
Indhent efterslæbet nu! Der er brug for at investere massivt i infrastruktur i 

hovedstadsområdet, hvis borgere og virksomheder ikke skal sande til i trængsel 

 

16,7 millioner timer – så mange timer spildte borgere i Københavnsområdet i 2015 på at sidde fast i 

trafikken på grund af trængsel. Det svarer til et samfundsmæssigt tab på 3,1 mia. kr. Det er tabt 

omsætning, produktivitetstab og spildte vækstmuligheder for samfundet. 

Og det bliver kun værre for hovedstadsborgerne. Samlet forventes der at bo næsten 2,2 mio. indbyggere i 

hele hovedstadsområdet i 2025 mod 1,98 mio. i 2015. Selv med de allerede nu planlagte forbedringer i 

infrastrukturen taler vi så ikke længere om 16,7 millioner spildte persontimer, men om 33,4 mio. spildte 

timer. Det svarer til et samfundsmæssigt tab på 6,1 milliarder kr.  

Denne situation er et resultat af flere års massiv underprioritering af de knap 2 millioner borgere, der bor i 

hovedstadsområdet, når det gælder infrastruktur. Faktisk viser tal, at Region Hovedstaden er den region i 

Danmark, som siden 2009 har fået klart den mindste andel af de samlede statslige investeringer i 

vejprojekter. 

Derfor: Der er brug for at investere 62 milliarder kr. i infrastruktur i hovedstadsområdet nu, hvis vi skal 

indhente det efterslæb, der er i hovedstadsområdet. Og hvis vi skal undgå, at trængselsproblemerne i 

hovedstaden ikke vokser helt ud af vores hænder. 

Kommuner og region i hovedstadsområdet er enige om følgende 7 prioriterede infrastrukturprojekter:  

 Færdiggørelse af Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene – de nuværende landeveje er stærkt 

trafikerede og folk holder i lange køer. Pris ca. 4,4 mia. kr. 

 Forbedringer af Kystbanen 

 Ring 5 Syd – motorvejsforbindelse fra Frederikssundsvej til Køge – afgørende for at forbedre 

fremkommeligheden omkring hovedstadsområdet. Pris ca. 6,6 mia. kr. 

 Automatisering af S-tog – giver markant bedre betjening for passagerne med højere frekvens, 

punktlighed og færre aflyste afgange. Pris ca. 4,1 milliarder kr. 

 Letbane fra Gladsaxe til Nørrebro – skaber en grøn kollektiv trafikforbindelse mellem metroen 

og den kommende letbane i Ring 3. Pris ca. 3 milliarder kr. 

 Østlig Ringvej – vil aflaste trafikken i indre København, sikre bedre adgang fra det nordlige 

Sjælland til Københavns Havn og Københavns Lufthavn. Pris ca. 20 mia. kr. 

 Direkte togforbindelse fra Roskilde til Kastrup Lufthavn – vil aflaste Københavns 

Hovedbanegård og skabe bedre adgang fra det vestlige hovedstadsområde til Kastrup Lufthavn. 

Pris ca. 1 mia. kr. 

Derudover er kommuner og region i hovedstadsområdet enige om, at der brug for at kigge nærmere på 

følgende 3 yderligere projekter: 

 Ombygning af Hillerød Station så passagerer fra hele Nordsjælland kan komme direkte til det 

nye supersygehus Hospital Nordsjælland. Pris ca. 182 millioner kr. 

 Forlængelse af metroen – Fra Ny Ellebjerg til Hvidovre Hospital og videre til Rødovre Centrum. 

Endvidere forlængelse fra Ny Ellebjerg til Bispebjerg. Pris i alt ca. 21,8 milliarder kr.  

 Forlænge S-banen fra Farum til Hillerød. Pris ca. 1 mia. kr.  


