VIP infrastrukturprojekter

Nyt siden sidst
• Udkast til faktaark for alle projekter
• Notat om organisering
• Tidsakse
• Oversigt over status og interessevaretagelse
Øvrige observationer:
• På den landspolitiske scene tegner der sig et flertal for at gennemføre
fase 1 af togfonden. Hermed er der lagt beslag på 15 mia. kr. af de 22
mia. kr. som regeringen har meldt ud til infrastrukturprojekter i 2025
planen.

Organisering og opgavefordeling
• Politiske styregruppe: KKR Hovedstaden (formandskabet) og Region Hovedstaden
(regionsrådsformanden)
Med henblik på at skabe bredere politisk inddragelse og ejerskab afholdes et årligt møde om
foråret (april-maj) med deltagelse af KKR hovedstadens 29 borgmestre og
regionsrådsformanden, hvor også Folketingets trafikordførere inviteres.
VIP-projekterne vil ligeledes blive behandlet på møder i KKR.
• Forankring og koordination: Embedsmandsudvalgsgruppen for Klima og Infrastruktur.
• Virtuel arbejdsgruppe med deltagelse af de enkelte tovholderkommuner, regionen og KKR
sekretariatet.

• Tovholderkommunerne har ansvaret for de enkelte projekter.

VIP-infrastrukturprojekter og yderligere
projekter
VIP-projekter
• Forlængelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen. Tovholder: De seks nordkommuner
• Vestlig transportkorridor (ring 5). Tovholder: Høje-Taastrup Kommune
• Østlig ringforbindelse (havnetunnel). Tovholder: Københavns Kommune
• Automatisering af S-tog. Tovholdere: Københavns Kommune, Vallensbæk Kommune, Furesø Kommune og Allerød Kommune
• Ny regionaltogforbindelse (ring Syd) fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Lufthavnen. Tovholder: Glostrup Kommune
• Forbedring af kystbanen. Tovholder: De seks nordkommuner
• Sammenhængende banebetjening i håndfladen. Tovholder Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune
• Særligt vedr. Bornholm
Yderligere projekter:

• Ombygning af Hillerød Station. Tovholder: Hillerød Kommune og Region Hovedstaden
• Yderligere analyse af forlængelse af metroen, hhv. Vanløse-Rødovre, Ny Ellebjerg-Hvidovre og Ny-Ellebjerg-Bispebjerg. Tovholder:
Hvidovre Kommune
• Undersøge mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke den kollektive trafikforbindelse, fx en forlængelse af
Farum-S-banen mod Hillerød. Tovholder: Furesø Kommune

Eksempel I: Forlængelse af Frederikssunds- og
Hillerødmotorvejen
Status Frederikssund:
• Anlægslov er vedtaget. Finansieringsbehov 3,6 mia. kr.
Status Hillerød:
• VVM-undersøgelse af strækningen Allerød til Hillerød
afsluttes ultimo 2018.

Aktiviteter:
• National politisk interessevaretagelse
• Involvering af virksomheder
• Mobilisering af borgergrupperinger

Eksempel II: Automatisering af S-tog
Status:

• Selvfinansierende og uden behov for arealudlæg.
• Undersøgelse afsluttet juni 2017.
• Yderligere foranlyse igangsat vedr. organisering.

• Endeligt beslutningsgrundlag ventes at foreligge i starten af
2018.
• Pilotprojekt på Ringbanen Hellerup-Ny Ellebjerg muligt i 2022.

Aktiviteter:
• National politisk interessevaretagelse
• Involvering af virksomheder
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