ved Favrholm. Scenariet bidrager derfor med en forbedret betjening af Nyt Hospital
Nordsjælland, hvor gennemkørsel på Hillerød St. gør det muligt for lokalbanens nordlige linjer at
betjene hospitalet direkte. Gangforbindelserne på Hillerød St. bliver yderligere forbedret svarende til
løsning L3 i Banedanmark (2015). Etablering af vendespor på Favrholm gør det desuden muligt at øge
driften på disse baner. Investeringerne bidrager sammenlagt med yderligere skønnet 255.000 nye
passagerer pr. år.
Scenariet er forbundet med yderligere anlægsomkostninger på 115 mio. kr. fordelt over en treårig
anlægsperiode, således at de samlede anlægsomkostninger (inkl. nødvendige reinvesteringer af
infrastruktur) bliver 439 mio. kr. Det årlige tilskudsbehov falder med 4 mio. kr. på grund af
passagervæksten, som giver flere billetindtægter. Samlet set øger det regionens nettoudgifter set over
en 22-årig periode til 331 mio. kr. målt i nutidsværdi, dvs. når der tages hensyn til renteeffekten.
Scenarie 3: Plus optimering af stationsplaceringer
Det tredje scenarie består ud over investeringerne i scenarie 1 og 2 af en række stationsflytninger og
etablering af et nyt standsningssted ved Kronborg. Stationsflytningerne bidrager med yderligere skønnet
315.000 passagerer pr. år. Det reducerer det årlige tilskudsbehov med 6 mio. kr. Scenariet indebærer
anlægsomkostninger på yderligere 16 mio. kr., så de samlede anlægsomkostninger bliver 455 mio. kr.
Regionens samlede nettoudgifter set over en 22-årig periode falder i scenariet pga. det positive
driftsbudget til 321 mio. kr. i nutidsværdi (inklusive renteeffekten).
Scenarie 4: Plus frekvensudvidelser
Det fjerde scenarie består i tillæg til de øvrige investeringer af en frekvensudvidelse fra to til tre tog i
timen på udvalgte strækninger. Frekvensudvidelserne bidrager yderligere med forventet 1 mio. nye
passagerer pr. år. Frekvensudvidelsen kræver yderligere anlægsinvesteringer på 154 mio. kr., så de
samlede anlægsomkostninger bliver 610 mio. kr. Der er store driftsomkostninger forbundet med
frekvensudvidelsen, hvilket øger det årlige tilskudsbehov med 20 mio. kr. Samlet set øger det regionens
nettoudgifter set over en 22-årig periode til i alt 696 mio. kr. i nutidsværdi (inklusive renteeffekten).
Antagelser
Alle anlægsomkostninger er i realiseringsplanen opgivet uden korrektionsreserven Ny
Anlægsbudgettering (NAB), da regioner og kommuner ikke er forpligtet til at følge statens retningslinjer
omkring NAB-tillæg1. Man skal derfor være opmærksom på, at anlægsskønnene ikke indeholder en
buffer til uforudsete fordyrelser ud over de beløb, der er indeholdt i anlægsoverslagene.

1

Korrektionstillæg til basisoverslaget, hvor der tillægges en korrektionsreserve på 50% i fase 1 og 30% i fase 2
(Transportministeriet, 2007).
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Vi har i beregningerne til denne plan antaget, at Region Hovedstaden finansierer de anlægselementer,
som entydigt knytter sig til lokalbanen. For gang- og sporforbindelserne på Hillerød St. har vi
beregningsteknisk antaget en 50/50-fordeling mellem Region Hovedstaden og de øvrige interessenter,
da der endnu er usikkerhed om, hvordan finansieringen skal opdeles.
I alle fire scenarier er pakke 1 fra baggrundsrapporten valgt som løsningen til de nødvendige
reinvesteringer af sporene. Løsningen indeholder ikke togkontrol. Vi gør opmærksom på, at et
togkontrolsystem vil forbedre sikkerheden på strækningerne og kan potentielt blive et lovkrav inden for
en årrække.
I beregningerne af driftsøkonomien er det vigtigt at understrege, at scenarie 1-3 indebærer indkøb af
mellem ét og to nye togsæt. Vi gør opmærksom på, at det i praksis typisk ikke er muligt at købe ét
togsæt ad gangen, hvorfor det i en periode kan blive nødvendigt at køre med færre togsæt end ønsket. I
praksis vil man typisk købe flere togsæt i en samlet pakke, og en udvidelse med enkelte ekstra togsæt
bør derfor indgå i en samlet materielstrategi.
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2 Indledning
I dette afsnit opsummerer vi kort formålet med planen og giver derefter en kort baggrund for arbejdet
med at definere de fire scenarier. I afsnit 3 beskriver vi, hvad scenarierne betyder for regionens
økonomi, og dernæst i afsnit 4 gennemgår vi scenarierne set med passagerernes øjne. I afsnit 5 giver vi
en samlet vurdering af de fire scenarier set fra både samfundets og regionens synspunkt.

2.1

Formål
Situation

+

For at opretholde togdriften for Region Hovedstadens lokalbaner på det
nuværende niveau er det nødvendigt at gennemføre en række
reinvesteringer i infrastrukturen.

+

Lokaltog har visioner om fremtidig vækst i passagertallet på
lokalbanerne, hvilket stiller krav til grundproduktet.

Udfordring

+

Der er samtidig et politisk ønske om en solid kollektiv betjening af Nyt
Hospital Nordsjælland.

+

Regionen har et begrænset budget til kollektiv trafik, hvilket kræver
en skarp prioritering af investeringerne.

+

Åbningen af Letbanen langs Ring 3 øger regionens årlige udgifter til
kollektiv transport.

+

Der er et ønske om en transparent formidling af mulighederne for og
omkostningerne ved forbedret kollektiv transport i Nordsjælland.

Spørgsmål
+

Hvilke investeringer skal prioriteres og hvornår?

+

Hvad er konsekvenserne af forskellige scenarier?

Formålet med realiseringsplanen er, at investeringer skal synliggøres, så det er nemt at vælge det
bedste scenarie for regionen.
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Rapporter fra 2010-2015

2.2

Baggrund

Der er de seneste år udarbejdet en række rapporter om mulige investeringer
for Region Hovedstadens lokalbaner samt effekterne af dem. Formålet med

…

denne rapport er at skabe et overblik og beskrive konsekvenserne af de
mulige scenarier for at lave en plan for investeringerne frem til 2025.
Region Hovedstaden og Movia har bedt Incentive om at bistå en arbejdsgruppe
med at udarbejde en anbefaling til en realiseringsplan for investeringer i
regionens lokalbaner. Arbejdsgruppen bestod af medlemmer fra Region
Hovedstaden, Movia og Lokaltog A/S.
Som en del af dette arbejde har Incentive udarbejdet en baggrundsrapport,
som beskriver indholdet af ti konkrete investeringspakker. På denne baggrund
er der defineret fire scenarier, som er behandlet i denne rapport. Vi beskriver
i det efterfølgende afsnit præcist, hvilke pakker der indgår i hvert scenarie.

2.3

4 scenarier

Beskrivelse af scenarier

I dette afsnit beskriver vi kort de fire scenarier. Scenarierne er lavet, så de bygger oven på hinanden, og
hvert scenarie skal dermed forstås som et tillæg til det foregående scenarie.
Scenarie 1: Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur og et trinbræt ved Favrholm
Dette scenarie udgør det absolutte minimumskrav til at holde banerne kørende og sikre en
lokalbanebetjening af Nyt Hospital Nordsjælland. Hvis man ikke gennemfører den reinvesteringer, som
er beskrevet i dette scenarie, vil det på sigt ikke være muligt at bibeholde togdriften på de fire nordlige
lokalbaner (pakke 1). Derudover indebærer scenariet, at man etablerer et trinbræt på
Frederiksværkbanen ved Favrholm til at nye hospital (pakke 4a).2
Scenarie 2: Plus gennemkørsel på Hillerød St.
I scenarie 2 etablerer man gennemkørsel på Hillerød St., så det er muligt for de tre nordlige lokalbaner
at betjene Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm direkte uden skift på Hillerød St. Scenariet
indebærer også, at man laver en udvidet løsning på Favrholm St. med ét vendespor og en
krydsningsstation. Scenariet indeholder to større anlægsprojekter, der er beskrevet nærmere i afsnit
3.1.
Investeringerne i scenarie 2 er fordelt ud på en treårig periode for at stå færdig i 2020, hvor Nyt
Hospital Nordsjælland forventes at blive indviet. Yderligere detaljer om projekterne er beskrevet i
baggrundsrapporten som pakke 4b.

2

Pakke 4 i baggrundsrapporten indeholder tre varianter af løsningen på Hillerød St. og Favrholm St. Variant (a)
indeholder en løsning, hvor der kun laves et trinbræt på Favrholm St. Variant (b) indeholder gennemkørsel på
Hillerød St. og ét enkelt vendespor på Favrholm St. Variant (c) indeholder to vendespor på Favrholm St., der
muliggør fuld gennemkørsel af lokalbanens nordlige linjer.
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Scenarie 3: Plus optimering af stationsplaceringer
Optimering af stationsplaceringer er et scenarie, som gør det muligt at betjene områder med en
stigende efterspørgsel og samtidig nedlægge stationer i betjeningsområder, hvor der ikke længere er et
relevant behov. Det drejer sig om tre trinbrætsflytninger ved hhv. Helsinge Nord, Apperup og Nr. Herlev
samt etablering et nyt standsningssted ved Kronborg. Yderligere beskrivelser og antagelser vedrørende
investeringsbehov og passagervækst gennemgår vi i baggrundsrapporten, hvor hver station er beskrevet
som pakkerne 5 til 8.
Scenarie 4: Plus frekvensudvidelser
Dette scenarie udvider driften fra to til tre tog i timen på Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord.
Det giver en lang række fordele for passagererne, der opnår kortere vente- og rejsetid. Dermed bidrager
man i scenariet til at øge kvaliteten af grundproduktet, hvilket også gør det mere attraktivt for de nye
passagerer ved Nyt Hospital Nordsjælland at benytte lokalbanerne.
Frekvensudvidelserne kræver fire anlægsprojekter beskrevet i afsnit 3.1. Anlægsinvesteringerne er
placeret efter 2022, hvor de største investeringer til reinvesteringer af infrastruktur er afviklet. Det er
muligt at rykke frekvensudvidelserne yderligere. Vi har beskrevet flere detaljer om
krydsningsstationerne i baggrundsrapporten som pakke 9 og 10. Derudover indeholder scenariet en
udbygning af Favrholm St. med ét ekstra vendespor, hvilket i baggrundsrapporten er beskrevet som
pakke 4c.
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3 Betydning for regionens økonomi
I dette afsnit beskriver vi, hvordan hvert af de fire scenarier forventes at påvirke regionens økonomi. I
afsnit 3.1 ser vi på anlægsomkostningerne, og dernæst i afsnit 3.2 beskriver vi de forventede effekter
for lokalbanernes driftsomkostninger.
Tabellerne herunder opsummerer resultaterne. Scenarierne indebærer anlægsomkostninger for regionen
på mellem 324 mio. kr. og for 610 mio. kr. Derudover vil scenarierne påvirke det forventede årlige
tilskudsbehov med mellem -6 mio. kr. i scenarie 3 og +20 mio. kr. i scenarie 4.
Tabel 1.

Ændring i regionens forventede udgifter og indtægter, mio. kr.
Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

+324

+439

+455

+610

Driftsomkostninger pr. år

+5

+5

+9

+51

Billetindtægter pr. år

-5

-9

-15

-31

Forventet tilskudsbehov ekskl.
anlægsomkostninger pr. år

+0

-4

-6

+20

Anlægsomkostninger

Kilde: Se baggrundsrapporten.
Note: Et positivt fortegn angiver en omkostning, mens et negativt fortegn angiver en indtægt. Afrundinger kan
betyde, at totalen afviger fra summen af de enkelte tal. 2015-prisniveau.

Ved lånefinansiering af anlægsomkostningerne vil den årlige ydelse på lånet være mellem 14 mio. kr. og
47 mio. kr. afhængig af scenarie og løbetid for lånet, jf. tabel 2 herunder. For at få at det samlede
billede af påvirkningen på regionens økonomi skal man hertil lægge den forventede ændring i det årlige
tilskudsbehov.
I forbindelse med valg af løbetid for et eventuelt lån er det vigtigt at bemærke, at der bør være en
sammenhæng mellem de aktiver, der belånes, og lånets løbetid. Det er især relevant i forhold til
reinvesteringerne i infrastrukturen. Her er som udgangspunkt valgt en løsning, der har en relativt kort
levetid (se side 11). Vi har derfor i tabellen nedenfor også vist de årlige ydelser ved at finansiere
reinvesteringerne i infrastrukturen med et 10-årigt lån og de øvrige investeringer med et 25-årigt lån.
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Tabel 2.

Årlige ændringer i regionens forventede udgifter ved lånefinansiering, mio. kr.
Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

+0

-4

-6

+20

Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved
et 40-årigt obligationslån

+14

+19

+20

+26

Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved
et 25-årigt obligationslån

+18

+25

+26

+34

Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved
et 25-årigt fastforrentet aftalelån

+16

+22

+23

+30

Årlig ydelse til anlægsomkostninger ved
kombineret 10-årigt og 25-årigt
fastforrentet aftalelån*

+33

+39

+40

+47

Forventet tilskudsbehov ekskl.
anlægsomkostninger pr. år

Kilde: Se baggrundsrapporten. Ydelser på lån er hentet på kommunekredit.dk d. 19. maj 2016.
Note: Et positivt fortegn angiver en omkostning, mens et negativt fortegn angiver en indtægt. 2015-prisniveau. Den
årlige ydelse er regnet ud fra et enkeltstående lån optaget i 2016. Det kan være fordelagtigt at optage et antal
mindre lån fordelt i de år, hvor de store investeringsbehov opstår.
* Hvor anlægsomkostningerne til nødvendige reinvesteringer af infrastruktur finansieres med et 10-årigt lån og de
øvrige investeringer finansieres med et 25-årigt lån. Tallet i tabellen viser ydelsen de første 10 år.

3.1

Anlægsomkostninger

Figur 2 opsummerer de samlede årlige anlægsomkostninger, der er forbundet med at gennemføre
scenarierne.
Figur 2.

Samlede anlægsomkostninger for de fire scenarier frem til 2025, mio. kr., 2015-prisniveau

Scenarier

2016

1
2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I alt

0

85

0

127

19

99

15

48

49

3

4

4

324

61

129

15

48

49

3

4

4

3

0

439

127

61

129

31

48

49

3

4

4

455

4

0

135

69

136

31

48

49

63

69

4

610

Kilde: Se baggrundsrapporten.

Det er specielt årene 2017-2019, der er tunge investeringsmæssigt. Det skyldes primært det omfattende
sporarbejde i scenarie 1 samt anlægsarbejderne ved Hillerød og Favrholm St. i scenarie 2. Vi har
placeret anlægsomkostningerne til frekvensudvidelserne i scenarie 4 i perioden 2023-2024, hvor der ikke
længere er store omkostninger forbundet med at genoprette infrastrukturen.
I de følgende afsnit gennemgår vi kort, hvilke anlægselementer de forskellige scenarier indeholder.
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Figur 3.

Anlægsomkostninger over tid for de fire scenarier, mio. kr., 2015-prisniveau

8

8

30

43

8
99

85

43
16
19

2016

2017

2018
Scenarie 1

48

15

2019

2020

Scenarie 2

2021
Scenarie 3

63

69

3

4

4

2023

2024

2025

49

2022

Scenarie 4

Kilde: Se baggrundsrapporten.

Scenarie 1: Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur og et trinbræt ved Favrholm
I dette scenarie har vi inkluderet de investeringer, der er det absolutte minimum for at opretholde
infrastrukturen over en tiårig periode. De samlede anlægsomkostninger er opgjort til 324 mio. kr., der i
figur 3 er fordelt ud på de år, hvor investeringerne skal falde.
Der er i det tidligere analysearbejde beskrevet tre forskellige løsningsmuligheder til at genoprette
infrastrukturen (Niras 2010). Disse løsninger har vi beskrevet som pakke 1, 2 og 3 i baggrundsrapporten.
Pakke 1 er grundpakken, som indeholder en række elementer med nødvendige reinvesteringer af
infrastrukturen, herunder en levetidsforlængelse af skinnerne for at opretholde infrastrukturen over en
tiårig periode. I pakke 2 gennemfører man en decideret sporfornyelse, der øger sporenes levetid til 3040 år. Pakke 2 er dermed en mere langsigtet løsning, der imidlertid også kræver flere
anlægsinvesteringer på kort sigt.
Niras (2010) vurderer ud fra en overordnet betragtning, som Atkins i forbindelse med Incentives arbejde
har bekræftet, at de to løsninger er lige omkostningseffektive for regionen. I scenarierne har vi derfor
alene medtaget pakke 1, dvs. løsningen med en levetidsforlængelse. Regionen kan imidlertid med fordel
igangsætte en analyse for at vurdere nærmere, hvilken løsning der er mest velegnet på de enkelte
delstrækninger.
Investeringspakke 3 indeholder togkontrol, som potentielt kan blive et lovkrav i fremtiden. Vi har ikke
inkluderet denne pakke i nogen af de fire scenarier.
Scenariet inkluderer også et trinbræt ved Favrholm St., som er det hidtil forudsatte anlæg, jf. tabel 3.
Det indeholder S-baneperron og en forplads, der er finansieret af Hillerød Kommune. Regionens
investeringsbehov til Favrholm er opgjort til 13 mio. kr. for at etablere en lokalbaneperron.
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Tabel 3.

Anlægsomkostninger på Favrholm St., mio. kr.

Favrholm St.

Samlet
anlægsomkostning

Region Hovedstadens
anslåede andel

S-baneperron og m.m. (statslig finansiering)

33 (49)

0

Lokalbaneperron

13 (19)

13

Forplads (Hillerød Kommune)

32 (48)

0

77 (119)

13

55 (82)

55

132 (198)

67

23 (34)

23

155 (232)

90

Hidtil forudsat anlæg (perron)

I alt scenarie 1
Merpris scenarie 2 (vendespor og krydsningsstation)
I alt scenarie 2
Merpris scenarie 4 (ekstra vendespor)
I alt scenarie 4
Kilde: Se baggrundsrapporten.

Note: Anlægsomkostningerne er ekskl. sti og stibro (56 mio. kr. inkl. NAB), der ikke er direkte relateret til
lokalbanen og finansieres i regi af Nyt Hospital Nordsjælland. 2015-prisniveau. Eksklusive korrektionstillæg, jf.
statens principper for ”Ny anlægsbudgettering”. Tallene i parentes er anlægsomkostningen inkl. NAB.

Scenarie 2: Plus gennemkørsel på Hillerød St.
Scenarie 2 er et scenarie, hvor man ud over reinvesteringer i infrastrukturen også gennemfører to
anlægsprojekter. Det indebærer en egentlig station ved Favrholm og gennemkørsel på Hillerød St.
Regionens andel af anlægsudgifterne ved Favrholm er anslået til 67 mio. kr., mens regionens andel af
anlægsudgifterne på Hillerød St. er anslået til 61 mio. kr., jf. tabel 3 og tabel 4. På Favrholm St. er der
i scenariet inkluderet ét vendespor og en krydsningsstation til at håndtere driften af de nordlige
lokalbaner, der får gennemkørsel i Hillerød med de nuværende køreplaner.
Tabel 4.

Anlægsomkostninger på Hillerød St., mio. kr.

Hillerød St.
Sporforbindelser (staten og regionen)
Gangforbindelser (Hillerød Kommune og regionen)
I alt

Samlet
anlægsomkostning

Region Hovedstadens
anslåede andel

81 (121)

40

41 (61)

20

121 (182)

61

Kilde: Se baggrundsrapporten.
Note: Vi har beregningsteknisk fordelt anlægsudgifterne 50-50 mellem regionen og hhv. staten og Hillerød
Kommune. 2015-prisniveau. Eksklusive korrektionstillæg, jf. statens principper for ”Ny anlægsbudgettering”. Tallet
i parentes er anlægsomkostningen inkl. NAB.

I anlægsoverslaget til sporforbindelser på Hillerød St. på 121 mio. kr. indgår der et ifølge Banedanmark
(2015) ”særdeles usikkert” skøn på 51 mio. kr. til at etablere sikringsanlæg. Det er desuden vigtigt at
bemærke, at fordelingen af anlægsudgifterne mellem regionen og hhv. staten og Hillerød Kommune ikke
er endeligt afklarede. Vi har her fordelt udgifterne 50-50 mellem de parterne som en beregningsteknisk
antagelse.
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Scenarie 3: Plus optimering af stationsplaceringer
Scenarie 3 indeholder en række mindre projekter til forbedring af lokalbanens stationsstruktur, hvilket
indebærer, at man flytter standsningsstederne Nr. Herlev, Apperup og Helsinge Nord til
beboelsesområder, der er tættere bebygget. Derudover laver man en ny station ved Kronborg. Samlet er
anlægsudgifterne estimeret til 16 mio. kr. i år 2020. Stationsflytningerne er ikke afhængig af anlæg af
andre projekter og kan i princippet blive gennemført på hvilket som helst tidspunkt.
Scenarie 4: Plus frekvensudvidelser
I scenarie 4 udvider man frekvensen på både Gribskov- og Hornbækbanen samt Lille Nord.
Driftsudvidelserne med ét tog yderligere i timen kræver anlæg af fire nye krydsningsmuligheder: I
Kvistgård og Hillerød Øst på Lille Nord og i Helsingør og Gribskov på Gribskov- og Hornbækbanen.
Det medfører en anlægsinvestering på 63 mio. kr. for Lille Nord og 69 mio. kr. for Gribskov- og
Hornbækbanen. Derudover er det nødvendigt at lave yderligere vendespor på Favrholm St., hvilket har
en merpris på 23 mio. kr.

3.2

Ændring i årligt tilskudsbehov

I dette afsnit gennemgår vi de forventede ændringer i de årlige driftsomkostninger og billetindtægter,
der er forbundet med at gennemføre projekterne i hvert scenarie. For hvert scenarie er der estimeret
en passagertilvækst, der giver anledning til en forventet stigning i billetindtægterne. Vi opgør
ændringen i både driftsomkostninger og billetindtægter for alle fire scenarier, jf. figur 4. Samlet set
giver det et estimat på ændringen i lokalbanernes årlige tilskudsbehov fra regionen. Bemærk, at vi i
denne forbindelse betragter eventuelle indkøb af yderligere togsæt som en driftsomkostning, idet vi
forudsætter at togsættene leases. Anlægsinvesteringerne indgår ikke i tallene.
Figur 4.

Ændring i forventet årligt tilskudsbehov (ekskl. anlægsinvesteringer)
Mio. kr., 2015-prisniveau

Scenarie 1

Scenarie 2

5

0 mio. kr.

5

5

- 4 mio. kr.

9

9

Scenarie 3

15

- 6 mio. kr.

51

Scenarie 4

31

Driftsomkostninger pr. år

+ 20 mio. kr.

Billetindtægter pr. år

Kilde: Se baggrundsrapporten.
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Scenarie 1: Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur og et trinbræt ved Favrholm
Etableringen af et trinbræt ved Favrholm i forbindelse med åbningen af Nyt Hospital Nordsjælland vil
tiltrække flere rejsende til lokalbanen. De nye passagerer vil øge billetindtægterne med skønnet 5 mio.
kr. årligt. Stigningen i passagertallet vil imidlertid også betyde, at det vil være nødvendigt at øge
driftsomfanget, hvis man ønsker at opretholde en rimelig belægningsgrad i togene.
Vi skønner derfor, at scenarie 1 vil medføre en stigning i de årlige driftsomkostninger på 5 mio. kr.
svarende til, at man indsætter et ekstra togsæt i driften på Frederiksværkbanen. Vi gør opmærksom på,
at det i praksis næppe er muligt at købe et enkelt ekstra togsæt, men beregningerne illustrerer,
hvordan driftsøkonomien vil blive påvirket på sigt.
Det samlede tilskudsbehov i dette scenarie er derfor skønsmæssigt uændret.
Scenarie 2: Plus gennemkørsel på Hillerød St.
Den forbedrede betjening af Nyt Hospital Nordsjælland i dette scenarie giver en yderligere
passagervækst, som både betyder øgede billetindtægter og øgede driftsomkostninger. Etableringen af
en gennemkørselsmulighed på Hillerød St. giver imidlertid også nogle driftstekniske gevinster, som gør
det muligt at udnytte togmateriellet mere effektivt. Samlet set er scenariet derfor forbundet med en
reduktion tilskudsbehovet på skønnet 4 mio. kr. pr. år. Vi bemærker imidlertid igen, at det i praksis kan
være vanskeligt at anskaffe et enkelt ekstra togsæt, så beregningerne illustrerer, hvordan
driftsøkonomien bliver påvirket på sigt.
Scenarie 3: Plus optimering af stationsplaceringer
Optimeringen af stationsplaceringer giver i sig selv kun årsag til ringe stigninger i driftsomkostningerne,
da man nedlægger et antal standsningssteder samtidig med etableringen af nye. Igen vil stigningen i
passagertallet betyde et øget behov for at indsætte flere tog i driften, som kan være vanskeligt på kort
sigt. Samlet er scenariet på sigt forbundet med en reduktion i det forventede tilskudsbehov på 6 mio.
kr. årligt, hvis de forventede stigninger i passagertallet bliver realiseret, og der indsættes ekstra togsæt
i driften.
Scenarie 4: Plus frekvensudvidelser
Udvidelse af driften med ét ekstra tog i timen på de tre nordlige lokalbaner er forbundet med
betydelige ekstra driftsomkostninger på skønnet 51 mio. kr. årligt i tillæg til omkostningerne ved de
øvrige scenarier. Det skyldes, at den udvidede drift medfører et betydeligt behov for ekstra togsæt og
personale mv. Omkostningerne bliver ikke opvejet af billetindtægterne ved den forventede
passagertilvækst. Samlet giver scenariet regionen en stigning i tilskudsbehovet på skønnet 20 mio. kr.
pr. år.
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4 Betydning for passagerer
I dette afsnit gennemgår vi effekten for passagererne af de investeringer, der bliver gennemført i de fire
scenarier. Vi opgør effekten målt på to parametre: Ændring i passagertal og effekten på de såkaldte
brugergevinster, som er et mål for de tidsgevinster, som projekterne skaber for passagererne.
Vi understreger, at passagereffekterne naturligvis er behæftet med usikkerhed, da det ikke er muligt at
forudsige præcis, hvordan de rejsende vil reagere på ændringer i togudbuddet mange år ud i fremtiden.
Vores opgørelse af passagereffekter baserer sig overvejende på tidligere studier; flere detaljer fremgår
af baggrundsrapporten.

4.1

Effekt på passagertal

Figur 5 beskriver den forventede udvikling i passagertallet under hvert af de fire scenarier. Alle
scenarierne er underlagt en forudsætning om en årlig baggrundsvækst på 1%, som er antaget i COWI’s
samfundsøkonomiske analyse af lokalbanerne. Derudover er det antaget at man gennemfører de
driftsudvidelser uden for myldretiden, som Region Hovedstaden allerede har planlagt at sætte i gang. I
det følgende gennemgår vi kort forudsætningerne for passagertilvæksten ved hvert scenarie.
Figur 5.

Passagervækst i antal passagerer pr. år på de fire nordlige baner, scenarie 1-4

10.000.000
9.000.000

8.000.000
7.000.000

Scenarie 1

6.000.000

Scenarie 2

5.000.000

Scenarie 3

4.000.000
3.000.000

Scenarie 4

2.000.000
1.000.000
0
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Kilde: Se baggrundsrapporten.

Scenarie 1: Nødvendige reinvesteringer af infrastruktur og et trinbræt ved Favrholm
Passagervæksten i dette scenarie bygger dels på den nævnte forudsætning om en årlig baggrundsvækst
og de planlagte driftsudvidelser uden for myldretiden i 2016. Det nye trinbræt i Favrholm ved åbningen
af Nyt Hospital Nordsjælland forventes isoleret set at give 325.000 nye årlige passagerer på
Frederiksværkbanen.
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Scenarie 2: Plus gennemkørsel på Hillerød St.
Ved at etablere gennemkørsel på Hillerød St. og dermed bidrage til en forbedret betjening af Favrholm
St. opnår de ansatte og besøgende til Nyt Hospital Nordsjælland en betydeligt forbedret kollektiv
betjening. Passagertilvæksten er i dette scenarie derfor estimeret til 580.000 årlige passagerer (i tillæg
til baggrundsvæksten og de initiativer, der allerede er besluttet).
Scenarie 3: Plus optimering af stationsplaceringer
Flytningen af tre standsningssteder og etableringen af et nyt standsningssted ved Kronborg forventes at
øge passagervæksten med yderligere 315.000 passagerer pr. år. Estimatet er baseret på
kundepotentialet i oplandet til de nye standsningssteder. Samlet set er passagervæksten i dette
scenarie opgjort til 895.000 (igen i tillæg til baggrundsvæksten og de initiativer, der allerede er
besluttet).
Forbehold og antagelser omkring passagervæksten i dette scenarie er yderligere beskrevet i
baggrundsrapporten.
Scenarie 4: Plus frekvensudvidelser
Frekvensudvidelserne i dette scenarie øger kvaliteten af grundproduktet og giver både sparet rejse- og
ventetid, der er skønnet til at føre til yderligere godt 1 mio. passagerer pr. år. Den samlede
passagervækst, ud over baggrundsvæksten mv., er i dette scenarie derfor ca. 1,9 mio. passagerer pr. år.
Yderligere antagelser og detaljer ved frekvensudvidelserne er beskrevet i baggrundsrapporten.
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4.2

Brugergevinster

I samfundsøkonomiske analyser anvender man begrebet brugergevinster som et mål i kroner og øre for
de gevinster (eller ulemper), som brugerne oplever, når der gennemføres et tiltag. I det konkrete
tilfælde er brugergevinsterne først og fremmest relateret til sparet tid, som består dels af rejsetid,
gangtid, ventetid, antal skift og såkaldt ”skjult ventetid”, som udtrykker genen ved, at man ikke altid
kan tage afsted, lige når det passer en, hvis frekvensen med den kollektive transport er lav.
I figur 6 har vi opgjort værdien for passagererne ved investeringerne i hvert scenarie.
Figur 6.

Brugergevinster ved alle scenarier, nutidsværdi over en 22-årig periode
1.130 mio. kr.

+ 678 mio. kr.

452 mio. kr.

236 mio. kr.

+ 216 mio. kr.

Scenarie 2

Scenarie 3

Ikke opgjort

Scenarie 1

Scenarie 4

Kilde: Se baggrundsrapporten.
Note: Et positivt fortegn er en gevinst for brugerne. 2015-prisniveau.

Ved scenarie 1 har vi ikke beregnet brugergevinsterne, da scenariet først og fremmest består af
nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen. Alternativet er, at banerne bliver lukket ned og erstattes
af busdrift. Det har ikke indgået som en del af vores opgave at regne på konsekvenserne ved at lukke
banen, og vi har derfor ikke kunnet opgøre brugergevinster ved scenarie 1.
De efterfølgende scenarier indeholder tiltag, hvor grundproduktet forbedres, hvilket øger
brugergevinsterne sammenlignet med scenarie 1. I scenarie 2 gør gennembruddet på Hillerød St. det
muligt for rejsende at forkorte rejsetiden og spare et skift, hvilket giver anledning til brugergevinster på
skønnet 236 mio. kr.
I scenarie 3 bidrager stationsflytningerne til, at passagererne i oplandet til de nye stationer får en
kortere samlet rejsetid, hvilket øger brugergevinsterne med yderligere godt 216 mio. kr.
I scenarie 4 er det specielt den skjulte ventetid, der falder betydeligt, ved at rejsende på Gribskov-,
Hornbækbanen og Lille Nord får en afgang mere i timen. Det giver anledning til betydelige
brugergevinster på yderligere godt 678 mio. kr.
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5 Samlet vurdering
I dette afsnit giver vi en samlet vurdering af de fire scenarier og sammenfatter effekterne på passagerer
og regionens økonomi. Det gør vi dels via en såkaldt godhedsvurdering, som sammenholder
brugergevinsterne med regionens investeringer i anlæg og drift. Og dels via en business case-vurdering,
som ser nærmere på, hvordan scenarierne påvirker regionens økonomi de kommende år. Forskellen
mellem de to analyser er primært, at godhedsvurderingen medtager brugergevinsten, mens business
case-vurderingen alene ser på regionens økonomi.

5.1

Godhedsvurdering

I dette afsnit lægger vi værdien for passagererne sammen med omkostningerne i en såkaldt
godhedsvurdering. Den sammenligner brugergevinsterne set over en 22-årig periode målt med
investeringerne og driftsomkostningerne i samme periode. I figur 7 har vi opgjort godhedsvurderingen
for hvert scenarie.
Figur 7.

Godhedsvurdering opgjort i forskellige scenarier*

221 mio. kr.

36 mio. kr.

-194 mio. kr.

-365 mio. kr.

Scenarie 1*

Scenarie 2

Scenarie 3

Scenarie 4

Kilde: Se baggrundsrapporten.
Note: Et positivt fortegn er en gevinst, mens et negativt fortegn er en omkostning. Alle investeringer er opgjort i
markedspriser (inkl. moms mv.) for at belyse effekten set fra borgernes perspektiv. 2015-prisniveau.
* Brugergevinsterne ved at genoprette infrastrukturen er ikke regnet med i godhedsvurderingen (se afsnit 4.2).
Det har især betydning for vurderingen af scenarie 1.

Scenarie 1 optræder alene som en omkostning i godhedsvurderingen, da vi som nævnt ikke har opgjort
brugergevinsterne ved de nødvendige reinvesteringer af infrastrukturen (se afsnit 4.2). Scenarie 2 viser
en forbedret godhedsvurdering, da brugergevinsterne ved at etablere gennemkørsel i Hillerød mv.
overstiger omkostningerne ved at gennemføre projekterne. Dette gælder i endnu højere grad ved
scenarie 3, da de betydelige brugergevinster ved at ændre på stationsplaceringerne kun er forbundet
med relativt små omkostninger for regionen og giver dermed en samlet positiv godhedsvurdering.
Endelig opnås der i scenarie 4 meget betydelige brugergevinster, som overstiger de ligeledes
betragtelige økonomiske udgifter for regionen.
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Man skal være opmærksom på, at godhedsvurderingerne ikke er det samme som en samfundsøkonomisk
analyse. Dels tager godhedsvurderingen ikke fuldt ud hensyn til, hvad der ville ske, hvis man ikke
gennemførte investeringerne (det såkaldte basisscenarie). Ville man eksempelvis erstatte togdriften
med busser? Og i givet fald med hvilket serviceniveau? Desuden er der en række effekter, som indgår i
en samfundsøkonomisk vurdering, men som ikke er med i godhedsvurderingerne. Det drejer sig blandt
andet om klimaeffekter, luftforurening, støj, afledte effekter på skatter og afgifter. Vi skal derfor
understrege, at godhedsvurderingerne ikke kan bruges til at vurdere, om projekterne giver en
samfundsøkonomisk gevinst.

5.2

Business case-vurdering

Business case-vurderingen sammenligner Region Hovedstadens omkostninger til anlæg og drift med
stigningen i billetindtægter for hvert scenarie set over en 22-årig analyseperiode. Business casenvurderingen er her beregnet uafhængigt af, hvilken finansieringsmodel, man vælger i praksis.
Figur 8 viser, at alle scenarierne samlet set udgør en negativ business case for regionen og dermed er
forbundet med et finansieringsbehov. Det er værd at bemærke, at scenarie 3 sammenlignet med
scenarie 2 har en positiv business case, da den forventede stigning i billetindtægterne ved at optimere
stationsplaceringerne overstiger de relativt begrænsede anlægsomkostninger ved at gennemføre
stationsflytningerne.
Figur 8.

Business case for Region Hovedstaden.
Mio. kr., 2015-priser, nutidsværdi over en 22-årig periode.

696 mio. kr.

+375 mio. kr.
331 mio. kr.
263 mio. kr.

Scenarie 1

+68 mio. kr.

Scenarie 2

321 mio. kr.

-10 mio. kr.

Scenarie 3

Scenarie 4

Kilde: Se baggrundsrapporten.
Note: Et positivt fortegn øger investeringsbehovet, mens et negativt fortegn reducere investeringsbehovet.
Beregningerne er gennemført uafhængigt af den valgte finansieringsmodel, og er i stedet baseret på en realrente
på 4%, svarende til den rente, man benytter i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger.

En væsentlig del af udgifterne i de fire scenarier vedrører de nødvendige reinvesteringer i
infrastrukturen. Som tidligere beskrevet har det ikke været en del af opgaven at regne på et scenarie,
hvor driften med lokalbanerne ikke opretholdes. Derfor bør man alene bruge business case-
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vurderingerne til at sammenligne de fire scenarier indbyrdes, mens man ikke kan anvende dem til at
holde dem op imod en situation, hvor lokalbanedriften eksempelvis erstattes med busdrift.
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Udfordringer og mål for
lokalbanen
• Nødvendigt at reinvestere i infrastrukturen

• Ønske om fremtidig vækst
• Ønske om god kollektiv betjening af Nyt
Hospital Nordsjælland
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Hvad kan vi gøre?
• Øremærke rådighedsbeløbet på 14,8 mio. kr. til
anlæg på lokalbanen

• Forsøge at finde yderligere finansiering evt. ved
at bringe de uforbrugte midler på det regionale
udviklingsområde i spil
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Forudsætninger / usikkerheder
• Anlægsomkostninger er uden reserver/buffer til
uforudsete udgifter.
• Det er taget udgangspunkt i, at RH finansierer 50% af
ombygning af Hillerød station og 100% af merpris på
Favrholm station.
• I alle fire scenarier er ”lappeløsningen” (pakke 1) valgt
men sporfornyelse (pakke 2) kan komme på tale.

• Ingen af scenarierne indeholder togkontrol (pakke 3)
• Usikkert skøn for etablering af sikringsanlæg i
forbindelse med Favrholm og Hillerød stationer.
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Hvad vil vi opnå?
• Sikre en god trafikal betjening af Nyt Hospital
Nordsjælland og
• forbedre sammenhæng i Nordsjælland ved:
- ombygning af Hillerød station

- udvidelse af Favrholm station

Men der mangler finansiering og
statslig opbakning!
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D. 19. maj 2016

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office
Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School stifter foreningen
Copenhagen EU Office, som med virkning fra 1. januar 2017 driver parternes fælles EU-kontor i Bruxelles
under navnet Copenhagen EU Office.
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden driver indtil dette tidspunkt Hovedstadsregionens EU-kontor
– Copenhagen EU Office, og Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen
Business School og Region Hovedstaden driver indtil dette tidspunkt det forskningspolitiske kontor creoDK. De to EU-kontorer sammenlægges med virkning fra 1. januar 2017 til Copenhagen EU Office.
Foreningen for det nuværende Copenhagen EU Office er det formelle udgangspunkt for det sammenlagte
kontor. Foreningen videreføres med disse nye vedtægter inklusive et bredere formål, en bredere
medlemskreds og en ændret sammensætning af bestyrelsen.
Navn og hjemsted
§1

Foreningens navn er Copenhagen EU Office.

Stk. 2

Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden beliggende i Hillerød Kommune.

Formål
§2

Foreningens formål er at drive et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles, som understøtter
medlemmernes arbejde med forskning, innovation, regionaludvikling og erhvervsfremme.
Copenhagen EU Office skal bidrage til, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj
jobskabende vækst og livskvalitet og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og
banebrydende innovation. Kontorets overordnede fokus er at






tiltrække EU-midler til medlemmerne og hovedstadsregionen
styrke medlemmernes muligheder for engagement i EU’s forsknings- og
innovationsdagsorden
fremme medlemskredsens netværk, viden om og ageren i EU
øge medlemskredsens indflydelse på EU’s strategier og initiativer herunder
programudmøntning
sikre medlemskredsen og Greater Copenhagen en stærk fælles international profil og
synlighed i EU

Kontoret driver sin virksomhed under hensyntagen til Lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. april
2016 om erhvervsfremme og regional udvikling §§ 9 og 13, og Sundhedsministeriets
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bekendtgørelse nr. 841 af 1. juli 2014 om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og
samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder § 11.
Stk. 2

Kontoret udfører opgaver for foreningens medlemmer i henhold til en af bestyrelsen godkendt
strategi. Kontoret kan herudover yde rådgivning inden for de i stk. 1 nævnte områder til
erhvervslivet i regionen. Tilbud om rådgivning står åben for erhvervslivet, men må ikke virke
konkurrenceforvridende i forhold til private udbydere af rådgivning.

Medlemmer
§3

Region Hovedstaden, de enkelte kommuner i hovedstadsregionen samt universiteter og
videninstitutioner (herefter benævnt videninstitutionerne) kan optages som medlem af
foreningen.

Stk. 2

Ved indmeldelse som medlem indbetales kontingent forholdsmæssigt for det regnskabsår, i
hvilket indmeldelsen finder sted.

Generalforsamling
§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli. Indkaldelse sker skriftligt til
Regionsrådet, KKR Hovedstaden og universiteterne med mindst 12 ugers varsel, således at
Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne kan nå at drøfte generalforsamlingens
punkter på et ordinært møde i medlemmernes kompetente organer inden generalforsamlingen.
Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, mens øvrige bilag til generalforsamlingen udsendes
senest 4 uger før afholdelsen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til
generalforsamlingen, skal meddeles bestyrelsen skriftligt og med angivelse af begrundelse senest
6 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 4 uger før
generalforsamlingen.
Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen som ovenfor anført, med
mindre repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne
godkender, at forslaget optages på dagsordenen. Medlemskommunerne repræsenteres på
generalforsamlingen af KKR Hovedstaden.

Stk. 3

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsens beretning til godkendelse
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Forelæggelse af det aktuelle års budget til orientering
Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Valg af revisor
Indkomne forslag
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7.

Eventuelt

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når Regionsrådet,
KKR Hovedstaden, en kommune eller én af videninstitutionerne opfordrer bestyrelsen hertil.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til Regionsrådet, KKR Hovedstaden og
videninstitutionerne med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 5

Generalforsamlingen kan afholdes ved fremmøde eller skriftligt. KKR Hovedstaden,
Regionsrådet hhv. videninstitutionerne kan hver deltage med højest 3 repræsentanter på
generalforsamlingen.

Stk. 6

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af repræsentanterne fra hver medlemsgruppe
er til stede, eller når generalforsamlingen afholdes i skriftligt format. Beslutninger på
generalforsamlingen forudsætter enighed.

Skt. 7

Ved skriftlig generalforsamling udarbejdes beslutningsreferat på baggrund af Regionsrådet, KKR
Hovedstaden og videninstitutionernes skriftlige svar, som efter formandskabets godkendelse
udsendes til medlemmerne.

Bestyrelse
§5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 repræsentanter og vælges af
generalforsamlingen på følgende måde:
-

3 repræsentanter efter indstilling fra medlemsregionen
3 repræsentanter efter indstilling fra medlemskommunerne. Betinget af medlemskab vælges
mindst én af disse efter indstilling fra Københavns Kommune
3 repræsentanter for videninstitutionerne efter indstilling fra disse i fællesskab
2 repræsentanter fra regionens erhvervsliv efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden.

Stk. 2

Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastlægger de økonomiske,
organisatoriske og administrative rammer for foreningens virksomhed i overensstemmelse med
generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen, idet bestyrelsesperioden følger
kommunal- og regionalvalgsperioden. Udpegning skal ske hurtigst muligt efter et kommunal/regionsvalg. Den gamle bestyrelse fungerer indtil en ny er udpeget.

Stk. 4

Bestyrelsen udpeger af sin midte en formand og to næstformænd, der udgør et samlet
formandskab. Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis blandt de kommunale
repræsentanter i bestyrelsen og de regionale repræsentanter. Den ene næstformand udpeges på
samme måde, således at næstformanden udpeges blandt de regionale hhv. kommunale
bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig periode. Den anden
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næstformand udpeges blandt videninstitutionernes repræsentanter for 2 år ad gangen.
Næstformændene varetager efter indbyrdes aftale formandens opgaver i dennes forfald.
Stk. 5

Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af bestyrelsesperioden, indstiller det organ, medlemmet
repræsenterer, et nyt medlem.

Stk. 6

Bestyrelsen mødes, når formandskabet bestemmer det, eller 2 af bestyrelsens medlemmer
forlanger det. Der afholdes minimum 2 møder pr. år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af medlemmerne, herunder mindst én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre
betalende parter (region, kommuner og videninstitutioner), er til stede. Bestyrelsen træffer
beslutning ved simpelt flertal, dog skal mindst én repræsentant fra hver af bestyrelsens tre
betalende parter stemme for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formandskabet udsender dagsorden med indkaldelse til bestyrelsesmøde og sørger for, at der
føres referat over bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan træffe beslutninger ved virtuelle
eller skriftlige møder uden fysisk fremmøde.

Stk. 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8

Bestyrelsen modtager intet vederlag.

Stk. 9

Bestyrelsen nedsætter en styregruppe, hvis opgaver er at forberede bestyrelsesmøder i
samarbejde med sekretariatschefen på Copenhagen EU Office og derudover indgå i den
ledelsesmæssige dialog med sekretariatschefen om den daglige drift og den strategiske udvikling.
Styregruppen udarbejder sin egen forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen.

Kontingent
§6

Kontingentet fra medlemmerne til foreningen udgør grundlaget for foreningens virksomhed.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende regnskabsår. Kontingent
betales årligt og opkræves i løbet af 1. kvartal.

Stk. 2

Kontingentets størrelse baseres på et ensartet beløb pr. indbygger i medlemskommunerne, som
for 2017 svarer til i alt3,92 mio.kr., således at hver medlemskommune betaler kontingent i
forhold til sit indbyggertal, og Region Hovedstaden betaler et beløb svarende til kommunernes
samlede betaling. Som indbyggertal anvendes Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar i det
forudgående år for det regnskabsår, der betales kontingent til.

Stk. 3

Videninstitutioner betaler individuelt et fast kontingent, som for 2017 er fastsat til 0,98 mio. kr.
for hhv. Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og 0,49 mio. kr. for
Copenhagen Business School. Endvidere betaler Region Hovedstaden et fast supplerende
kontingent, som for 2017 er fastsat til 1,96 mio. kr.

Stk. 4

Kontingentet for alle medlemmer reguleres fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det
kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen).
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Hæftelse, formue og tegningsret
§7

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæfter alene foreningens formue.

Stk. 2

Intet medlem har noget krav på foreningens formue.

Stk. 3

Foreningen tegnes af formanden og af foreningens sekretariatschef i forening. Der kan meddeles
enkeltpersoner prokura.

Personale
§8

Foreningens personale ansættes i Region Hovedstaden og udlånes til foreningen mod afholdelse
af afledte udgifter og i henhold til særskilt aftale.

Stk. 2

Efter indstilling fra styregruppen ansætter Region Hovedstaden en sekretariatschef, der har det
daglige ledelsesansvar for Copenhagen EU Office, og som refererer til styregruppen.

Stk. 3

Øvrigt personale i foreningen ansættes og afskediges af sekretariatschefen. Afskedigelse blandt
foreningens øvrige personale forudsætter forudgående orientering af styregruppen.

Stk. 4

Foreningens personale er omfattet af Region Hovedstadens personalepolitikker. I det omfang der
er behov for lokale personalepolitikker, fastlægger sekretariatschefen disse i samråd med det
øvrige personale.

Revision
§9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Udtrædelse
§ 10

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til Copenhagen EU Office med 6
måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen
krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue. Hvis det udtrædende
medlem er repræsenteret i bestyrelsen udtræder denne eller disse repræsentanter ligeledes af
bestyrelsen.
Såfremt generalforsamlingen beslutter at hæve kontingentet for det kommende kalenderår ud
over den forventede prisudvikling, kan udmeldelse dog ske med varsel senest 6 uger efter
generalforsamlingen, med virkning for det kommende kalenderår.
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Vedtægtsændringer og opløsning
§ 11

Ændring af foreningens vedtægter må, for at være gyldige, vedtages på en generalforsamling
indkaldt og afholdt efter principperne i § 4. Til vedtagelse kræves enighed mellem
repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR Hovedstaden og videninstitutionerne.

Stk. 2

Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling indkaldt og afholdt efter
principperne i § 4, og forudsætter enighed mellem repræsentanterne fra Regionsrådet, KKR
Hovedstaden og videninstitutionerne. Dog skal samtlige medlemmer af foreningen orienteres om
forslaget om opløsning mindst 12 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer i
forbindelse med opløsning beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Ikrafttrædelse
§ 12

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den xx. oktober
2016 og træder umiddelbart i kraft.

Overgangsbestemmelser
§ 13

Foreningens første bestyrelsesperiode løber fra foreningens stiftelse til udpegning af en ny
bestyrelse efter indgangen til den nye kommunal- og regionalvalgsperiode den 1. januar 2018.
De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Copenhagen EU Office indtræder umiddelbart i
foreningens bestyrelse. Videninstitutionerne udpeger deres repræsentanter efter fælles aftale.
Formanden i foreningens første bestyrelsesperiode udpeges blandt de kommunale
repræsentanter.

Således vedtaget på generalforsamling den xx. oktober 2016.
------------------------------------------Generalforsamlingens dirigent
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Beslutningsgrundlag for sammenlægning af creoDK og
Copenhagen EU Office
Indhold
Dette sammenlægningsnotat danner sammen med forslag til vedtægter beslutningsgrundlaget for
sammenlægning af de to EU-kontorer creoDK og Copenhagen EU Office. Notatet beskriver:
1. Baggrund ............................................................................................................ 1
2. Vision ................................................................................................................ 2
3. Hovedformål og hovedopgaver for sammenlagt kontor ................................. 2
4. Organisation ..................................................................................................... 4
5. Medfinansiering og budget 2017 ..................................................................... 6
6. Personale og fysiske rammer ........................................................................... 8
1.

Baggrund

Copenhagen EU Office er det erhvervspolitiske EU-kontor for Region Hovedstaden og regionens 29
kommuner. Kontoret i Bruxelles har særligt fokus på at understøtte aktører fra hovedstadsregionen i EUprojektudvikling.
creoDK er det fælles EU-forskningskontor i Bruxelles for Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet, Copenhagen Business School og Region Hovedstaden. Kontorets hovedopgave er at optimere
partnernes indflydelse på EU’s forskningsaktiviteter.
Begge kontorers ejerkredse har oplevet gensidig værdi af samarbejder mellem Copenhagen EU Office og
creoDK både i Bruxelles og i Danmark. Begge ejerkredse har ønsket at afsøge muligheden og potentialet for
sammenlægning af de to kontorer med sigte på at styrke den samlede indsats, mens prioriterede
kerneaktiviteter for de respektive ejerkredse fortsat er i centrum. Fra 1. januar 2016 indledtes en formel
sammenlægningsproces for kontorerne.
Det fælles regionale samarbejde i regi af Greater Copenhagen samt den Regionale Vækst og
Udviklingsstrategi (ReVUS) udgør det politiske og strategiske grundlag for sammenlægning af de to
kontorer.
I relation hertil har Region Sjælland i regi af Greater Copenhagen udtrykt ønske om, at deres Bruxelleskontor - Zealand Denmark EU Office - kan indgå i sammenlægningen. Bestyrelsen i Copenhagen EU Office
har i den forbindelse besluttet, at sammenlægningen af mellem creoDK og Copenhagen EU Office har
førsteprioritet i 2016, men at dørene skal holdes åbne for udvidelse med andre parter på sigt – bl.a. ud fra et
Greater Copenhagen perspektiv.
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2. Vision for sammenlagt kontor
Visionen bag Copenhagen EU Office er, at hovedstadsregionen bliver en metropol med høj jobskabende
vækst og livskvalitet, og et internationalt knudepunkt for excellent forskning og banebrydende innovation.
En sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office og dermed øget samarbejde i ejerkredsen vil give
bedre mulighed for at:
-

løse samfundsmæssige udfordringer i projekter, der kræver deltagelse af aktører fra både
videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder

-

forbedre adgangen til samarbejde med førende europæiske aktører, deltagelse i store
demonstrationsprojekter, opskalering af løsninger og øge engagementet i toneangivende netværk

-

sikre en stærk fælles international profil for aktørerne i hovedstadsregionen (under brandet Greater
Copenhagen)

-

kombinere og optimere kompetencer, ressourcer (herunder fælles administration, kommunikation
mm.) og netværk samtidig med, at varetagelse af ejernes særligt prioriterede fokusområder
bibeholdes.

Sammenlægningen af de to EU-kontorer vil således give mulighed for, at den samlede ejerkreds står
stærkere i forhold til både interessevaretagelse, projektudvikling, synlighedstiltag, netværksopbygning,
ressourceanvendelse og kommunikation.
3. Hovedformål og hovedopgaver for sammenlagt kontor
creoDK og Copenhagen EU Office arbejder inden sammenlægningen ud fra hver deres strategi og
handlingsplan, som er vedtaget af kontorernes respektive ejerkredse. De to kontorer har imidlertid flere
fælles målsætninger og aktiviteter, hvor øget samarbejde blandt både medarbejdere og i ejerkredsen vil give
styrkede indsatser.
Hovedformål
På baggrund af en fælles strategi og handlingsplan er det det samlede EU-kontors opgave at varetage
hovedstadsregionens EU-indsats. Konteret understøtter dermed ejerkredsen i dennes arbejde med
forskning, innovation, regional udvikling og erhvervsfremme samtidig med, at medlemmernes særligt
prioriterede kerneaktiviteter fastholdes og videreudvikles inden for henholdsvis interessevaretagelse
(creoDK partnerne) og projektudvikling (ejerkredsen bag Copenhagen EU Office).
I en kommende fælles strategi og handlingsplan opstilles konkrete målsætninger og succeskriterier for
hovedopgaverne.
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Hovedopgaver
Løse samfundsmæssige udfordringer og øge hjemtag af EU-midler
-

Der er stort potentiale i et styrket samarbejde mellem de to EU-kontorers ejerkredse, idet øget
integration vil bidrage til, at ejerne i fælleskab kan opbygge stærkere triple-helix partnerskaber og
dermed indgå i endnu flere succesfulde EU-projekter – ikke bare inden for Horizon 2020, men også
inden for andre EU-programmer som fx Interreg og Folkesundhedsprogrammet.

-

Et sammenlagt kontor vil via et integreret samarbejde åbne op for adgang til partnerkredsenes
respektive samarbejdspartnere i ind- og udland, hvilket vil føre til opbygning af nye netværk mellem
videninstitutioner, virksomheder og kommuner og øge samarbejdet med førende europæiske aktører
omkring deltagelse i forsknings- og demonstrationsprojekter, strategisk vigtige netværk mv.

Interessevaretagelse
-

Et sammenlagt EU-kontor med aktører fra videninstitutioner, virksomheder og offentlige myndigheder
vil styrke budskaberne over for Europa-Kommissionen og andre centrale aktører ift. at sikre, at EU også
fremadrettet prioriterer områder og afsætter midler til konkrete projektmuligheder med relevans for
hovedstadsregionens videninstitutioner, kommuner/region og virksomheder.

Synlighed/branding
-

I et fælles EU-kontor sikres både en samlet fortælling og en fælles stærk international profil og identitet
for aktørerne i hovedstadsregionen under brandet Greater Copenhagen. En stærkere fælles profil vil øge
europæiske aktørers kendskab til hovedstadsregionale styrkepositioner (grøn, sund, smart, kreativ
m.v.) og også af den vej bidrage til øget samarbejde med førende europæiske aktører samt bidrage til
øget internationalisering af ejerkredsen.

Internationalisering / kompetenceudvikling
-

Øget samarbejde mellem ejerne af det fælles EU-kontor vil skabe bedre mulighed for at øge viden og
kompetencer samt udnytte hinandens styrker i relation til projektudvikling og udnyttelse af
mulighederne i Bruxelles.

-

Hertil kommer bedre koordinering af aktiviteter og mere effektivt ressourceforbrug ift. deltagelse i
europæiske netværk og større adgang til viden om projektmuligheder, partnerskabssøgninger,
konferencer, arrangementer mm.

Særligt prioriterede fokusområder
Begge kontorers respektive ejerkredse vil fortsat have prioriterede fokusområder, som de i højere grad
ønsker at forfølge i det sammenlagte kontor; dels i form af videns- og rådgivningsbehov, dels når det
kommer til mere konkrete aktiviteter i Bruxelles.
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-

For creoDK partnerne er det således afgørende fortsat at kunne forfølge interessevaretagelse af mere
forskningsfaglig karakter, både inden for faglige områder og som sikring af forskningens plads i
projektmuligheder og rammeprogrammer mere generelt.

-

For Copenhagen EU Office vil det være afgørende fortsat at have adgang til rådgivning om programmer
og tiltag målrettet kommuner/region og virksomheder, og som ikke har eksplicit forskningspolitisk
relevans (fx LIFE, ELENA, SMV-instrumentet, Fast Track to Innovation, Eurostars mfl.)

Ny strategi
Det er vigtigt, at alle betalende parter kan se sig selv i den nye organisation. Derfor igangsættes over
sommeren 2016 en strategiproces med deltagelse af alle ejere og EU-kontorerne med udgangspunkt i de to
nuværende kontorers strategier og handlingsplaner.
Kontorernes respektive strategier og handlingsplaner er gældende, indtil nye vedtages af det sammenlagte
kontors bestyrelse.
4. Styring og organisation
De to kontorer sammenlægges til én organisatorisk og selvstændig juridisk enhed med én bestyrelse,
ledelse, administration, økonomi, identitet, strategi mv. Kontoret vil få navnet Copenhagen EU Office.
Foreningen og dens medlemskreds
Foreningen for det nuværende Copenhagen EU Office er det formelle udgangspunkt for det samlede kontor.
Foreningen videreføres med nye vedtægter inklusive et bredere formål, en bredere ejerkreds og en ændret
sammensætning af bestyrelsen.
Medlemmerne af foreningen er Region Hovedstaden, de enkelte kommuner i hovedstadsregionen samt
videninstitutionerne: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business
School.
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Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, som godkender bestyrelsens beretning, og
årsregnskab, samt fastlægger det kommende års kontingent. Endvidere beslutter generalforsamlingen
eventuelle vedtægtsændringer.
KKR Hovedstaden, Regionsrådet hhv. videninstitutionerne kan hver have højest 3 deltagere til
generalforsamlingen. Udpegning af deltagere på generalforsamlingen besluttes af parterne selv.
Beslutninger på generalforsamlingen forudsætter enighed.
Bestyrelse, formandskab og styregruppe
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 repræsentanter. Sammensætningen er følgende:
3 repræsentanter efter indstilling fra Region Hovedstaden
3 repræsentanter for kommunerne i regionen – KKR Hovedstaden. Betinget af medlemskab
besættes mindst én af de tre kommunepladser af en repræsentant for Københavns Kommune.
3 repræsentanter for videninstitutionerne efter indstilling fra disse i fællesskab.
2 repræsentanter for regionens erhvervsliv efter indstilling fra Vækstforum Hovedstaden.
Herved etableres en bestyrelse, hvor de tre betalende ”grupperinger” har lige mange pladser. Det samme vil
gælde stemmer til den årlige generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for fire år ad gangen, hvilket følger kommune- og regionsvalgperioden.
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Bestyrelsen skal have et formandskab med en formand og to næstformænd.
Formanden udpeges for 2 år ad gangen skiftevis blandt de kommunale repræsentanter i bestyrelsen
og de regionale repræsentanter.
Den ene næstformand udpeges på samme måde, således at næstformanden udpeges blandt de
regionale hhv. kommunale bestyrelsesmedlemmer, som ikke udpeger formanden i en given 2-årig
periode.
Videninstitutionernes repræsentanter udpeger en næstformand for 2 år ad gangen.
Styregruppe
Der nedsættes en styregruppe med 6 ledelsesrepræsentanter fra Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden,
Københavns Kommune og de 3 videninstitutioner. Som udgangspunkt varetager Region Hovedstaden
formandsposten, men andet kan aftales.
Styregruppe varetager den løbende ledelsesmæssige og administrative dialog med sekretariatschefen, men
der kan naturligvis også være direkte dialog mellem bestyrelsen og sekretariatschefen.
Styregruppen kan vælge at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at understøtte sit arbejde.
Hjemlige netværk
God kontakt, dialog og kendskab til ejerne er en væsentlig forudsætning for, at EU-kontorets medarbejdere i
deres daglige arbejde kan løfte aktiviteter og prioriteter for ejerkredsen. Forankringen i ejerkredsen vil
således også i det nye kontor blive prioriteret højt, hvorfor de nuværende hjemlige netværk og grupper
(herunder creoDK's kontaktgruppe og Copenhagen EU Office's Netværksgruppe) vil blive udviklet og
styrket i fællesskab.
Personalemæssigt ophæng i Region Hovedstaden
Medarbejderne i det sammenlagte EU-kontor er ansat i Region Hovedstaden og udlånt til foreningen.
Udgifter til løn, pension mv. afholdes af Copenhagen EU Office.
I dialog med revisor m.v. sikres de bedst mulige forudsætninger for , at medarbejdere i Bruxelles fortsat kan
benytte ligningslovens § 33a om skattelempelse for udsendte medarbejdere.
5. Medfinansiering og budget 2017
De nuværende finansieringsmodeller for de to EU-kontorer varierer og er derfor opsummeret nedenfor.
creoDK
Finansieringsmodellen for creoDK er aftalt som nedenfor mellem stifterne: Region Hovedstaden, KU og
DTU. CBS har været med siden 2014 og har hidtil (også i 2016) efter aftale med styregruppen bidraget med
en lavere finansiering på 0,5 mio. kr.

Medlem

Basisfinansiering 2016

Region Hovedstaden

2,0 mio.kr.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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Københavns Universitetet

1,0 mio. kr.

Danmarks Tekniske Universitet

1,0 mio. kr.

Copenhagen Business School

0,5 mio. kr.

I alt

4,5 mio. kr.

Copenhagen EU Office
Ved stiftelsen af Copenhagen EU Office blev det aftalt mellem regionsrådet og kommunerne/KKR
Hovedstaden, at den samlede finansiering i 2015 og 2016 udgør 8 mio. kr. Finansieringen deles ligeligt
mellem regionen og kommunerne. Den enkelte kommune betaler ud fra indbyggertal.
Medlem

Basisfinansiering 2016

Region Hovedstaden

4,0 mio.kr.

Kommunerne i Region Hovedstaden

4,0 mio. kr.

I alt

8,0 mio. kr.

Sammenlagt budget for 2017
På den ene side vurderes, at mange stordriftsfordele ved en sammenlægning er indhøstet, idet de to
kontorer allerede i dag har fælles leder, fælles administration og samme adresse i et kontorfællesskab. På
den anden side får parterne selv løbende pålagt besparelser og effektiviseringer, som også bør omfatte det
fælles EU-kontor.
Derfor gennemføres der ved etableringen en besparelse på 2% på budgettet og dermed også parternes
medfinansiering. Det sammenlagte budget for 2017 og frem vil således blive på 12,25 mio. kr. årligt (Pris og
lønreguleret).
Overslag budget 2017
Løn og personale

6,9 mio. kr.

Projekter, repræsentation og rejseomkostninger

3,65 mio. kr.

Lokaler

1,2 mio. kr.

Administration

0,5 mio. kr.

I alt

12,25 mio. kr.

Indtægter

12,25 mio. kr.

Udkast til detaljeret budget 2017 vil blive udarbejdet efter beslutning om sammenlægning.
Som udgangspunkt foreslås, at der ikke overføres formue/egenkapital fra 2016 til det nye kontors budget
2017. Dog kan bestyrelse/styregruppe vælge at overføre et beløb til øremærkede aktiviteter.
Kontingentet for alle medlemmer reguleres fra år til år i forhold til pris- og lønudviklingen på det
kommunale område (i henhold til Økonomiaftale med regeringen). Dette vil have effekt første gang i 2018
(fra 2015 til 2016 var reguleringen på det kommunale område 1,6%).

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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Herudover kan bestyrelsen drøfte og indstille til generalforsamlingen, hvis man også i kommende år ønsker
besparelser/ effektiviseringer. Endvidere kan bestyrelsen som hidtil beslutte at tilbageføre evt. uforbrugte
midler til parterne.
Som en selvstændig forening med eget CVR-nr. vil det sammenlagte kontor have selvstændig økonomiadministration og egen revisor.
6. Personale og fysiske rammer
Ved sammenlægningen har de to kontorer:
-

Fælles sekretariatschef/direktør
Fælles administrativ medarbejder
creoDK: 3 konsulenter i Bruxelles, 1 konsulent i Danmark
Copenhagen EU Office: 4 konsulenter i Bruxelles, 1 konsulent i Danmark.

Copenhagen EU Office og creoDK er samlokaliseret i fælles kontorlokaler i Bruxelles sammen med Malmø
Stads 1-mandskontor i Nordic House. De to konsulenter i Danmark deler kontor på Regionsgården i
Hillerød.
Det nye sammenlagte kontor vil fortsat have en sekretariatschef/direktør og en administrativ medarbejder.
Den øvrige organisering skal fastlægges, men vil forventelig ske i et antal teams.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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PARTNERSHIP PERFORMANCE

HORIZON 2020
NUMBER OF PARTICIPATIONS 2014-2015
creoDK partnership performance:
190 projects
37.6 % of total Danish performance
EUROPEAN COMMISSION
CONTRIBUTION 2014-2015
creoDK partnership performance:
EUR 94.1 M (DKK 702 M)
43 % of total Danish performance
FUNDED EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
PROJECTS 2014-2015
creoDK partnership performance:
18 projects
64 % of total Danish performance
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FOREWORD

The European Union is facing challenging times. But with a willingness to adapt and build
upon the outstanding achievements of the European Union during the past decades, however,
we are stronger together than we are apart. By coordinating and prioritising research and innovation, science can contribute to finding solutions to global societal challenges.
There was a high level of activity throughout the year, creoDK and its partners contributing to
the European research agenda by highlighting the significance of joint research in areas as
diverse as big data, obesity, the Arctic, immunology and bio-medical engineering. In these and
other areas, cross-disciplinarity and impact assessment are vital to our shared effort to address
the societal challenges facing Europe and the world, but also a core feature of Horizon 2020.
I am pleased to announce that at the close of 2015 we had met all of the overall goals in our
2012-2015 strategy. Our new 2016-2019 strategy is based on the importance of our presence in
Brussels and the opportunities this entails. Our years of experience with advocacy in Brussels
contribute to a truly global mindset among our partners, resulting in an enhanced ability to
engage in European affairs.
New offices, new colleagues and new opportunities for collaboration also resulted from our
work in 2015. An official reception in June marked the inauguration of our new offices and
our close cooperation with the Copenhagen EU Office. From the start the mutually beneficial
aspects of our relationship with stakeholders in Denmark have been obvious. Even closer collaboration between the two offices in Brussels and partners in Greater Copenhagen is perched
to expand even further in the years to come.
I am proud to be part of this cooperative effort and would like to thank you all for your support.
I greatly look forward to meeting our new goals in 2016.

Brussels, March 2016

Birgitte Wederking
Head of creoDK and Director of the Copenhagen EU Office

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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2015 HIGHLIGHTS

RESEARCH
PROJECTS
AND
FUNDING

workshop was well attended
and provided valuable inputs
and insights demonstrating the
need for such a strategy and,
more importantly, reflected the
strong support available for
developing it. In 2016 creoDK
will continue to promote the
idea of a European population
neuroscience strategy with a
follow-up conference in July
2016.

members of the expert group
responsible for the evaluation.
In addition the Executive Vice
President of DTU, Henrik C.
Wegener, was appointed to the
European Commission’s new
Scientific Advice Mechanism,
or SAM, which will deliver independent science advice to
the European Commission on
policy making.

BIG DATA
In the beginning of the year
much activity was dedicated
to underpinning the partners
in becoming members of the
new contractual public-private
partnership on big data. At the
end of the year, all partners
were members or were on their
way to becoming members and
hence ready to engage in activities that would set the agenda
for future research priorities in
the field of big data.

In cooperation with the European Brain Council, creoDK
organised a workshop on the
need for a European population
neuroscience strategy. The

PROMOTING EXPERTS

We encourage researchers
from the partnership to put
themselves forward as experts
and advisers to the European
Commission. Due to the expected influence of the midterm
evaluation of Horizon 2020 on
the next EU Framework Programme for Research and
Innovation, we have focused on
promoting candidates from the
partnership for appointment as

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

BIOMEDICAL
ENGINEERING – NEW
WAYS FORWARD
In the field of biomedical engineering we co-organised an
event with Eurotech Universities
Alliance in order to shed light
on the potential of a comprehensive European strategy for
medical research and innovation. The event was well
attended and laid the grounds
for further discussions among
stakeholders in Europe. Additionally, the event created the
foundation for a new network
comprised of agenda-setting
stakeholders dedicated to promoting cooperation between
industry, academia, health
authorities and patients. We
produced three short videos
showcasing publicly funded biomedical engineering research
and its socio-economic impact
on the health care sector for
patients and society at large.

INFORMATION
SERVICES
AND THE INTEGRATED
CONSULTANCY
NEW HORIZON 2020
WORK PROGRAMMES AND
THE SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES
We organised a workshop on
how to look for funding opportunities for the social sciences
and humanities in the Horizon
2020 Work Programmes 20162017. We conducted a thorough
analysis of all the work programmes, located funding
opportunities for social science
and humanities researchers
and produced a document researchers can use as a guide.

HOW TO GET YOUR
RESEARCH PROJECT ON
THE EU AGENDA
In the second half of 2015 we
conducted a training course on

Punkt nr. 20 - Sammenlægning af creoDK og Copenhagen EU Office
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how to write the perfect timely
input for relevant stakeholders
in Brussels. The course provided insight into the mechanisms of the grant awarding
bodies within the EU system.
The course centred on these
questions: How do I communicate my research project? How
do I frame my input? Who do I
deliver it to?

INTELLIGENCE
Throughout 2015 we put
renewed emphasis on communicating intelligence from
Brussels to our partners in
Copenhagen, which encompassed the latest news on policy trends that influenced the

COPENHAGEN

BRUSSELS

European research priorities,
developments related to implementation measures in
Horizon 2020 and other relevant
communications from day-today life in the EU. We did this
with a view to strengthening
the partners’ ability to act in
Brussels on the basis of due
diligence.

sentation in Brussels and as
valuable dialogue partners.

POLICY
MATTERS
AND
VISIBILITY
RESEARCH REPRESENTATION IN BRUSSELS
Focused on research representation, creoDK is in many
ways a rare kind of player in the
EU arena. Over the years, however, an increasing number
of universities choose to have
permanent representation in
Brussels. Creating visibility for
creoDK activities and our excellent partnerships is an ongoing task. In 2015 part of our
visibility efforts centred around
a study on university representation in Brussels to be presented at the annual European
Association of Research Managers and Administrators
(EARMA) conference. The study
also resulted in several meetings with interested universities as well as articles and
presentations. It has helped
consolidate understanding of
creoDK and our partners as
first movers in research repre-

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

ARCTIC RESEARCH
In 2015 we began working on
the Arctic as a new strategic
focus area. Our first task was
to define the Arctic as a set of
research priorities. To do so we
gathered a group of researchers from our three partner universities to discuss common
priorities across various scientific disciplines. The outcome
of this exercise was presented
to the Danish Agency for Science, Technology and Innovation, which made a national
effort to promote the Arctic on
the EU research agenda.
At the same time, a communication on the Arctic has been
undergoing development in
the EU. To secure a long-term
framework for Arctic activities
– and also Arctic research activities – we have followed this
process closely and engaged
in dialogue on the EU policy

level. The communication will
be launched in spring 2016,
after which we will pursue a
constructive dialogue on the
implementation of the new EU
priorities.

GRAND OPENING AND
HIGH LEVEL MEETINGS

On 1 June 2015 the Copenhagen
EU Office and creoDK celebrated the official opening of their
joint offices, bringing together
high level visitors from universities and local authorities from
the Capital Region of Denmark
and from EU institutions.
On this occasion we organised
high-level meetings for the top
management in our partnership, for example, with the
Director-General for Research
and Innovation Robert-Jan
Smits. We also started a fruitful dialogue about the framework conditions for European
research and the merits and
flaws of Horizon 2020.

7
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2012-2015 HIGHLIGHTS
LAST YEAR MARKED THE
END OF OUR FOUR-YEAR
STRATEGY PERIOD 20122015. WE WOULD LIKE
TO SHARE SOME OF THE
HIGHLIGHTS FROM THAT
PERIOD WITH YOU.

BRINGING OBESITY
RESEARCH TO SOCIETY

RESEARCH
PROJECTS
AND
FUNDING
GLOBAL MICROBIAL
IDENTIFIER
The National Food Institute at
The Technical University of
Denmark (DTU) is involved in an
initiative to establish a global
microbial identifier database to
collect microbial information
in order to quickly detect infectious diseases, ensure correct
treatment and monitor the
spread of infectious diseases to
identify emerging pandemics.
Through various workshops and
meetings in Brussels creoDK
has worked with DTU for several
years to present the idea to EU
decision makers involved in
research, human health and
animal health. In 2014 our efforts resulted in the awarding
of a EUR 20 M Horizon 2020
grant to the COMPARE project
coordinated by DTU.

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

Since 2010 creoDK has worked
together with scientists from
its partners and the European
Association for the Study of
Obesity to raise awareness of
the need for research-based
solutions to combat obesity,
which is a major societal challenge involving high socio-economic and personal costs.
Our efforts have resulted in extensive networks and visibility
among EU institutions and scientific alliances across Europe,
helping to brand the creoDK
partnership as first movers in
integrating social sciences and
humanities to address societal
challenges, a core feature of
Horizon 2020. Two research
projects focusing on obesity
received Horizon 2020 funding
in 2014 and 2015 for a combined EU contribution of EUR
1.62 M. The Capital Region of
Denmark is coordinating one
project and is a partner in the
other project.

ADVISORY GROUPS
Experts appointed by the
European Commission have a
powerful and influential role to
play in advising about scientific
priorities and content in work
programmes implementing

Horizon 2020. This is why we
made a joint effort with national
stakeholders to promote selected candidates for Horizon
2020 Advisory Groups.
This resulted in the naming of
twice as many experts affiliated
with a Danish institution compared to the Seventh Framework Programme. Experts from
creoDK partners hold the majority of Danish seats.

POLICY
MATTERS
AND
VISIBILITY
COPENHAGEN RESEARCH
FORUM (CRF)
In the first half of 2012 the
Danish EU Presidency was responsible for important major
steps in negotiating Horizon
2020, the then forthcoming EU
Framework Programme for
Research and Innovation. This
is why creoDK and its partners
organised CRF in 2012 as a
platform where top scientists
from across Europe could discuss and describe their vision
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for Horizon 2020 to share it with
decision makers at EU and national level.
The first CRF in January 2012
discussed inputs to the content
defining the seven societal
challenges Horizon 2020
supports. The second CRF in
October 2012 gave inputs to
ensure seamless implementation of Horizon 2020. Both
CRF reports were widely disseminated to and well received
by a wide range of European
stakeholders.

INFORMATION AND
INTEGRATED
CONSULTANCY
PREPARING FOR HORIZON
2020

and together we are building
bridges between researchers
and available opportunities in
the EU system.
In 2013 this cooperation intensified with a comprehensive
preparation for the then forthcoming Horizon 2020 Framework Programme.
This joint effort aimed at preparing the researchers for the
new funding paradigm. It was
built on the collective knowledge and competences of our
partners and on an ongoing
gathering of intelligence and
information in Brussels.
Preparation consisted of coordinated communication,
numerous presentations,
workshops, articles, a toolbox,
roadmaps and an overview
of common questions and
answers concerning Horizon
2020. The activities culminated
in a grand kick-off seminar in
autumn 2013, Navigating Horizon 2020, in Copenhagen with
more than 100 participants.

A vital precondition for creoDK
activities has always been our
close cooperation with the EU
advisers at our partner institutions. We offer researchers a
comprehensive integrated consultancy service on EU matters

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016

The Copenhagen Research Forum
gave high quality input on the scientific
content and the future implementation
of Horizon 2020, which was highly
appreciated by the European Commission.”

Robert-Jan Smits, European Commission DirectorGeneral for Research and Innovation at Copenhagen
Research Forum meeting

creoDK provides valuable input and
sparring at the right time and at the right
level. We appreciate having such a competent and active stakeholder nearby.”
Birgit de Boissezon, Head of Unit for Sustainable
Management of Natural Resources, DG Research &
Innovation, European Commission

Through your joint presence in
Brussels we can leave a stronger imprint on the EU of the future.”

Jeppe Tranholm-Mikkelsen, at the time Denmark’s
Permanent Representative to the EU and now Secretary-General of the Council of the EU
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CREODK IN 2009-2015

PROJECT FINANCING:
EUR 18.1 M
(DKK 135 M)
MORE THAN 100
LECTURES AND PUBLIC
PRESENTATIONS
PROJECT GUIDANCE
AND ADVICE: 30 PER
YEAR ON AVERAGE
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Said during the inauguration at our new offices in relation to the cooperation between
creoDK, Copenhagen EU Office and Malmö
Stad EU Office:

This cooperation is a wonderful
example of doing things together when
you’re not strong enough by yourself. It’s
also great for Brussels because it enables
the Brussels ecosystem to work better.”
Margrethe Vestager,
EU Commissioner

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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CAPITAL REGION DENMARK EU OFFICE, CREODK
creoDK is the EU research office of the University of Copenhagen,
Technical University of Denmark, Copenhagen Business School
and the Capital Region of Denmark. creoDK’s goal is to
strengthen the involvement of its four partners in the European
Research Area and especially in the Horizon 2020 EU Framework Programme for Research and Innovation.

UNIVERSITY OF COPENHAGEN
With about 41,000 students, more than 5,100 researchers and
11,000 research-based publications the University of Copenhagen
is the largest research and education institution in Denmark.

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK
DTU is an elite technical university of international scope and
standard whose mission is to develop and make use of the
natural and technical sciences for the benefit of society. DTU
is one of the largest technical universities in Northern Europe
with 10,600 students, 2,000 researchers and more than 3,000
research publications. 5,800 employees focus on research,
education, providing scientific advice, and innovation, thus contributing to increased growth and welfare.

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
By national and international standards CBS, established in 1917,
is an excellent university with a distinctive business profile that
takes a broad approach to business in society today. With more
than 700 full-time researchers and well over 22,000 students,
CBS is one of the largest business schools in Europe. In 2014
CBS researchers produced almost 2,000 research-based publications.

THE CAPITAL REGION OF DENMARK
The Capital Region of Denmark provides health care and regional
development for 1.75 million people and employs around 4,000
active researchers. With eight hospitals and more than 60 %
of all clinical research activity nationwide, the region is by far
the largest clinical research and innovation environment in
Denmark. The Capital Region of Denmark issues around 3,800
research-based publications annually.
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FORMANDSKABET UDTALER
”Etableringen af Copenhagen EU Office er starten på en koordineret indsats for
internationalisering af vores kommuner og vores region. I fællesskab forholder vi os
til mulighederne i EU-systemet og gør en indsats for at få mest muligt ud af det
europæiske samarbejde med henblik på vækst og øget konkurrencedygtighed i hele
Greater Copenhagen.
Vi er blevet modtaget med stor varme og interesse både i det dynamiske Bruxellesmiljø og i hele ejerkredsen. Samarbejdet med creoDK har givet de bedst mulige
betingelser for en hurtig start og en fokuseret og resultatorienteret indsats med et højt
aktivitetsniveau. Bestyrelsens engagement og involvering har også været meget
værdifuld for de opnåede resultater – det er værdsat.”
Marianne Stendell, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
Jannich Petersen, Viceborgmester, Gribskov Kommune
Formandskabet for bestyrelsen for Copenhagen EU Office

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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DIREKTØRENS FORORD

Årsrapporten 2015 beskriver Copenhagen EU Offices væsentligste aktiviteter og resultater i 2015. Efterspørgslen efter
vores ydelser har fra starten været stor og er steget i takt med lanceringen af initiativer, som åbner for projekt- og
kompetenceudvikling, netværksopbygning og profilering.
Det har været et år med etablering så vel som udvikling. Sammen med creoDK er vi nu et større repræsentationskontor
i Bruxelles i nyindrettede lokaler i Nordic House. Til sammen fremmer vi hovedstadsregionens interesser over for EUsystemet, tiltrækker EU-midler og repræsenterer ejerne i Bruxelles. Med den stadig stigende konkurrence om EUmidlerne er den permanente tilstedeværelse i Bruxelles vigtigere end nogensinde. Både for at have fingeren på pulsen
og for at skabe og udvikle netværk og indgå alliancer. Nye lokaler, nye kollegaer og nye samarbejdsmuligheder blev
behørigt fejret ved vores store indvielse i juni måned. Tak fordi I kom og tak for at tage så godt i mod os! Vi ser frem til
endnu tættere samarbejde mellem de to kontorer og de andre partnere i Greater Copenhagen i 2016.
Som det fremgår af de følgende sider, gør vi en særlig indsats for innovation i virksomheder, sund og grøn vækst samt
mobilitet i regionen. Interessen griber heldigvis om sig på tværs af regionen, og inspiration og læring mellem
kommuner er voksende. Jeg vil gerne sige tak for den store interesse og imødekommenhed, vi har mødt, når vi har
været på besøg i alle kanter af regionen, og det fælleskab, som så tydeligt definerer samarbejdet. Og endelig en tak til
min bestyrelse, mine medarbejdere og alle I andre for jeres indsats. Uden jer ville jeg ikke kunne præsentere denne
årsrapport.
Jeg ser frem til alt det, vi i fælleskab vil opnå i 2016.
Bruxelles, marts 2016
Birgitte Wederking
Direktør
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HIGHLIGHTS FRA 2015
 Færdigetableret og opbygget et fuldt arbejdende kontor i Bruxelles, herunder
• ansat fem medarbejdere
• færdiggjort lokaler
• udviklet hjemmeside og grafisk profil
• afholdt bestyrelsesmøder
 Udarbejdet strategi- og handlingsplan
 Udviklet og igangsat strategiske satsninger
 Afholdt åbningsreception i Bruxelles med deltagelse af mere end 130 gæster
 Opbygget netværk i Danmark, herunder
• etableret netværksgruppe med deltagelse af alle kommuner og region
• afholdt workshops og informationsaktiviteter
• besøgt alle dele af regionen (kommuner og region)
• medvirket til at udvikle ejerkredsens viden om mulighederne i Bruxelles
 Udviklet samarbejde med ejerkredsen og øvrige relevante aktører
 Etableret et tæt samarbejde med creoDK, herunder identificering af fælles projekter

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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SATSNINGER 2015-2016
Satsningerne i Copenhagen EU Office er udvalgt efter regionens styrker samt potentiale
og deres match i forhold til prioriteringerne i EU. Udmøntningen af satsningerne
bidrager til at forankre og fremme arbejdet med EU-projekter inden for hver af
strategiens fire indsatsområder. Satsningerne er målrettet kommunale og regionale
initiativer såvel som virksomheder. Der er etableret samarbejde med regionale aktører
som f.eks. CLEAN, Gate 21, Copenhagen Healthtech Cluster og Væksthus
Hovedstadsregionen samt med creoDK og universiteterne.
De fire satsninger, som kontoret har udviklet og igangsat i 2015, er:
•
innovation i virksomheder
•
bæredygtig regional- og byudvikling
•
sundhedsteknologi og aktiv aldring
•
mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen
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STATUS PÅ SATSNINGER
Innovation i
virksomheder

Bæredygtig regionalog byudvikling

Sundhedsteknologi og
aktiv aldring

• Koncept udviklet
• Indgået kontrakt med
ekstern konsulent ift.
rådgivning af
virksomheder
• Projektteam nedsat
• Produktark udviklet
• Møder med relevante
aktører afholdt
• Møder i projektteamet
afholdt
• 82 virksomheder
kontaktet
• 50 virksomhedsmøder
• 9 virksomheder har
søgt om EU-støtte
• 19 virksomheder i EUansøgningsskriveproces
• Samarbejde med
creoDK etableret

• Koncept udviklet
• Nedsat ‘Grøn Vækst
Projektråd’ som skal
projektmodne og
kvalificere EUansøgninger fra
kommuner/region på
klima-, energi- og
miljøområdet
• Afholdt møder i
projektråd samt
kvalificeret første
ansøgning
• Nye ansøgninger til
behandling i
projektrådet undervejs
• I projektrådet deltager
bl.a. Gate21, CLEAN,
Region og creoDK

• Koncept udviklet
• Spørgeskemaundersøgelse gennemført
• Rapport om barrierer
og løsninger udarbejdet
• Første sundhedsworkshop afholdt
• Projektredskaber
udarbejdet
• Én-til-én rådgivning
udbydes ift.
ansøgninger
• Møder med relevante
aktører afholdt
• Samarbejde med
creoDK etableret
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Mobilitet og
sammenhæng på tværs
i regionen
• Koncept udviklet
• Møder med relevante
aktører afholdt
• Roadmap mod EUstøtte for kystsikring
under udarbejdelse
• 1 Urbactprojektansøgning i
skriveproces under
Ringbysamarbejdet
• Samarbejde med
creoDK etableret
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AKTIVITETER
Copenhagen EU Office har i 2015 haft fokus på etablering, projektudvikling, udvikling af
identitet, forankring hos de hjemlige partnere og netværksopbygning i Bruxelles. Kontoret har i
løbet af året opbygget rådgivningserfaring, som har bidraget til yderligere udvikling af tilbud og
værktøjer målrettet kommuner/region.
De følgende afsnit uddyber aktiviteter og et udsnit af relaterede resultater i 2015. Under hver
aktivitet er der beskrevet et par cases.
Aktiviteterne for 2015 var:
1. Etablering og forankring
2. Projekter og læring
3. Profilering og synlighed
4. Interessevaretagelse og policy
5. Information og kompetenceudvikling
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1. ETABLERING OG FORANKRING
Copenhagen EU Office har i 2015 etablering af kontoret og startet forankringsarbejdet hos ejerkredsen.
Ultimo 2015 har Copenhagen EU Office startet en proces med henblik på sammenlægning med creoDK. I
2015 har Copenhagen EU Office også:
•
•
•
•
•
•
•

•

Færdiggjort indretning af kontorer
Udarbejdet strategi og handlingsplan
Etableret kontordrift, færdiggjort organisering, afholdt bestyrelsesmøder
Udarbejdet grafisk profil og logo
Ansat 5 medarbejdere – 3 startede i marts 2015 og 2 starter primo 2016
Sikret gensidig læring og opbygget kompetenceforløb hos ejerkreds og kontorets medarbejdere
Opbygget netværk, herunder
• identificeret kontaktpersoner i hver kommune og regionen med henblik på forankring,
projektudvikling og informationsformidling
• afholdt regelmæssige besøg og møder hos ejerkreds i Danmark og samarbejdspartnere i
Bruxelles
• identificeret og skabt adgang til internationale samarbejdspartnere
Etableret samarbejder med ejerkredsen og øvrige relevante aktører som fx creoDK og Region
Sjælland
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CASE: ÅBNING AF EU-KONTORET
Det var en festlig dag med prominente gæster, da det nye Copenhagen EU Office officielt
åbnede dørene i Bruxelles. Region Hovedstaden og de 29 kommuner er nu repræsenteret i
Bruxelles og arbejdet med at få involveret flere af regionens aktører i internationale projekter
er igangsat. Samtidig fejrede City of Malmö EU Office 15 års repræsentation i Bruxelles, mens
creoDK markerede 7 år i byen og det gode samarbejde mellem kontorerne og ejerkredsen.
Samarbejde, internationalisering og indflydelse var omdrejningspunkter for flere af dagens
talere. Aktørerne i hovedstadsregionen skal sammen med partnere fra hele Europa være med
til at finde løsninger på fælles samfundsmæssige udfordringer. Kontoret vil gøre det lettere at
finde støttemidler til at realisere nye og innovative produkter og løsninger, der både kan skabe
vækst og gøre hverdagen bedre for borgerne.
Ved åbningen deltog mere end 130 prominente gæster fra Bruxelles og Danmark, herunder
EU-kommissær Margrethe Vestager, Ambassadør og Danmarks faste repræsentant til EU
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester i
København Frank Jensen samt kontorets bestyrelse og universiteternes prorektorer.
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“Through your joint presence in
Brussels we can leave a stronger
imprint on the EU of the future.”
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, General
Secretary of the Council of the EU
(at the time Denmark’s permanent
representative to the EU)

“This cooperation is a wonderful example of
doing things together when you are not strong
enough by yourself. It is also great for Brussels
because it enables the Brussels ecosystem to
work better.”
Margrethe Vestager, EU Commissioner
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CASE: NETVÆRKSGRUPPEN
Copenhagen EU Office har oprettet en netværksgruppe med repræsentanter fra alle 29
kommuner og regionen med det formål at skabe én indgang, at udbrede kendskabet til
EU-kontoret, opbygge kompetencer og viden om EU-programmer og bidrage til
udvikling af relevante EU-projekter.
Netværksmøderne tager udgangspunkt i kommunernes behov. Det har resulteret i en
større interesse for EU-projekter, dialog om intern organisering, output ved deltagelse i
internationale projekter, identificering af relevante EU-puljer og projektindkaldelser.
Møderne har i særdeleshed haft fokus på inspiration og kompetenceløft gennem best
practice cases, udvikling af værktøjer og videndeling med fokus på løsninger af fælles
udfordringer.
I 2015 blev der afholdt 4 møder i netværksgruppen med bred deltagelse på tværs af
kommunerne.
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2. PROJEKTER OG LÆRING
Copenhagen EU Office har i 2015 sat fokus på projektudvikling inden for de fire satsninger som
understøtter strategiske regionale og kommunale strategier. Kontoret har haft stor fokus på at
formidle viden om muligheder og relevante projekter i EU til ejerkredsen. I 2015 har kontoret:
• Udviklet aktiviteter og redskaber med henblik på at fremme projektudvikling inden for de fire
satsninger, herunder
• sparring på og screening af projektmuligheder
• sparring på indmeldte projektansøgninger
• kvalitetssikring af projektansøgninger
• Videreformidling af partnersøgninger
• Etableret samarbejde og partnerskaber med ejerkredsen
• Udbredt kendskab til EU-programmer
• afholdt workshops og møder
• Udviklet redskaber til ejerkredsen, herunder
• projektskabelon til projektideer
• skabelon til afklaring af projekters EU-potentiale
• kommunikationsværktøjer til forankring af EU-arbejdet hos ejerkredsen
•

Nedsat 2 projektråd med fokus på modning af projekter
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CASE: COPENVIRK
Danske virksomheder har fået en ekstra hjælpende hånd i arbejdet med at finde rundt i de
mange EU-tilbud. Produktet hedder CopenVirk og er gratis starthjælp for virksomheder i
hovedstadsregionen til at identificere de rette EU-puljer, finde internationale partnere og
komme i gang med en EU-ansøgning. Copenhagen EU Office har i 2015 iværksat en screening
og rådgivning af virksomheder som arbejder med teknologier eller processer, der endnu ikke
findes på markedet og har et internationalt sigte.
Det gør CopenVirk i praksis:
• identificerer EU-støttemuligheder til produktudviklingsprojekter
• sikrer større chancer for succes gennem sparring om forretningsudvikling
• vurderer projektets innovationshøjde
• hjælper med at finde de rigtige partnere i Danmark og Europa
• udarbejder en kort projektbeskrivelse og hjælper med at søge midler fra EUopSTART
• giver virksomheden et beslutningsgrundlag for at søge EU-støtte.
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3. PROFILERING OG SYNLIGHED
Copenhagen EU Office spiller sammen med creoDK en stor rolle i at gøre opmærksom på
hovedstadsregionens mange styrkepositioner i Bruxelles. I 2015 har kontoret bland andet:
• Opbygget netværk i Bruxelles
• afholdt møder med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet
• etableret kontakter til potentielle alliancepartnere blandt Europæiske regionsrepræsentationer
• Meldt sig ind i The European Regions Research and Innovation Network (ERRIN).
• Deltaget i netværksarrangementer, workshops og konferencer
• i regi af ERRIN og European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)
med henblik på nye projektmuligheder, herunder præsenterede Frederiksberg Kommune et
potentielt projekt ved et ERRIN match-making event
• deltaget i Eurocities årsmøde, hvor Direktør Birgitte Wederking sad i dommerpanelet, for at
uddele pris til byen med projekter, der udmærker sig inden for innovation, deltagelse og
samarbejde.
• placeret en medarbejder fra Københavns Kommune på talerlisten ved Nordic Edge
konferencen i Stavanger
• Afholdt møder med ZealandDenmark med fokus på identificering- og udvikling af fælles tiltag for at
brande Greater Copenhagen

Møde i REGIONSRÅD d. 16-08-2016
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CASE: ERRIN MATCH-MAKING EVENT

Med etableringen af Copenhagen EU Office valgte Frederiksberg Kommune aktivt at gå i dialog
med EU-kontoret om internationale projektmuligheder. I oktober måned deltog tre
medarbejdere fra Frederiksberg Kommune i en match-making event i Bruxelles. Eventen satte
fokus på fire temaer inden for sundhedsområdet, og Frederiksberg Kommune greb muligheden
for at synliggøre en projektidé indenfor IKT i sundhed og kom i dialog med potentielle
projektpartnere i Holland og Italien. Projektidéen, som sætter fokus på empowerment af
borgeren, var identificeret og modnet i tæt samarbejde med Copenhagen EU Office.
Frederiksberg Kommune vurderer, at det gav et stort udbytte at præsentere projektet i
Bruxelles:
”Det at komme til Bruxelles og være aktivt med i en event med deltagere fra forskellige lande
og med forskellige kompetencer og idéer var meget inspirerende og gav en masse gode input
til det videre arbejde med vores projektidé. Deltagelsen gjorde bl.a., at vi fik skærpet
projektidéen, vi fik gjort projektet - og Frederiksberg Kommune – synlige, vi fik knyttet tætte
kontakter til potentielle partnere og til Copenhagen EU Office, som deltog sammen med os i
eventen og løbende holdt opfølgende møder med os.” Caroline Marott, kommunikations- og
udviklingskonsulent på Frederiksberg Kommune.
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4. INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY
Copenhagen EU Office følger den politiske udvikling i Bruxelles tæt. Kontoret har opbygget og
plejer et bredt netværk blandt beslutningstagerne i både Europa-Kommissionen, Ministerrådet
og Europa-Parlamentet. Dette med henblik på at identificere nye muligheder for funding og
adgang til tidlig information om nye tiltag, som kan udgøre udviklingspotentiale for Greater
Copenhagen. Konkret har kontoret:
• Analyseret og informeret om muligheder af EU’s nye investeringsstrategi ESIF, Juncker
planen
• Informeret ejerkredsen om Luxembourgs og Nederlandenes prioriteter inden for den urbane
dagsorden
• Præsenteret regionens styrkepositioner over for Europa-Kommissionen, herunder
naturbaserede løsninger, velfærdsteknologi og borgerinddragelse i løsninger af de store
samfundsudfordringer inden for grøn omstilling.
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5. INFORMATION OG KOMPETENCEUDVIKLING
I løbet af 2015 har Copenhagen EU Office udarbejdet flere kommunikationsprodukter og
afholdt informationsarrangementer med henblik på at udbrede kendskabet til Copenhagen EU
Office, give ejerkredsen information om muligheder i EU og bidrage til kompetenceudvikling.
Dette inkluderer:
•

Viden om muligheder i EU, hvor kontoret har:
•

besøgt en lang række afdelinger og ledelser hos ejerkredsen ved regelmæssige rejser
til Danmark

•

holdt oplæg ved møder i KKR Hovedstaden og K29 (Kommunaldirektørkredsen)

•

afholdt studiebesøg i Bruxelles, opsat møder med relevante aktører i Bruxelles og
modtaget besøgsgrupper bl.a. fra Frederiksberg og Frederikssund Kommuner

•

•

Udvikling af hjemmeside og andre kommunikationskanaler
•

hjemmeside: www.cphoffice.eu

•

etablering af LinkedIn profil sammen med creoDK

•

etablering af LinkedIn gruppe for ejerkredsen med fokus på videndeling

•

udarbejdelse af artikler til og publicering af nyhedsbrevet creoDK Update

Ejerkredsen har benyttet kontorhotel og udstationering
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CASE: SUNDHEDSWORKSHOP
Halvdelen af hovedstadsregionens kommuner, regionen selv og universiteterne var
repræsenteret, da Copenhagen EU Office i november afholdte en sundhedsworkshop.
Workshoppen bød på indblik i mulighederne i EU, gode cases og mulighed for at
diskutere dagens indtryk.
Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU præsenterede deres fælles nye EU-projekt REACH
med fokus på, hvordan hele ansøgningsprocessen forløb og hvad parterne forventer at
få ud af samarbejdet samt hvad de hver især bringer til projektet. Lyngby-Taarbæk
Kommune skal teste de nye velfærdsteknologier, som DTU er i gang med at udvikle.
Eftermiddagen bød på gruppediskussioner ift. idéer og løsninger til, hvordan
kommunerne kan komme i gang med internationale projekter på sundhedsområdet,
hvordan de kan tackle udfordringer og gør brug af muligheder, som der er i forbindelse
med at indgå i EU projekter.
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CASE: KL-TEMADAG
KL afholdte den 7. december 2015 sin årlige EU-temadag, der satte fokus på aktuelle
kommunalrelevante EU-dagsordener og –muligheder. Temadagen gav indsigt i nogle af de
aktuelle EU-politikker, der har ,eller vil få, særlig relevans for kommunerne bl.a. EuropaKommissionens ‘better-regulation’ dagsorden. Dagen gav også indsigt i, hvordan kommunerne
kan tænke EU mere strategisk ind i den politiske planlægning og dagsorden.
Copenhagen EU Office bidrog i regi af DAcoB (Danish Local Regional and Research Co-Op
Brussels) til afholdelse af spændende workshops med fokus på: "En aldrende befolkning",
"Kultur og kreativitet" og "Kommuner i Horizon2020”. Alle workshops havde til formål at vise,
hvordan EU kan bidrage til at skabe vækst i kommunerne.
Oplægsholderne på dagen var Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurrence, Henk
Swarttouw, Hollands ambassadør i Danmark, Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune og
næstformand for KL's Internationale udvalg samt Preben Aamann, talsmand for EU-præsident,
Donald Tusk.
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REGNSKABSTAL 2015
INDTÆGTER
Medlemsbidrag kommuner

3.995.757

Medlemsbidrag Region Hovedstaden

3.995.757

Overskud 2015 som tilbagebetales

-2.095.828

I alt

5.895.685

UDGIFTER
Løn- og personale
Rejse- og repræsentation
Lokaler
Administration
Projekter
I alt

2.675.883
265.758
666.809
303.363
956.284
4.868.097

Finansielle omkostninger

27.588

I alt

4.895.685

ÅRETS RESULTAT

1.000.000

Årets resultatet på 1. mio. kr. overføres til egenkapital og til brug til særlige projekter i 2016. Der
tilbagebetales 2.095.828 kr. til ejerkredsen i forbindelse med opkrævning af medlemsbidrag for 2016.
Foreningens regnskab er revideret af BDO.
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COPENHAGEN EU OFFICE SER FREMAD
Kontoret er godt i gang med 2016. Læs mere om de planlagte aktiviteter
i Handlingsplan 2016. Et par af de nye aktiviteter inkluderer:
• Sammenlægning med creoDK (hovedstadens forskningspolitiske EUkontor i Bruxelles)
• Udrulning af en for-projektordning for kommuner og region (læs
mere på cphoffice.eu)
• Delegationsbesøg for kommuner og kommunaldirektørkredsen (K29)
• Systematisk registrering og evaluering af vores mål og ydelser
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COPENHAGEN EU OFFICE
Copenhagen EU Office er det fælles kontor i Bruxelles for Region Hovedstaden og de 29
kommuner i regionen. Kontoret blev etableret i 2014 og varetager sine ejeres interesser
over for EU-systemet. 
Copenhagen EU Office arbejder målrettet på at fremme jobskabende vækst ved at
tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen, styrke indflydelsen på EU’s strategier og
initiativer, styrke ejernes viden om og ageren i EU samt øge regionens synlighed i EU.
Målet er, at Copenhagen EU Office skal lægge grundlaget for projekttilskud på mindst
50 mio. kr. i strategiperioden 2015-18, og at alle ejerne skal være involveret i mindst ét
EU-relateret tiltag.
creoDK og Copenhagen EU Office og deres ejerkredse arbejder tæt sammen, og begge
kontorer bidrager til at synliggøre hovedstadsregionen i Bruxelles under brandet
Greater Copenhagen. Kontorerne stiller mødefaciliteter og kontorplads til rådighed for
ejerne.
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BESTYRELSEN I 2015
•

Marianne Stendell, Formand og Regionsrådsmedlem

•

Jannich Petersen, Næstformand og Viceborgmester, Gribskov Kommune

•

Finn Rudaizky, Regionsrådsmedlem

•

Per Roswall, Regionsrådsmedlem

•

Steen Christiansen, formand for KKR og Borgmester, Albertslund
Kommune

•

Mia Nyegaard, Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune

•

Jeanette Slora Nielsen, Salgschef, ATEA, udpeget af Dansk Erhverv

•

Jesper Thestrup, Direktør, In-JeT ApS, udpeget af DI
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TEAM I COPENHAGEN EU OFFICE
•

Birgitte Wederking, Direktør

•

Rasmus Mørk, EU-specialkonsulent

•

Christina Teik, EU-konsulent

•

Gorm Rasmussen, EU-konsulent

•

Amanda Alletorp Sørensen, EU-konsulent

•

Mette Buskjær Christensen, EU-konsulent (starter marts 2016)

•

Martin Christensen, Office Manager

•

Praktikanter fra universiteter
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LÆS MERE OG FØLG OS
@creoDK_CphEU
Copenhagen EU Office and creoDK –
Capital Region Denmark EU Office
cphoffice.eu

På hjemmesiden finder du alt om vores aktiviteter og kontorets arbejde.
Du kan også finde værktøjer til at komme i gang med jeres EU-projekt og
læse om de mange støttemuligheder.

creoDK Update

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev og få aktuelle historier direkte i din mailbox
Send os en mail på: info@cphoffice.eu eller ring til os på: +45 38 66 55 93
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Center for Regional
Udvikling

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon +45 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Dato: 27. maj 2016

Hjemtag af Horizon 2020-midler: Stærke præstationer af Region Hovedstaden og
Greater Copenhagen
Hjemtag af EU-midler fra Horizon 2020-programmet for forskning og innovation har
høj prioritet for både den danske regering og Region Hovedstaden. De seneste målinger fra Styrelsen fra Forskning viser, at det går rigtig godt for Danmark og Hovedstadsregionen.
Danmark har pr. marts 2016 hjemtaget 356 mio. €, hvilket svarer til 2,55% af samtlige
landes hjemtag. Dermed er Danmark sin størrelse taget betragtning eet af de mest succesfulde lande i EU. På hjemtag målt pr. indbygger overgås Danmark kun af Holland.
Danmark klarer sig rigtig godt i den del af Horizon 2020, som adresserer Samfundsudfordringer (bl.a. Sundhed/aldring; Energi, Klima), men ligger også langt over gennemsnittet på Videnskabelig Topkvalitet.
Fordelt regionalt er Hovedstadsregionen (geografien) altdominerende med 225 mio. €
svarende til 63% af det samlede danske hjemtag.
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De centrale institutioner i regionen klarer sig også godt (baseret på tal pr. december
2015). Region Hovedstaden er med 10,6 mio € den offentlige myndighed, som hjemtager næstflest Horizon2020-midler i EU. Herudover er en række større projektansøgninger på vej mod bevilling/kontraktunderskift - inklusiv disse er status for Region
Hovedstaden (organisationen) pr. maj 16,6 mio. €. De to største universiteter Københavns Universitet - KU, Danmarks Tekniske Universitet – DTU klarer sig ligeledes
godt. På listen over de europæiske universiteter med det højeste hjemtag ligger KU nr.
5, og DTU nr. 16.
Med sin indsats i Bruxelles bidrager Copenhagen EU Office/creoDK til at understøtte
universiteterne, kommunerne, virksomhederne og regionens hjemtag. Men Region
Hovedstadens resultater i Horizon 2020 er først og fremmest skabt af dygtige forskere
på hospitalerne og det understøttende arbejde i CRU’s enhed for Forskning og Innovation, som støtter og rådgiver om de konkrete forskningsansøgninger.
Dermed bidager indsatsen og de vundne Horizon 2020-projekter markant til at nå den
politiske målsætning om ekspansive vidensmiljøer og kongeindikatoren om hjemtagning af ekstern finansiering til forskning og innovation på 100 mio. kr. om året.
Greater Copenhagen og Horizon 2020
Selvom Sverige ikke er kommet helt så godt fra start i Horizon 2002 som Danmark, er
forskning & innovation en klar prioritet der også. Der er ligeledes stærke forskningsmiljøer i Region Skåne omkring bl.a. Lunds Universitet (nr. 21 på ranglisten jfr. ovenfor). Derfor er det oplagt at se på hvordan Greater Copenhagen klarer sig samlet set.
Baseret på Sveriges tal for marts og en estimering af de svenske regioners relative andel vurderes, at Region Skåne har et hjemtag på 63 mio. €. Tilsammen har Greater
Copenhagen således et hjemtag på 292 mio €. Det svarer til ca. 37% af det samlede
dansk/svenske hjemtag og gør Greater Copenhagen til den klart stærkeste region i
Norden. Stockholm/Uppsala har til sammenligning et hjemtag på ca. 196 mio. €.
Fakta om Horizon 2020:
EU-støtteprogrammet Horizon 2020 er verdens største offentlige forsknings- og
innovationsprogram. I perioden 2014-2020 har Horizon 2020 et samlet budget
på ca. 77 mia. € og pr. marts 2016 er ca. 18% af midlerne uddelt.
Den danske regering ønsker at øge hjemtaget fra 2,35% i det foregående EUforskningsprogram FP7 og har sat et mål for hjemtag i Horizon 2020 på 2,5 %.
Til sammenligning udgør Danmarks befolkning kun 1,1 % af EU’s samlede befolkning. Horizon 2020 støtter forskning inden for en bred vifte af forskningsområder.
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Tabel: Horizon 2020 Hjemtag pr. marts 2016
Bevilgede

% af bevilgede

midler (mio. €)

Bemærkninger

midler (EU)

Danmark

356,2

2,55

Sverige

438,7

3,14

Region Hovedstaden

225

1,61

Region Sjælland

4,3

0,03

Region Skåne

62,7

0,45

Estimeret ud fra den relative regionale

Greater Copenhagen (Region H; Sj; Sk)

292

2,09

fordeling i Sverige pr. oktober 2015,

196,1

1,40

som i følge Vinnova i Sverige kun har

Västra Götaland

82,9

0,59

ændret sig marginalt pr. marts 2016.

Region Midtjylland

58,6

0,42

13.971,4

100

Stockholm og Uppsala

Hele EU

Kilder: Styrelsen for Forskning & Innovation: Horizon 2020 - Nye tal om dansk hjemtag; Vinnovas Årabok 2015 ”Svenskt deltagande i Europeiska program för forskning och innovation
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