
5. UDMØNTNING AF ANLÆGSMIDLER TIL LOKALBANERNE I 2017  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Regionsrådet vedtog den 19. juni 2012 "Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025", hvori der er angivet 
investeringstiltag til videreførelse af fremgangen af passagérvæksten på lokalbanerne. De i 
sagen beskrevne forslag til de nye investeringer i 2017, er en del af disse investeringstiltag. 
  
Den 16. august 2016 besluttede regionsrådet, at det årlige rådighedsbeløb fremover øremærkes til 
investeringer i lokalbanen. Region Hovedstaden modtager årligt et statsligt tilskud til gennemførelse af 
anlægsinvesteringer til de lokalbaner, der er beliggende i hovedstadsregionen. I 2017 udgør 
rådighedsbeløbet 15 mio. kr.  

INDSTILLING 
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

1. at godkende forslaget til nye investeringer på lokalbanen og 
2. at godkende udmøntningen af i alt 15 mio. kr. til lokalbanerne i 2017 til realisering af de 

foreslåede projekter. 

POLITISK BEHANDLING 
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 2. maj 2017: 
Anbefalet. 
Udvalget efterspurgte en forklaring på begrebet ”skinneudveksling” inden videre politiske behandling. 
(Vedlagt som bilag 2). 
Bodil Kornbek (A), Karsten Skawbo-Jensen (C) og Ole Stark (V) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 9. maj 2017: 
Anbefalet. 
Charlotte Fischer (B) og Erik Lund (C) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Regionsrådets beslutning den 16. maj 2017: 
  
Godkendt. 
  
Erik R. Gregersen (A), Ole Stark (V) og Per Roswall (V) deltog ikke i sagens behandling. 
Som stedfortrædere deltog Annette Birgitte Reimers (A), Lisbeth Dupont-Rosenvold (V) og Thomas 
Bak (V). 

SAGSFREMSTILLING 
Forslag til nye investeringer 
På regionsrådsmødet den 16. august 2016 behandlede regionsrådet sag om Realiseringsplan for 
investeringer i Lokalbanen. Heri blev der forelagt forskellige scenarier, som beskriver de kommende 
anlægsprojekter for lokalbanen, som blandt andet er nødvendige i forhold til at kunne drive en effektiv 
lokalbane i fremtiden.  
  
Regionen har ansvar som trafikkøber og betaler for de fleste investeringer i materiel og infrastruktur på 
lokalbanen. Beslutninger om investeringer sker i tæt dialog mellem trafikselskabet, banen og regionen. 
Lokalbanen er organiseret i et aktieselskab (Lokaltog a/s) hvor majoriteten af aktierne er ejet af Movia. 
Lokaltog ejer infrastrukturen og har ansvaret for driften af den. Regionen finansierer via Movia 
driftsunderskuddet i Lokaltog A/S i form af et årligt driftstilskud. 
  
I forbindelse med udmøntning af 15 mio. kroner i anlægsmidler til lokalbanerne, foreslår administrationen 
i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S følgende projekter i 2017 (se projekternes placering på 
kortbilag 1): 
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1) Optimering af stationsplaceringer 
Scenarie 3 i realiseringsplanen (Plus optimering af stationsplaceringer) indeholder en flytning af mindre 
standsningssteder til en bedre placering i forhold til brugerne. Stationsflytningerne er forbundet med 
relativt få ekstra omkostninger for regionen i forhold til en forventet stigning i billetindtægterne. Cowi har 
i en rapport fra 2014 anslået at anlægsomkostningerne ligger på omkring 4 mio. kr. for flytning af hver 
station samt et skøn på over 300.000 flere passagerer pr. år, hvilket vil reducere regionens årlige 
driftstilkud med 6 mio. kr. 
Det drejer sig om Gribskovbanen (Laugø flyttes til Helsinge Nord), Frederiksværkbanen (Brødeskov 
flyttes til Nørre Herlev) samt forslaget om etablering af et nyt standsningssted på Hornbækbanen, nemlig 
Kronborg (ved Kulturværftet i Helsingør). Apperup på Hornbækbanen er også nævnt i realiseringsplanen 
men tages ikke med her, da Lokaltog har bedt om at denne station ses i sammenhæng med et andet 
sporprojekt på Hornbækbanen. 
Helsingør kommune har afsat 150.000 kr. til design af et velkomstpunkt ved Kulturværftets trinbræt, som 
skal koordineres med projektforslaget for Kronborg.  
  
For at komme nærmere en realisering af stationsflytningerne skal der udarbejdes projektforslag herunder 
ses nærmere på effekterne ved flytningerne. Administrationen foreslår at anvende 1 mio. kr. til 
udarbejdelse af projektforslag for stationerne Helsinge Nord, Nørre Herlev og Kronborg. 
  
2) Renovering af perroner på Frederiksværk station 
Regionsrådet besluttede på møde den 16. juni 2016, at en del af anlægsmidlerne for 2016 blandt andet 
skulle gå til modernisering af terminalforholdene ved Frederiksværk station. Projekt er i gangsat i 2016 
i og forventes afsluttet primo 2018. Hovedformålet er at give buslinje 320R en betydeligt forbedret 
fremkommelighed, som giver besparelser i køreplanen på op til 5 minutter per afgang i begge retninger. 
Et andet formål er at modernisere stationsforpladsen, så der skabes bedre forhold for pendlerne i byen, 
herunder en forbedret cykelparkering. Projektet omfatter en omlægning af stationspladsen, men omfatter 
ikke perronerne på stationen, da de kræver en særlig tilladelse at foretage anlægsarbejder på. Derfor vil 
Lokaltog A/S gerne selv foretage renovering af perronerne med hensyn til etablering af belægninger og 
ledelinjer til blinde og svagtseende af hensyn til øget tilgængelighed, så der kan opnås en sammenhæng 
og helhed med det igangværende projekt.  
  
Administrationen foreslår derfor at anvende 1 mio kr. til renovering af perroner på Frederiksværk station i 
forbindelse med ombygning af Frederiksværk station. 
  
3 og 4) Generelle vedligeholdsarbejder til sikring af en stabil drift 
Movia udarbejdede i 2010 sammen med det daværende Lokalbanen A/S og Regionstog A/S en 
infrastrukturanalyse, der for hver lokalbanestrækning beskrev den aktuelle tilstand for skinner, sveller, 
broer, dæmninger, signalsystemer mv. Analysen beskrev for perioden fra 2011 og frem til 2025 tre 
forskellige modeller for levetidsforlængelse og fornyelse af infrastrukturen, så lokalbanedriften kan 
opretholde sin funktionalitet minimum frem til 2025 i forhold til den køreplan, der afvikles i dag. 
  

Nr. Projekter: Beløb: 

1. 

Optimering af stationsplaceringer (projektforslag) 

� Laugø – Helsinge Nord 
� Brødeskov – Nørre Herlev 
� Kronborg v. Kulturværftet 

1 mio. kr. 

2. 
  
Renovering af perroner på Frederiksværk st. 
  

1 mio. kr. 

3. 
  
Skinneudveksling på Gribskovbanen 
  

8 mio. kr. 

4. 
  
Udveksling af sporskifter og skinnekryds på Gribskovbanen 
  

5 mio. kr. 
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Lokaltog A/S har siden da anvendt analysens resultater til planlægning af vedligeholdelse og 
fornyelse. Analysen blev opdateret i 2014 med den nyeste viden, og indgår desuden i 
Realiseringsplanen. I scenarie 1 i realiseringsplanen indgår levetidsforlængelse af infrastrukturen, som er 
højest prioriteret sammen med etablering af trinbræt ved Favrholm station.  
  
Lokaltog A/S har aktuelt vurderet, at der i 2017 vil være behov for fremrykning af 
vedligeholdelsesarbejder på enkelte strækninger på Gribskovbanen, hvilket udløser et behov for tilskuds 
til investeringsmidler på 13 mio. kr. Vurderingen indeholder skinneudveksling (udskiftning af skinner, 
hvor sveller og ballast bliver liggende) på strækningen Helsinge – Tisvildeleje til 8 mio. kr. samt 
udveksling af sporskifter og skinnekryds på Kagerup station til 5 mio. kr. 
  
Administrationen foreslår, at der udmøntes i alt 13 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejdet.  
  
Udmøntning af midler 
I 2017 udgør rådighedsbeløbet til anlægsmidler til lokalbanen 15. mio. kr. og det foreslås, at anvende 
dem til: Projektforslag for stationsflytninger (1), Renovering af perroner på Frederiksværk station i 
forbindelse med modernisering af terminalforholdene ved Frederiksværk St.(2) 
samt Vedligeholdelsesarbejder, som er vigtige for opretholdelse af en stabil drift på lokalbanerne (3 og 
4). 

KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen betyder, at arbejdet igangsættes hurtigst muligt i løbet af 2017 med de 
afsatte midler fra statsstøtten til anlægsprojekterne. Særligt vedligeholdelsesarbejderne er vigtige, og 
konsekvensen ved ikke at tiltræde indstillingen, for så vidt angår denne del, vil være, at Region 
Hovedstaden vil skulle finde alternative måder at sikre økonomisk tilskud for at kunne opretholde en 
stabil drift på lokalbanerne i samarbejde med Movia og Lokaltog A/S. 
  
Med hensyn til renovering af perroner på Frederiksværk station, vil projektet opnå en større helhed hvis 
indstillingen tiltrædes. 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. 
  
Lokaltog A/S bærer det økonomiske ansvar, i forhold til, hvis projekterne bliver dyrere end først 
antaget.  

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
Udgiften på de 15 mio. kr. afholdes af de i Budget 2017-2020 afsatte midler under bevillingsområdet 
kollektiv trafik. 

KOMMUNIKATION 
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 9. maj 2017 og regionsrådet den 16. maj 2017. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj 

JOURNALNUMMER 
16024804 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Bilag 1 til sag om Udmøntning af anlægsmidler til lokalbanerne 2017  
2. Forklaring på skinneudveksling  
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