
Region Hovedstaden 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

Investeringer i lokalbanen 
frem til 2025 

Enheden for Klima & Ressourcer 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Udfordringer og mål for 
lokalbanen 

• Nødvendigt at reinvestere i infrastrukturen 

• Ønske om fremtidig vækst 

• Ønske om god kollektiv betjening af Nyt 

Hospital Nordsjælland 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

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  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

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.  



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Region Hovedstaden 

• Sikre en god trafikal betjening af Nyt Hospital 

Nordsjælland og   

• forbedre sammenhæng i Nordsjælland ved: 

- ombygning af Hillerød station 

- udvidelse af Favrholm station 

 

Hvad vil vi opnå? 

Men der mangler finansiering og 

statslig opbakning! 

 


