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NOTAT

Notat til KKR - Væksthusene - baggrundsnotat til 
KKR

Kommunerne overtog fra 2007 ansvaret for erhvervsservice som led i 
kommunalreformen. Kommunerne stiftede i den forbindelse væksthusene 
på grundlag af en aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet 
fra 2006. 

Væksthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, der 
er stiftet af kommunerne og forankret i ”Lov om Erhvervsfremme”. Frem 
til 2011 blev Væksthusene finansieret af staten, men pr. 1/1 2011 overgik 
finansiering og styring til kommunerne. 

Opgaver 
Væksthusene har følgende opgaver:
• De skal uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at kortlægge 

deres vækstpotentiale og udarbejde en vækstplan, og væksthusene skal 
henvise til private og offentlige tilbud, der kan medvirke til at realisere 
vækstpotentialet. 

• De skal være knudepunkter i et sammenhængende rådgivningssystem, 
hvor væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i 
udvikling af initiativer, der styrker vækstkulturen og væksten hos 
virksomhederne. 

• De skal være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder for 
virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne, regionerne, staten 
eller EU.

De indgår i det generelle erhvervsfremmesystem, jf. figur 1 nedenfor. 
Systemet fungerer overordnet ved at virksomheder visiteres fra bl.a. den 
lokale erhvervsservice til væksthuset, såfremt virksomheden vurderes at 
have et vækstpotentiale. Væksthuset kan så efter end kortlægning og 
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vejledning henvise til privat rådgivning, relevante programmer eller andre 
erhvervsfremmetilbud eller vidensinstitutioner. I modellen er indbygget et 
no wrong door-princip, hvor virksomhederne henvises til rette aktør og rette 
vejledning, uanset hvor de starter. I modellen ligger desuden et princip om 
cirkularitet, dvs. at der skal være tilbud til virksomhederne, som de kan 
benytte i takt med at de vokser og får behov for nye typer vejledning.

Figur 1: Den generelle erhvervsfremmemodel

Væksthusene samarbejder tæt med andre erhvervsserviceaktører, herunder 
regionerne, forsknings- og vidensinstitutioner, private rådgivere, Danmarks 
Eksportråd og andre offentlige og private erhvervsfremmeaktører. 
Væksthusene må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til private 
aktører. 

Parterne er enige om, at kerneydelsen, erhvervsservice, der finansieres af 
kommunerne, skal være af samme kvalitet og dybde i hele landet, mens 
knudepunksfunktionen og operatørfunktionen i højere grad afspejler 
specifikke regionale behov og prioriteringer.

Evalueringen af væksthusene i 2013 peger imidlertid på, at der især i 
forhold til varetagelse af knudepunktsfunktionen er meget store regionale 
udsving i den del af ydelsen, der angår kompetenceudvikling af den lokale 
erhvervsservice. Dette understøttes af en efterfølgende kortlægning 
foretaget af Pluss i 2014. 
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Figur 2: Finansiering af kompetenceudvikling fordelt på væksthuse. Kilde: Pluss 2014

Væksthusenes økonomi
Væksthusenes samlede indtægter i 2012 (opgjort i forbindelse med 
evaluering 2013) udgjorde jf. figur 3 nedenfor 326,8 mio. kr. (excl. 
egenfinansiering fra virksomheder). Heraf kom 94,9 mio. kr. fra det 
kommunale basistilskud (PL-reguleres), mens resten var program- og 
projektfinansiering fra stat, region og kommuner (incl. medfinansiering fra 
EU). Det samlede personaleforbrug var i 2012 på 201 årsværk. 
 

Figur 3: Væksthusenes økonomi 2012

Væksthusenes kundegrundlag
Antallet af nyetablerede virksomheder er i moderat vækst i alle regioner 
efter et markant dyk som følge af finanskrisen i 2008, jf. figur 3 nedenfor. 
Den store underskov af små og mellemstore virksomheder bidrager mere til 
den samlede værditilvækst end i de fleste andre lande. Det er i den 
sammenhæng væsentligt, at der er et offentligt erhvervsfremmesystem, der 
har tilbud og services, som bidrager til at virksomheder formår at overleve 
og ikke mindst skabe værdi og beskæftigelse. 
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Figur 4: Nyregistreringer pr. 2. kvartal 2014, kilde: Erhvervsstyrelsen

Opgørelser over nyregistreringer fordelt på de fire største brancher på 
landsplan viser, at væksten i antal virksomheder er inden for vidensservice, 
mens der for engros- og detailhandel, bygge og anlæg samt industri er en 
nedadgående tendens, jf. figur 5. 

Figur 5: Nyregistreringer i de 4 største brancher, kilde: Erhvervsstyrelsen

Organisering og styring
KL og regeringen indgår i forbindelse med økonomiaftalen en årlig aftale 
for væksthusene. Aftalen indeholder nationale mål for aktivitetsniveau, 
resultater, kundetilfredshed, kvalitet og effekt af indsatserne i det 
kommende år.  Herefter indgår væksthusene resultatkontrakter med de 
respektive KKR, der indeholder de regionale mål for indsatsen. Endeligt 
kan væksthusene indgå lokale samarbejdsaftaler med kommuner og udvalgte 
samarbejdspartnere. Styringskæden illustreres af figur 6 nedenfor.
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Figur 6: Styringskæde for væksthusene

Erhvervsstyrelsens resultatmåling fra 2013 viser, at væksthusene til sammen 
gennemførte over 2.000 vækstkortlægninger for vækstiværksættere og –
virksomheder. Yderligere 3.500 virksomheder deltog i konferencer, 
workshops etc. Væksthusenes kunder havde i gennemsnit højere vækst i 
beskæftigelsen (4,8 pct. point), omsætningen (5,0 pct. point) og eksporten 
(2,6 pct. point) end kontrolgruppen af virksomheder.

Bag gennemsnitstallene ligger markante regionale forskelle, jf. figur 7-9 
nedenfor.

Figur 7: Vækst i beskæftigelsen i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med 

kontrolgruppe
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Figur 8: Vækst i omsætning i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med 

kontrolgruppe

Figur 9: Vækst i eksport i procent for væksthusets kunder i 2013 sammenlignet med kontrolgruppe

Kommunernes tilfredshed med væksthusene 
Analysen De kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014, 
foretaget for KL og Erhvervs- og Vækstministeriet viser, at der er en 
overvejende tilfredshed fra kommunernes side med væksthusenes 
programmer og projekter, faglige forudsætninger og kvalifikationer. 
Tilfredsheden er lidt lavere, når det kommer til den gensidige 
henvisningspraksis, jf. figur 10 nedenfor.
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Figur 10: Kommunernes vurdering af sammenhængen til væksthusenes ydelser. Kilde: De 

kommunale rammer for vækst og erhvervsudvikling i Danmark, 2014
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København, den 

Udkast til rammeaftale for væksthusene (version 1)

Mellem 
Erhvervs- og vækstministeriet 
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

og 

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S

I det følgende benævnt ”parterne”.

Baggrund 
Væksthusene blev grundlagt i 2007 på grundlag af en aftale mellem KL og 
Økonomi- og erhvervsministeriet fra 2006. Kommunerne overtog fra 2007 
ansvaret for erhvervsservice som led i kommunalreformen, men ministeriet 
har i en overgangsperiode fra 2007–2010 styret midlerne til erhvervsservice. 
Fra 2011 overtog kommunerne styring og finansiering af væksthusene med 
en kompensering via regulering af bloktilskuddet.

Den nuværende rammeaftale for væksthusene, indgået mellem regeringen 
og KL d. 15/6 2009, udløber i 2015. 

Parterne har i forbindelse med ØK15 aftalt at indgå en ny rammeaftale om 
væksthusene efter 2015, der fortsat kan sikre et sammenhængende 
erhvervsfremmesystem til gavn for virksomheder og vækst i Danmark.
Formål

Formål

Væksthusene spiller en central rolle i regeringens vækststrategi.  

Styrende principper for væksthusene

KL og EVM er ligeledes enige om, at EVM fortsat stiller fælles systemer til 
rådighed (fx CRM, hjemmeside, intranet og brugerevaluering), mindst 2 



gange årligt offentliggør statistikker for væksthusenes mål og kunder, samt 
løbende har dialog med væksthusene og repræsentanter for de private 
rådgivere om udviklingen på rådgivermarkedet.

Samarbejdet mellem KL og EVM
På den baggrund er KL og EVM enige om at indføre følgende aftalesystem:

 KL og regeringen ved EVM indgår hvert år i oktober/november en 
aftale om fælles mål for væksthusene det kommende år med fokus 
på aktivitetsniveau, henvisningsomfang, kundetilfredshed, vækst i 
vejledte virksomheder, fælles tilbud og statslige initiativer, der kan 
understøtte væksthusenes mål. 

 De enkelte KKR indgår hvert år i december aftaler om det 
kommende år med væksthusene med udgangspunkt i den nationale 
aftale. 

 Hvert år i januar mødes parterne for at vurdere, om målene for de 5 
væksthuse er i overensstemmelse med den samlede aftale.

 KL og EVM mødes hvert år i maj for at gøre status for væksthusene 
og kommunernes finansiering, og for at drøfte væksthusenes strategi 
og samspil med nationale initiativer og private rådgivere.

  
Økonomi
Kommunerne vil blive kompenseret for de nye opgaver via en regulering af 
bloktilskuddet fra 2011 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne 
skal bruges til væksthusene. Retningslinjerne for administration af aftale-
systemet, herunder adgangen til fælles systemer, aftales mellem KL og 
EVM inden udgangen af 2009. 

Kommunernes finansiering af væksthusene opgøres hvert år i maj i 
forbindelse med det årlige møde mellem KL og EVM, og finansieringen for 
det kommende år bekræftes i den årlige økonomiaftale mellem staten og KL

Evaluering
EVMs løbende opgørelser af målopfyldelse og statistikker for kunderne 
suppleres hvert tredje år med en ekstern evaluering, næste gang i 2012.

Denne aftale tages op til fornyet drøftelse i 2015.
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FabLab og Det mobile FabLab 

Innovation og produktivitet 

Vækstfabrikkerne 

Inkubation og kædedrift 

Projektaktiviteter 
1-1 sparrings- og videnforløb 

Specialiseret erhvervsservice 

Resultatkontrakt og kerneforretning 

Knudepunktsfunktion og 

samarbejde 

Paraplyfunktion og synergioptimering 

FinanceZealand 

Finansiering af regionens virksomheder 

Center for Vækstanalyse 

Den regionale vidensbank 

  

Udviklingsprojekter 
Iværksætteri i folkeskolen, OPI, 

arbejdskraft mv. 
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Kun i 
Væksthus 
Sjælland 

Fælles 
funktioner i 
Væksthus 

2.0 

• Overordnet velfungerende Væksthus – der kan 
agere inden for de nuværende rammevilkår 

• Central Knudepunktsfunktion 
• Under pres - Team Vækst Danmark 
• Opbakning til de 4 temaer 
• Et femte tema kunne være analyse 

- Erfaringerne med væksthusene og overvejelser om deres fremtidige opgaver 

 

Ny rammeaftale for væksthusene  
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Miljøminister Kirsten Brosbøl 

Miljøministeriet 

Børsgade 4 

1215 København K 

 

Borgmesteren 

Rådhuspladsen 11 

4200 Slagelse 

 

Tlf. 58 57 36 00 

www.slagelse.dk 

 

Kære Kirsten Brosbøl 

16. januar 2015 

Vi vil endnu engang takke dig for, at du tog dig tid til at komme til Korsør og 

mødes med os og lytte til de udfordringer vi som kommuner står overfor i 

forhold til kystsikring i de kommende år. 

 

Vi håber også, at dit besøg hos os har givet anledning til, at du og dit 

ministerium har fået inspiration til det fortsatte arbejde med at sikre de 

danske kyster mod kommende stormfloder. Vi håber, at du har mulighed for 

at knytte en kommentar til de med ”bulletpoint” afmærkede emner 

herunder. 

 

Der ligger en stor opgave i de kommende år i forhold til at gennemføre store 

kystsikringsprojekter og fordele udgifterne. I øjeblikket ligger ansvaret hos 

grundejerne, men i nogle tilfælde går vi som kommuner ind og hjælper 

vores grundejere med at gennemføre disse lange processer. I den 

sammenhæng er der forhold, som miljøministeren kan arbejde med, som vil 

lette arbejdet væsentligt. 

Arbejdsgruppe omkring juridiske og finansielle aspekter 

Mange kommuner har akut behov for at få afklaret de økonomiske og 

juridiske muligheder, når det handler om fordeling af udgifter til kystsikring. 

Her er nytteværdibegrebet helt centralt i lovgivningen, men det er ikke klart 

defineret. I forlængelse heraf må vi forvente en række klagesager over 

kommunernes afgørelser, som Miljøministeriet skal behandle. 

Nytteværdibegrebet bør derfor defineres mere klart i et samarbejde mellem 

kommunerne og miljøministeriet. Det bliver helt centralt for fremdrift af 

løsninger, at ministeriet ikke sender sagerne hjem til fornyet behandling i 

kommunerne uden er klar vejledning til hvordan sagerne så skal behandles. 

 Lovgrundlaget bør generelt ses igennem for at forenkle regelsættet. 

Som vi fortalte dig, da du var i Korsør kan der sagtens gå 4 år fra en 

digeproces påbegyndes til diget står færdigbygget. Blandt andet 

fordi der undervejs i en kystbeskyttelsessag er mindst 4 gange hvor 

sagen kan påklages. Kommunerne finder, at dette er en urimelig 

lang tidshorisont for de berørte borgere og grundejere. 

 

 

http://www.slagelse.dk/


 

 

 Miljøministeren har tidligere i brev til 11 borgmestre på Sjælland 

tilkendegivet, at kommunerne kan få hjælp fra Kystdirektoratet til 

sagsbehandlingen. Kommunerne foreslår, at staten nedsætter en 

arbejdsgruppe med kommunerne, der kan afklare fortolkningen af 

nytteværdibegrebet og andre juridiske problemstillinger i forbindelse 

med de finansielle fordelingsprincipper. Arbejdet kan udmunde i en 

regelforenkling og en vejledning på området. 

Staten som grundejer 

I forlængelse af spørgsmålet om nytteværdi og betaling af kystsikringen er 

det væsentligt at få afklaret, hvordan staten forholder sig som grundejer. 

Staten er jo lodsejer på en lang række arealer, men agerer forskelligt rundt 

om i landet.  

 Kommunerne ønsker et mere tydeligt princip for, hvor staten 

prioriterer at deltage i kystsikringen. Dette gerne ud fra en 

samfundsøkonomisk betragtning af, hvor store værdier der er på spil 

sammenholdt med risiko og endelig, hvor der er plads til naturlig 

dynamik. 

Nye finansieringsmodeller 

Der er behov for at se på forskellige løsninger for finansiering af den 

nødvendige kystsikring, som kan gøre det muligt at gennemføre de store 

investeringer. Staten har i lighed med kommunerne en interesse i, at der 

skabes et lovgrundlag, hvor finansieringen bliver lettet og reglerne forenklet 

for den enkelte grundejer. Det vil understøtte arbejdet med klimatilpasning 

langs de danske kyster.  

 Har ministeren gjort sig overvejelser omkring etablering af en 

eventuel dansk kystsikringsfond?  

 Det kan også være en mulighed at lade Stormrådet medfinansiere 

på udvalgte typer af løsninger og vi håber, at du vil viderebringe 

dette forslag til din kollega, Vækst- og Erhvervsministeren, i 

betragtning af de store potentielle besparelser som sikring af udsatte 

kyststrækninger kan medføre for Stormrådet. 

 Det er et stort ønske fra kommunernes side, at der fra statens side 

indkaldes forskellige interessenter med henblik på at få etableret 

finansielle løsningsmodeller fra centralt hold. Attraktive 

finansieringsmodeller kan evt. kobles til helhedsløsninger for større 

områder for at give incitament til, at lodsejerne indgår i større og 

mere bæredygtige samarbejder. 

Vi vil endnu engang sige et stort tak, fordi du ville mødes med os den 8. 

december 2014. Det er vigtigere end nogensinde, at staten og 

kommunerne finder en fælles platform at arbejde ud fra, hvad angår 

forebyggende kystsikring i Danmark. 

 

 



 

 

Med venlig hilsen 

 

Willy R. Eliasen, Borgmester, Egedal Kommune 

 

Knud Erik Hansen, Borgmester, Faxe Kommune 

 

John Schmidt Andersen, Borgmester, Frederikssund Kommune 

 

John Brædder, Borgmester, Guldborgsund Kommune 

 

Kim Valentin, Borgmester, Gribskov Kommune 

 

Steen Hasselriis, Borgmester, Halsnæs Kommune 

 

Søren Kjærsgaard, Borgmester, Holbæk Kommune 

 

Mette Touborg, Borgmester, Lejre Kommune 

 

Holger Schou Rasmussen, Borgmester, Lolland Kommune 

 

Carsten Rasmussen, Borgmester, Næstved Kommune 

 

Thomas Adelskov, Borgmester, Odsherred Kommune 

 

Joy Mogensen, Borgmester, Roskilde Kommune 

 

Stén Knuth, Borgmester, Slagelse Kommune 

 

Niels Hörup, Bogmester, Solrød Kommune 
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Kære borgmestre 

Tak for jeres opfølgningsbrev af 16. januar 2015 vedrorende kystbeskyttelse. 

Jeg var rigtig glad for med egne øjne at komme med ud og se den konkrete 
kystbeskyttelse i Slagelse Kommune og for dialogen med jer på mødet den 8. 
december 2014. 

Jeg har stor forståelse for, at I som kystkommuner har en helt særlig interesse i 
kystbeskyttelse og den hertil relaterede klimatilpasning. Kommunerne spiller 
sammen med grundejerne en stor rolle i at sikre vores lange kyststrækning. 

Regeringen har sat ind på flere fronter inden for dette område. 

Vi har præsenteret en ambitiøs klimatilpasningsdagsorden. Vi har sørget for, at 
Danmark fik sin første nationale klimatilpasningsplan, og vi har aftalt, at 
kommunerne kan bruge 2,5 mia. kroner mere på klimatilpasning. 

Herudover har regeringen iværksat en kystanalyse, der afsluttes med udgangen af 
2015. 

Kystanalysen skal give os et samlet billede af, hvor risikoen for oversvømmelse og 
erosion er størst. Analysen skal dermed danne grundlag for en politisk drøftelse af, 
hvordan vi får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse, fokuseret hvor behovet er 
størst. 

I brevet foreslår I , at der nedsættes en arbejdsgruppe omkring juridiske og 
finansielle aspekter vedr. kystbeskyttelse. Kystanalysen har bl.a. t i l formål at 
kortlægge den eksisterende regulering og virkemidler og udgifterne i stat, 
kommunerne og blandt grundejere samt vurdere om den eksisterende regulering 
understøtter, at indsatsen for kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst. 

Jeg vil derfor foreslå, at vi afventer kystanalysen generelt, inden der nedsættes 
yderligere arbejdsgrupper, men Kystdirektoratet står naturligvis t i l rådighed for 

Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København K 
Tlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@rnirn.dk • www.mim.dk 
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kommunerne i forhold t i l at afklare bl.a. konkrete juridiske spørgsmål i forbindelse 
med den løbende sagsbehandling. I kystanalysen vil Kystdirektoratet endvidere 
inddrage kystkommuner og KL, og jeg vil opfordrejer t i l også der, at bidrage med 
jeres viden og erfaringer. 

Hvad angår jeres synspunkter vedrørende Stormrådet har Miljøministeriet 
videreformidlet dem ti l Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Med venlig hilsen Med venlig hilsen 

Kirsten Brosbøl 
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Procedure for fordeling af flygtninge  i 2015 

KL’s bestyrelse har på sit møde den 22. januar 2015 behandlet den forståel-

se, som KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 om integrationsindsat-

sen. Der er mellem KL og regeringen enighed om, hvordan processen for 

fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.  

 

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kom-

muner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote, 

melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt 

beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra 

flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest 1. april 2015. 

 

Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen i december 2014 udmeldte en forhø-

jelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og bo-

ligplaceres i kommunerne i 2015. 

 

Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig 

aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der 

indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af 

Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages 

hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen 

samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.  

   

./. I forståelsen mellem KL og regeringen er der et ønske om at tilskynde 

kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den 

vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015. 

Derfor er det besluttet, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage 

et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske for-

delingsmodel, om at melde dette ind til KL inden den 1. marts 2015. Ved at 

benytte dette link www.kl.dk/flygtninge2015 er der mulighed for at melde 

ind, hvor mange ekstra flygtninge, udover den beregnede kommunekvote, 

kommunen ønsker at modtage. 

Til borgmesteren 

http://www.kl.dk/flygtninge2015
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På baggrund af de indmeldte tal vil KL og Udlændingestyrelsen trække de 

samlede ekstra flygtninge fra landstallet, hvorefter der beregnes nye kom-

munekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt et ønske om et forhø-

jet antal flygtninge. Udlændingestyrelsen vil på den baggrund fastsætte de 

endelige kommunekvoter senest den 1. april 2015. 

 

Som nævnt er landstallet i 2015 fastsat til 12.000 flygtninge. Hvis landstallet 

viser sig at blive større, og der skal fastsættes nye kommunekvoter, vil 

kommuner, der har taget flere flygtninge end den matematiske fordeling 

tilsiger i første omgang, kunne modregne det antal flygtninge, de allerede 

har taget ekstra, i de nye kvoter. 

 

Beslutningen om en særlig proces for fastsættelse af kommunekvoter vedrø-

rer alene 2015. Fordeling af flygtninge i 2016 på regions- og kommuneni-

veau vil således følge den sædvanlige procedure, hvor det er KKR, der drøf-

ter indgåelse af eventuelle frivillige aftaler. 

 

Økonomisk håndsrækning ved at tage flere flygtninge 

I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil 

udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil 

søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstil-

skud på 200 mio. kr. i 2015.  

 

Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, 

som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 

4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage 

højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkom-

ne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. 

 

Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om 

grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges 

antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. 

Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever ud-

fordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.  

 

./. Af det vedlagte bilag fremgår en kort beskrivelse af økonomien på 

integrationsområdet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Damm 

   Kristian Wendelboe 
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Styrelsen for Videregående 
Uddannelser
Kontoret for Budget og Finanslov

Bredgade 43
1260 København K
Tel. 7231 7800
Fax 7231 7801
Mail uds@uds.dk
Web www.ufm.dk
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Sagsbehandler
Sara Thomsen
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De Kommunale Kontaktråd
cc. Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Dimensionering på pædagoguddannelsen

Styrelsen for Videregående Uddannelsen skal hermed indkalde de kommunale 
kontaktråds indstilling om antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen for 
optaget i studieåret 2015/2016.

Som hidtil bedes de kommunale kontaktråd indstille et samlet optag fordelt på 
regionens institutioner efter en vurdering af antallet af praktikpladser, der er til 
rådighed i regionen. I år bedes kontaktrådene samtidig fordele indstillingen på 
henholdsvis sommeroptag og vinteroptag for de enkelte institutioner.

Da praktikken nu gennemføres inden for de tre specialiseringer: 
dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik og social- og specialpædagogik, 
skal styrelsen bede om, at antallet af studiepladser som sidste år fordeles på 
specialiseringerne på baggrund af antal relevante praktikpladser inden for hver af 
specialiseringerne.

Indstillingen bedes sendt til undertegnede på e-mail sat@uds.dk senest den 10. 
marts 2015.

Med venlig hilsen

Sara Thomsen
Fuldmægtig

mailto:sat@uds.dk
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KKR – Sjælland 
Solrød Kommune 
Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand 
 

Center for Dagtilbud 
 
Næstved Kommune 
 
 
+455588 5588 
 
 
www.næstved.dk 
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Sagsbehandler 
Bente Bækvad Jensen 
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Indstilling til KKR om dimensionering 2015/2016 

 

PPF- Sjælland indstiller hermed til KKR- Sjælland et samlet optag på 747 

studiepladser på pædagoguddannelsen for optaget i studieåret 2015/2016. 

 

Efter sædvanlig praksis overbookes med 5% herudover således, at der 

tages højde for det meget tidlige frafald i uddannelsens start. 

 

I forhold til fordelingen på sommeroptag og vinteroptag indstilles at der 

optages: 

 55 % på Sommeroptag 

 45 % på Vinteroptag 

 

Til fordeling på de tre specialiseringsretninger indstilles følgende: 

 

Dagtilbud 42 % 

Skole/fritid 21 % 

Special- /socialområdet 37 % 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Carsten Rasmussen 

Borgmester 

Næstved kommune 
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UDKAST 

Forslag til fuld tekst til Fremtidens Region Sjælland (side 5 i 
ReVUS)

”Det billede, vi med denne strategi vil tegne af Fremtidens Region 
Sjælland, er et billede af en attraktiv region i fremgang. En region og 17 
kommuner, der oplever, at både virksomheder og borgere anser 
regionen for at være et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i.   

Fremtidens Region Sjælland er også en region, der formår at udnytte 
mulighederne ved at være en del af et større metropolområde, hvor 
forskellige styrker og potentialer udvikles i samarbejde med 29 andre 
sjællandske kommuner og Region Hovedstaden under brandet ’Greater 
Copenhagen’. 

Nærheden til en metropol giver udfordringer i forhold til udvikling af 
attraktive tilbud til borgere og virksomheder, der er 
konkurrencedygtige med hovedstadsområdets tilbud. Derfor er det 
afgørende, at vi har en fælles forståelse for, hvordan vi sammen skaber 
sådanne tilbud. 

De næste fire år ønsker vi sammen med de relevante aktører at tegne et 
fælles billede af en region, der har skabt så attraktive og unikke 
uddannelsestilbud, at de tiltrækker studerende fra hele landet. Nogle 
studerende vil kunne udnytte fysiske uddannelseslokaliteter i regionen, 
andre vil kunne gøre brug af en styrket digitale infrastruktur til fx 
fjernundervisning. 

Vi ønsker at tegne et fælles billede af en region, der gennem et fortsat 
succesfuldt samarbejde på infrastrukturområdet gennem fælles 
trafikpolitiske udspil arbejde for at forbedre infrastrukturen og 
transportmulighederne i regionen. Borgere skal hurtigere kunne pendle 
til og fra arbejde eller uddannelse med et fleksibelt og effektivt 
offentligt transportsystem eller via en forbedret fysisk infrastruktur i 
form af nye motorveje, broer og tunneller. 

Frem mod sommeren 2015 vil vi fortsætte den hidtidige dialog med de 
relevante aktører om dette fælles billede. Vi vil i regi af Kommunernes 
Kontakt Udvalg, med inddragelse af Vækstforum, udarbejde et 
supplement til ReVUS. Supplementet vil indeholde en opdatering af det 
trafikpolitiske udspil fra november 2011 ”Sjælland baner vejen frem” 
inklusiv oplæg til, hvor i regionen, der skal arbejdes sammen for, at 

Dato:  12. januar 2015

Brevid: 2453681

Regional Udvikling

Alléen 15

4180  Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

Dir.tlf.  50 20

regionaludvikling
@regionsjaelland.dk

slve@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

http://www.regionsjaelland.dk/
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togstoppet på henholdsvis nord-syd-strækningen mellem København og Hamborg og øst-
vest-strækningen mellem København og Vestdanmark placeres. 

Supplementet vil endvidere indeholde overvejelser om de principper, der skal ligge til grund 
for den fremtidige udbudsstruktur indenfor for de videregående og kompetencegivende 
uddannelser. Her lægges der op til, at det afgørende princip skal være, at eventuelle 
ændringer af strukturen skal bidrage til de ønskede strategiske mål (fx stigning af antallet af 
unge med en erhvervsfaglig uddannelse og i andelen af medarbejdere med en videregående 
uddannelse). Hvis strukturen skal ændres, skal det ske på baggrund af klart dokumenterede 
kvalitetsløft, så ændringerne i væsentlig grad vil bidrage til opfyldelse af målsætningerne på 
kompetenceudviklingsområdet. Andre vigtige principper er virksomhedernes efterspørgsel 
på arbejdskraft, de kvalitetskrav, der stilles til uddannelsesudbuddene samt de økonomiske 
forudsætninger, institutionerne har for at udbyde tilbud.

De strategiske målsætninger er meget ambitiøse, og derfor er det vigtigt, at vi i fællesskab får 
skabt de fagligt attraktive uddannelsesmiljøer, der kan imødekomme virksomhedernes behov 
for arbejdskraft samt de typer af udbud, der kan imødekomme de studerendes ønske om god 
tilgængelighed til uddannelse. Det er afgørende, at vi gør det i en åben dialog og dermed 
sammen sætter retningen for udviklingen af Fremtidens Region Sjælland.  
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Sjælland baner vejen frem

Revision af Sjælland 
baner vejen frem



Revision af Sjælland baner vejen frem

• Det fælles trafikudspil Sjælland baner vejen frem er fra 
november 2011 og trænger til en revision.

• En lettede revideret udgave indgik på seminar 3. december 
sammen med 3 temaer til drøftelse:

• Togstop i regionen for hurtigtog øst-vest og nord-syd

• Samdrift af regionale og statslige forbindelser

• Ringforbindelse mellem Køge og Helsingør

• Den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi har været i 
høring, herunder afsnittet om Fremtidens Region 
Sjælland, hvori infrastruktur indgår.



Revision af Sjælland baner vejen frem

Høringssvar:

• Lidt sporadiske høringssvar omkring infrastruktur.

• Der synes at være bred opbakning til et fælles trafikudspil.

• Det vurderes, at der er enighed om det meste af det 
eksisterende indhold i ”Sjælland baner vejen frem”



• Guldborgsund kommune

• Styrkelse korridoren af København – Berlin over Gedser

• Stop for hurtigtoget København – Hamborg i Nykøbing F.

• Prioritering af regionale busser

• Køge kommune

• Universitetssygehuset sikres gennem tilgængelig kollektiv trafik

• (Langeland kommune)

• Opgradering af vejrute 9 fra Maribo til Tårs og halvtimesdrift på 
Spodsbjerg – Tårs færgeoverfarten

• Næstved kommune

• Opgradering af rute 54 Næstved – Rønnede som første etape af 
tværforbindelsen

• Stop for hurtigtoget København – Hamborg i Næstved.

• Stop for Superlyntoget Øst – Vest i Ringsted.



• Ringsted

• Stop for hurtigtoget København – Hamborg i Ringsted.

• Stop for Superlyntoget Øst – Vest i Ringsted.

• Roskilde

• Bedre forhold for den kollektive pendlertransport mod 
Hovedstadsregionen

• Slagelse

• Den sjællandske tværforbindelse

• ”Regionale” veje og baner på tværs

• Stevns

• Ny linjeføring af vejforbindelse fra Stevns uden om Køge til Motorvejen.

• Vordingborg

• (Mener ikke vi bør kæmpe om evt. stop for hurtigtoget København –
Hamborg)



Forslag til proces:

• Der arbejdes videre ud fra den reviderede udgave af Sjælland 
baner vejen frem, der blev fremsendt forud for seminaret 3. 
december 2014.

• Der udarbejdes oplæg med baggrundmateriale til drøftelse for :

• Togstoppet for superlyntogene på Øst-Vest-strækningen. Med udgangspunkt 
i høringssvarene bringes Ringsted i spil (samt Slagelse)

• Togstoppet for superlyntogene på Nord-Syd-strækningen. Med 
udgangspunkt i høringssvarene bringes Nykøbing Falster,  Næstved og 
Ringsted i spil (samt Vordingborg)

• Om opgradering af vejrute 9 fra Maribo til Tårs og ny vejforbindelse fra 
Stevns til Sydmotorvejen, som nævnt i høringssvarene har en sådan karakter, 
at de skal indgå

• Et forslag til endelig godkendelse af KKU fremlægges på et 
ekstraordinært KKU-møde i maj/juni 2015.
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Fremtidens Region Sjælland – 
principper for uddannelsesudbud

Med baggrund i Kompetenceparat 2020 og den 
Regionale Vækst – og Udviklingsstrategi



Strategiske målsætninger - ReVUS

• En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand

• Frem til 2020 skal andelen af medarbejdere med videregående 
uddannelse i virksomheder i regionen stige med 20%. 

• Den nuværende høje andel på 37% af borgere i regionen med en 
erhvervsfaglig uddannelse fastholdes. 



Strategiske målsætninger KP2020

• Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer
• Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende 
uddannelse

• Der skal være fokus på nye læringsformer
• Uddannelsesskift skal være let og uproblematisk
• Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland
• Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer
• Slip Internationaliseringen løs



Principper - overordnede

• Udbudsstrukturen skal underbygge regionens strategiske 
målsætninger

• Ændringer i udbudsstruktur skal kunne give klart 
dokumenterede kvalitetsløft

• Uddannelser skal spille sammen med virksomheder, der kan og 
vil

• Kvalitetskrav og økonomi er forudsætninger for evt. 
udbudsændringer



Principper – udbud og tiltrækning

• Ungdomsuddannelser skal være tilgængelige overalt i regionens 
geografi

• Videregående uddannelser bygger på faglig tyngde og stærke 
uddannelsesmiljøer

• Der skal være fokus på nye læringsformer

• Forlægning skaber øget udbud

• Kvalitet opnås gennem samarbejde

• Erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb skal hænge sammen – 
også geografisk



Fælles ønsker

• Vi vil arbejde på at fremme:

• Geografisk sammenhæng mellem erhvervsuddannelsernes 
grund- og hovedforløb

• Forlægning af uddannelser – basisforløb, retninger, 
praktik

• Tiltrækning af attraktive længerevarende uddannelser

• Udvikling af unikke uddannelsestilbud



Fælles udfordringer – ”Uddannelseshæmmere”

• Vi vil arbejde på at fjerne udfordringer omkring: 

• Akkreditering

• Dimensionering

• Optagelseskrav – 2+2

• Transporttider



Administrative principper - omstrukturering

• Regionen og de involverede kommuner skal forud for en omstrukturering have 
forelagt de forudgående drøftelser af, hvorfor der skal ske ændringer

• Forinden omstrukturering skal de berørte parter redegøre for, hvordan de med 
deres redskaber kan bidrage til at optimere udbyttet af omstruktureringer

• Der bør tænkes i alternative muligheder for at bevare konkrete 
uddannelsesaktiviteter i alle dele af regionen

• Det lokale erhvervsliv skal inddrages i  processen, herunder i undersøgelser 
om specifik efterspørgsel på arbejdskraft

• Det lokale erhvervsliv og øvrige interessenter skal inddrages i processen

• Kollektiv trafik bringes i spil for at optimere udbyttet af omstruktureringer
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5.1 Meddelelser



 
 
 
 
 
 

 
 Side 1 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. 
kr. på kollektiv trafik 
 
Baggrund 
I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslut-
ning om rammerne for budgettet for Regional Udvikling for 2016 og 
frem. Af aftalen fremgår et samlet tilpasningsbehov på 30 mio. kr., hvis 
der fremadrettet skal skabes budgetmæssig genopretning og balance. 
 
De 30 mio. kr. kan henføres til: 
 

• Merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. årligt fra 2015. 
Med virkning fra 2013 ændrede staten den kompensationsord-
ning, der knyttede sig til Ungdomskortet. Region Sjælland fik 
forhandlet en overgangsordning i 2013 og 2014, men ændringen 
får fuld effekt fra 2015. 

• Omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til 
bloktilskud fra 2016 med et forventet indtægtstab på ca. 12 mio. 
kr. 

• En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik på ca. 10 mio. 
kr. fra 2012 til 2015 til trods for, at der i 2014 blev gennemført 
en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2014. 

 
Region Sjælland har tidligere mistet indtægter (bl.a. 18 mio. ved om-
lægning af pensionstilskud til lokalbaner fra direkte tilskud til bloktil-
skud) og har derfor: 
 

• Reduceret udviklingsmidlerne med ca. 25 % svarende til ca. 25 
mio. kr. 

• Reduceret budgettet til oprydninger efter jordforureninger med 
ca. 1/3 svarende til ca. 16 mio. kr. 

• Reduceret antallet af stillinger i Regional Udvikling med ca. 20 
% (21 stillinger) 

• Gennemført besparelser på kollektiv trafik (i form af ruteæn-
dringer mv.) på 7,5 mio. kr. 

 
Realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv 
trafik 
Movia har for Region Sjælland udarbejdet en oversigt over forskellige 
muligheder for at realisere et tilpasningsbehov på den kollektive trafik i 
Region Sjælland. Notat fra Movia vedlægges. 
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  Side 2 
 
 

Administrationen har på baggrund af materialet fra Movia opstillet 3 forskellige løsningspak-
ker, der over en årrække vil kunne føre til en realisering af et tilpasningsbehov på ca. 30 mio. 
kr. på kollektiv trafik. Indholdet af disse ”pakker” skitseres nedenfor. 
 
Løsningspakke 1. 
Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbane-
området analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. Der iværksættes en effektiviserings-
proces i forbindelse med ny kontrakt. Forventet besparelse for Region Sjælland er ca. 6 mio. 
kr. om året. Der forventes ingen passagermæssige virkninger af dette.  
 
Tølløsebanen omlægges til busdrift. Udgangspunktet er Fastholdelsesscenariet, hvor der 
etableret en ny R-bus rute mellem Høng og Hvalsø. R-busruten får ca. 35% flere afgange end 
Tølløsebanen. Dette scenarie er beskrevet i materialet til Forretningsudvalgets behandling af 
Tølløsebanen 28. april 20141.  Omlægningen betyder, at regionen kan realisere en effektivise-
ringsgevinst på ca. 23 mio. kr. pr. år og opretholde et uændret antal passagerer.  
 
Muligheden for at kunne realisere dette afhænger af, om en sådan omlægning vil betyde, at 
regionen mister bloktilskud. Der er udarbejdet en officiel, men ikke offentliggjort, redegø-
relse om dette forhold. Der afventes nu behandlingen i regeringen eller anden politisk be-
handling. 
 
Løsningspakken betyder samlet, at regionen vil kunne spare knap 30 mio. kr. pr. år med et 
uændret antal passagerer. 
 
Løsningspakke 2. 
Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbane-
området analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. Der iværksættes en effektiviserings-
proces i forbindelse med ny kontrakt. Forventet besparelse for Region Sjælland er ca. 6 mio. 
kr. om året. Der forventes ingen passagermæssige virkninger af dette.  
 
Det kan opnås en besparelse gennem en bedre udnyttelse af Regionstogs eksisterende togsæt 
gennem samdrift mellem statens nordlige del af Lille Syd og den regionale Østbane. Østba-
nen forlænges, så den kører fra Rødvig/Faxe Ladeplads til Køge og videre på den statslige 
strækning til Roskilde. Dette indgår i regionens oplæg til samdrift mellem de statslige og regi-
onale baner. Transportministeren har meddelt, at dette ønske indgår i forhandlingerne med 
DSB om en ny kontrakt. Der afventes tilbagemelding. Staten vil skulle betale for betjeningen 
af den statslige del af strækningen. Betalingen vil også skulle dække leasingbetalingen for de 
togsæt, der benyttes til at udføre den ekstra kørsel. Dette bidrag til leasingbetalingen for tog-
sættene udgør ca. 6 mio. kr. Der vil kunne opnås en mindre passagerfremgang. 
 
Der lukkes de busruter, der har det største tilskudsbehov pr. passager. I tabellen nedenfor er 
angivet de 9 busruter, det drejer sig om.  Det fremgå af tabellen, at der derved kan spares ca. 
20 mio. kr. om året, og at det umiddelbart vil resultere i et passagerfrafald på ca. 514.000 om 
året. Det er ikke vurderet, om nogen vil kunne benytte anden kollektiv trafik. 
  

                                                        
1 I dette indgår, at Østbanen forlænges til Roskilde, som skitseres i løsningspakke 2 og 3. Der forudsæt-
ter og forventes en realisering af besparelsespotentialet i en bedre materieludnyttelse. 



  Side 3 
 
 

 

Busruter Rutens tilskudsbehov Passagerer Tilskud pr. 
passager  

760E Maribo Vordingborg Udd.  kr.             1.677.665  14.184  kr.        118  

555 Høje Taastrup-Odden  kr.                850.293  12.843  kr.          66  

666 Høje Taastrup-Rørvig  kr.                116.459  2.485  kr.          47  

750E Stege-CELF Nykøbing F   kr.                713.513  15.271  kr.          47  

570 Næstved-Dianalund  kr.             4.529.378  109.119  kr.          42  

490 Slagelse-Svinninge  kr.             5.541.972  149.295  kr.          37  

780 Nakskov-Tårs Færgehavn  kr.                739.401  20.854  kr.          35  

736 Stubbekøbing-Nørre Alslev  kr.             1.509.767  44.138  kr.          34  

670 Næstved-Skælskør  kr.             4.485.030  146.272  kr.          31  

  I alt  kr.            20.163.479  514.461   

De med gult markerede busruter overtages fra 2016 fra kommunerne som led i ændringen af lov om 
trafikselskaber. 

 
Løsningspakken betyder samlet, at regionen vil kunne spare ca. 32 mio. kr. pr. år. Der må 
imødeses et passagerfrafald på op mod 514.000 pr. år. 
 
Løsningspakke 3. 
 
Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbane-
området analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. Der iværksættes en effektiviserings-
proces i forbindelse med ny kontrakt. Forventet besparelse for Region Sjælland er ca. 6 mio. 
kr. om året. Der forventes ingen passagermæssige virkninger af dette.  
 
Det kan opnås en besparelse gennem en bedre udnyttelse af Regionstogs eksisterende togsæt 
gennem samdrift mellem statens nordlige del af Lille Syd og den regionale Østbane. Østba-
nen forlænges, så den kører fra Rødvig/Faxe Ladeplads til Køge og videre på den statslige 
strækning til Roskilde. Dette indgår i regionens oplæg til samdrift mellem de statslige og regi-
onale baner. Transportministeren har meddelt, at dette ønske indgår i forhandlingerne med 
DSB om en ny kontrakt. Der afventes tilbagemelding. Staten vil skulle betale for betjeningen 
af den statslige del af strækningen. Betalingen vil også skulle dække leasingbetalingen for de 
togsæt, der benyttes til at udføre den ekstra kørsel. Dette bidrag til leasingbetalingen for tog-
sættene udgør ca. 6 mio. kr. Der vil kunne opnås en mindre passagerfremgang. 
 
Der lukkes et antal busruter med stort tilskudsbehov. I nedenstående tabel er vist et forslag 
med et antal ruter, der har et stort tilskudsbehov. Der er samtidigt taget udgangspunkt i, at 
der er tale om busruter, som regionen selv betaler, samt at der ikke er tale om busruter, der 
overtages fra kommunerne. 
 

Busruter Rutens tilskudsbehov Passagerer Tilskud pr. 
passager  

570 Næstved-Dianalund  kr.             4.529.378  109.119  kr.          42  

490 Slagelse-Svinninge  kr.             5.541.972  149.295  kr.          37  

420R Slagelse-Holbæk  kr.             8.537.996  414.386  kr.          21  

260R Ringsted-Køge  kr.             5.752.789  413.223  kr.          14  

I alt  kr.           24.362.134  1.086.023   

 
Det er vurderet, at der i et vist omfang vil findes muligheder for at benytte anden kollektiv 
transport til de regionale rejser, eventuelt med skifte, og at en del af rejserne har lokalt præg. 
 



  Side 4 
 
 

Lukkes alle fire ruter fremgår det af tabellen, at der kan spares ca. 24 mio. kr. om året, og at 
det umiddelbart vil resultere i et passagerfrafald på ca. 1.086.000 om året. Det er ikke ind-
regnet en vurdering af, om nogen vil kunne benytte anden kollektiv trafik. 
 
Løsningspakken betyder samlet, at regionen med lukning af alle 4 busruter vil kunne spare 
ca. 36 mio. kr. pr. år. Der må imødeses et passagerfrafald på op mod 1.086.000 pr. år. 
 
Yderligere bemærkninger. 
Hvis der gås videre med at forberede beslutningsgrundlaget for at lukke busruter, som skitse-
ret i løsningspakke 2 og 3, vil der være behov for en yderligere kvalificering og vurdering af 
valget af busruter. Dette vil skulle ske i samarbejde med Movia. 
 
Movia har beskrevet to yderligere virkemidler, som administrationen ikke finder grundlag for 
at arbejde videre med. Det drejer sig om: 
 

• Investering i Count Down (Elektroniske informationstavler ved stoppesteder). Inve-
steringen i Count Down vurderes at belaste regionens økonomi i årene 2016-2018 
samtidigt med, at en sådan investering hidtil har været kommunernes ansvar. Projek-
tet vil evt. kunne tages op på et senere tidspunkt.  

 

• Neddrosling af R-nettet (bus og bane). Neddroslingen af R-nettet vil sætte en del af de 
seneste års successer over styr. Samtidigt vurderes besparelsen ikke at stå mål med 
det forventede passagerfrafald. En videreudvikling af R-nettet indgår desuden i det 
foreliggende udkast til regional vækst- og udviklingsstrategi. 

 



  Side 5 
 
 

Bilag 
 
På nedenstående kort er vist de regionale ruter fra 2016. De grønne er nye ruter. 
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Tilpasningsbehov i Region Sjælland D  

Forvaltningen i Region Sjælland har bedt Movias administration bidrage med et katalog, der 

beskriver muligheder for og konsekvenser ved en reduktion i tilskudsbehovet på 30 mio. kr. 

til den kollektive trafik, til brug for Regionens videre arbejde med budgettet for Regional Ud-

vikling for 2016 og frem. 

Med Movias Trafikplan 2013 sættes der nye mål. Målene er besluttet politisk efter høring i 

kommuner og regioner. I Region Sjællands område er målet 3,3 mio. flere påstigere frem 

mod 2020, svarende til en fremgang på omkring 10 procent. 

Samtidig betyder den ny lovgivning for trafikselskaber, at regionen fra 2016 overtager ansva-

ret for en række buslinjer fra kommunerne, og dermed kommer til at spille en endnu større 

rolle ift. opfyldelsen af målene i Movias Trafikplan 2013. 

I Budget 2015 har Region Sjælland udgifter på lige knap 100 mio. kr. til bustrafik. En budget-

reduktion i størrelsen 30 mio. kr. vil derfor i et scenarie, hvor beløbet findes ved driftsredukti-

oner i den kollektive trafik, naturligt have meget negative konsekvenser ift. de øvrige regio-

nalpolitiske målsætninger, som Region Sjælland arbejder med 

Forvaltningen har anmodet om en opstilling af løsningsmuligheder, der anviser forskellige 

veje til at budgetreduktion kan indfries, uanset om Tølløsebanen forudsættes nedlagt og er-

stattet af en busløsning, eller om banen fortsætter i drift. I Der er derfor lavet en opstilling af 

mulige løsninger, hvor de enkelte muligheder er opstillet som separate ”pakker”, som kan 

medtages eller udelades i de videre politiske drøftelser uafhængigt af hinanden.  

.  
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Oversigt over mulige virkemidler til brug for beslutning om udmøntning af besparelse på 30 

mio.kr. 

Virkemiddel Passagereffekt Omkostningsre-

duktion i kr. pr. 

år* 

1 Køge – Roskilde betjenes af Østbanen 

Regionstog overtager betjeningen af Ll. Syd 

ml. Køge og Roskilde fra DSB 

+ 50-60.000 5 – 6 mio. 

2 Effektiviseringer ift. baneselskaberne 

Der iværksættes en effektiviseringsproces i 

forbindelse med ny kontrakt 

Uændret 3 – 9 mio.  i årene 

2016 – 2019, her-

efter mulighed for 

9 – 15 mio. 

3 Investering i Count Down 

Puljeprojekt i samarbejde med kommuner 

+ 50-80.000 -½ - 1 mio. 

4 Neddrosling fra R-net frekvens (bus+bane) 

R-nettet opgives, og frekvensen nedsættes til 

timedrift mellem myldertiderne og efter kl. 19 

- 845.000 7 – 8 mio. 

5 Lukning af buslinjer med størst til-

skud/passager. 

Lukning af de 6 buslinjer med størst tilskud pr. 

passager (heraf 4 buslinjer som overtages fra 

kommunerne i 2016) 

- 350.000 15 mio.  

6 Betjening af Tølløsebanen med bus 

Banebetjeningen erstattes af busdrift jf. ”Fast-

holdelsesscenariet” 

Uændret 17 mio. 

* Alle effekter er opgjort som de langsigtede effekter efter et par års implementering. 
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1 Køge – Roskilde betjenes af Østbanen 

Muligheder ved at Regionstog betjener ”Lille Syd” fra 2019. 

Region Sjælland og Transportministeriet har analyseret forskellige samdriftsmuligheder mel-

lem Regionstog og DSB, herunder også at Regionstog overtager driften på den nordlige del 

af Lille Syd (Køge – Roskilde) senest fra ibrugtagningen af den nye bane fra København til 

Ringsted via Køge Nord, og hvor den sydlige del af Lille Syd (Køge – Næstved) vil blive inte-

greret i den nye bane samtidig med at den sydlige del elektrificeres og hastighedsopgrade-

res. 

Ved at Regionstog fra det tidspunkt varetager driften af Lille Syd (Køge – Roskilde) sammen 

med Østbanen, vil der være muligheder for driftsmæssige og dermed økonomiske synergier 

for Staten i forhold til nuværende kontrakt med DSB og for Region Sjælland i forhold til finan-

siering af Østbanen. 

Synergien opstår blandt andet ved en effektivisering af materielanvendelsen hos Regionstog, 

og ved, at Staten forventes at skulle betale en andel af leasingudgiften til det materiel, som 

kræves til driften af Lille Syd (Køge – Roskilde). Hvis modellen bliver, at Staten og Region 

Sjælland indgår en aftale á la Region Nordjylland, vil Staten skulle udbetale et beløb til dæk-

ning af operatørudgifter, herunder leasingudgifter, samt passagerindtægter, der henhører til 

strækningen Køge – Roskilde. Regionen vil efterfølgende bede Movia om at indgå kontrakt / 

udvide bestående kontrakt med Regionstog om at udføre kørslen på Lille Syd (Køge – Ros-

kilde). 

Movia har ud fra de i 2014 kendte beløb beregnet, at den økonomiske effekt for Region Sjæl-

land vil være på mellem 5 og 6 mio. kroner årligt fra og med 2019 ved en sådan aftaleindgå-

else. Effekten opnås i forbindelse med Movias kontrakt med Regionstog, idet deri sammen-

hæng med den øvrige banebetjening vil kunne opnås synergi i form af bedre materieludnyt-

telse. 

 
 

2 Effektiviseringer ift. baneselskaberne 

Movia har blandt andet i forbindelse med forberedelsen af nye trafikkontrakter på lokalbane-

området analyseret sig frem til mulige effektiviseringer. 

Det er vurderet, at Region Sjællands andel af sådanne effektiviseringer i årene 2016 – 2019 

vil kunne udgøre mellem 3 – 9 mio. kroner årligt og herefter mellem 9 – 15 mio. kroner årligt. 

 

3 Investering i Count Down 

Med regionernes og kommunernes udpegning af pendlernettet er rammerne i grove træk sat 
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for, hvor der skal prioriteres for at få flere passagerer – og dermed øgede indtægter. 

Et af de oplagte tiltag for at få flere passagerer er at udnytte de nye muligheder for at give 

bedre information til kunderne – herunder udnytte de nye digitale muligheder med Count 

Down visning. 

Movia har indhentet tilbud på en ny generation af count down moduler, som kan installeres 

på både designstandere og vandrør, og som drives af batterier og solceller. Samtidig har Mo-

via som led i arbejdet med forretningsplanen arbejdet for at samle regionerne og kommu-

nerne bag en fælles ansøgning til puljen til yderområder, for at for udbredt count down på 

pendlernettet – som udgangspunkt til alle byer med mere end 200 indbyggere.  

Dette vil give et mærkbart løft af pendlernettet, skabe synlighed og samtidig være en stor 

styrke for passagererne, som vil opleve ventetiden kortere og føle større vished undervejs. 

Timingen er perfekt, da teknologien i busserne fra slutningen af 2015 giver mulighed for at 

vise realtidsinformation og ikke blot køreplantider, som det tidligere har været for de fleste 

busser udenfor Hovedstadsområdet. 

Count down moduler vurderes at øge passagertallet, som konsekvens af bedre venteforhold 

og service. Passagereffekten er svær at isolere fra andre effekter, men erfaringer fra tidligere 

projekter viser, at 2 % tilvækst kan bruges som et forsigtigt skøn. Ved installation af count 

down på 50 % af de foreslåede moduler medfører det en skønnet vækst på ca. 80.000 årlige 

påstigere, svarende til en årlig indtægtsforøgelse på 1,2 mio. kr. Herfra skal trækkes regio-

nens andel af driftsudgifter for count down - skønnet 0,6 mio. kr./år, hvormed regionens sam-

lede driftstilskud til kollektiv trafik skønnes at blive reduceret med 0,6 mio. kr./år. Indtægtsfor-

bedringerne vil ske i takt med udrulningen, dog med en vis forsinkelse. 

Modulerne koster lidt under 16.000 kr. i indkøb. Movia foreslår at Puljen til Yderområder an-

søges om 50 % tilskud, mens regionen og den respektive kommune, hver betaler 25 %. 

Idéen er præsenteret for kommunerne, som generelt har været positive og nu er i en afkla-

ringsproces. 

Det fulde overblik over kommunernes tilslutning kendes først omkring den 10. februar, men 

ved tilvalg af 50 % af de foreslåede stoppesteder vil udgiften for Region Sjælland ligge på ca. 

3,7 mio. kr. Vi foreslår, at implementeringen sker over tre år, så regionens udgift i 2016, 2017 

og 2018 vil være ca. 1,2 mio. kr. – såfremt halvdelen af de udpegede stoppesteder udstyres. 

Herfra skal som nævnt trækkes nettoindtægterne, der skønnes at stige mod 0,6 mio. kr. i takt 

med implementeringen. 

 

4 Neddrosling fra R-net frekvens (bus+bane) 

Vurdering af konsekvenser ved at nedsætte frekvensen fra halvtimesdrift til timedrift på R-

nettet mellem myldretiderne og efter kl. 19 på hverdage 
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R-nettet har halvtimes drift fra kl. 5.30 om morgenen til kl. 20.00 om aftenen. Det gælder alle 

busruter og lokalbanestrækninger i R-nettet. 

Halvtimesdriften giver en attraktiv frekvens og gør det samtidigt muligt at skabe sammen-

hæng til DSB’s togbetjening, der ligeledes som udgangspunkt har halvtimesdrift. Halvtimes-

driften er samtidigt et vigtigt element i at kunne markedsføre nettet.  

Passagertallene er ikke overraskende størst i myldretiderne. I dette scenarie er regnet på ef-

fekterne af at reducere driften, så frekvensen nedsættes fra R-net niveau til timedrift i tids-

rummet kl. 9-13 og efter kl. 19. Det svarer til en reduktion på 5 dobbeltture på hverdage for 

såvel buslinjer som lokalbanestrækninger. 

Ved en sådan udtynding i frekvensen midt på dagen, vil der alene blive reduceret i antallet af 

timer/kilometer busserne/togene kører, mens antallet af busser/tog vil være uændret. Dertil 

kommer, at en pause i halvtimesdriften midt på dagen øge mængden af tomkørsel, i og med 

bus/tog flere gange skal til og fra garagen. 

Samlet giver dette en dårligere materieludnyttelse, og dermed en højere togkilometerpris for 

de resterende timer/togkilometer. 

Det skal noteres, at R-net konceptet er udbredt på hele Sjælland. Hvis frekvensen ændres, 

vil ruterne ikke længere have R-net standard i henhold til det nuværende koncept.  

Hvis der indføres timedrift på hele R-nettet mellem myldretiderne (kl. 9-13 og efter kl 19) vil 

der skønsmæssigt for busserne årligt netto kunne spares ca. 6,3 mio. kr. med et passagertab 

på ca. 460.000 passagerer.  

For lokalbanerne vil der skønsmæssigt årligt netto kunne spares 1,4 mio. kr. og der tabes ca. 

385.000 passagerer. 

Samlet vil en reduceret frekvens således årligt netto kunne give en besparelse på ca. 7,7 

mio. kr. for regionen med et passagertab på ca. 845.000 passagerer. 

En neddrosling fra R-net frekvens vil give dårligere korrespondancer til DSB, der netop fra 

2016 indfører en ny køreplan, der er stærkt inspireret af enkeltheden og den faste halvtimes-

drift i R-nettet. Samlet vurderes forslaget at have betydende negative effekter for passager-

tallene. 

 

 

5 Lukning af linjer med størst tilskud/passager. 

Af Bilag 1 fremgår en oversigt over alle de bus- og banelinjer, som Region Sjælland skal fi-

nansiere fra 2016, jf. den nye linjefordeling. Endvidere er der i Bilag 2 lavet en kort beskri-

velse af den enkelte buslinjes karakteristika. 
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I dette ”virkemiddel” er beregnet hvilken besparelse, der kan opnås ved at lukke de 6 buslin-

jer, der har højeste tilskud pr. påstiger. Tølløsebanen (der har det næsthøjeste tilskud per 

påstiger - 82 kr. pr. påstiger), behandles særskilt i scenario 6. 

En lukning af disse 6 buslinjer vil give en besparelse på knap 15 mio. kr., mens der vil mistes 

godt 350.000 passagerer.  

Det skal bemærkes at 4 af de 6 linjer i skemaet til og med 2015 finansieres af kommunerne, 

og først fra 2016 overgår til Regionen.  

Ved at lukke hele linjer, frem for at reducere antallet af afgange opnås et bedre forhold mel-

lem de negative passagereffekter og det sparede beløb. Omvendt vil der være geografier og 

rejsemål (uddannelsesinstitutioner, byer og virksomheder) og kunder, der ikke vil have andre 

muligheder såfremt Regionen trækker sig fra forpligtigelsen. De to E-linjer, som ligger i den 

høje ende ift. pris/påstiger kører særligt målrettet i myldretiden med studerende til- og fra 

ungdomsuddannelser – på tværs af kommunegrænser. 

 

6. Betjening af Tølløsebanen med bus 
 

Fastholdelsesscenariet 

Fastholdelsesscenariet er beskrevet i 2014 og tager udgangspunkt i, at nuværende betjening 

med Tølløsebanen erstattes af en ny tværgående buslinje fra Hvalsø til Høng passerende Kr. 

Eskilstrup, Store Merløse, Bagmarken, Nyrup, Stenlille, Vedde, Dianalund, Skellebjerg, Ruds 

Vedby og Sæby – med R-net frekvens.  

Den nye tværlinje betjener samme mellemstationer, som nu betjenes med jernbanen, mens 

Hvalsø er valgt som østlig endestation, dels på grund af et mere direkte vejforløb, dels at der 

her kan opnås bedre tilslutning til DSB-tog mod såvel hovedstadsområdet, som Holbæk, og 

andre Movia buslinjer bl.a. til/fra Hornsherred. Endvidere kan der opnås forbindelse til myld-

retidstog, der kører uden standsning mellem Hvalsø og Valby.  

Bortset fra linje 570 forudsættes eksisterende buslinjer i banens opland videreført uden æn-

dringer i linjeføring. 
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Køreplan/frekvens 

Tværlinjen forudsættes kørt som en del af 

R-nettet, dvs. halvtimesdrift på hverdage i 

tidsrummet kl. 5.30-20.00, og timedrift på 

hverdage indtil kl. 24.00 samt i weekender i 

tidsrummet 7.00-24.00. I alt 36 dobbeltture 

på hverdage og 18 dobbeltture i weekender, 

hvilket svarer til en udvidelse af turantallet i 

forhold til nuværende betjening på 35 %. 

De nærmere konsekvenser af lukning af Tølløsebanen, samt fastholdelsesscenariet er be-
skrevet nærmere i tidligere fremsendte notater. 
 
Samlet vurderes omlægningen ved en højere frekvens at kunne fastholde antallet af passa-
gerer – samtidig med at der realiseres en besparelse i størrelsesordenen 17 mio. kr. om året. 
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Bilag 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

9/16 

Sagsnummer 

ThecaSag-115674 

Movit-3007819 

  



 

 

 

 

 

 

 

10/16 

Sagsnummer 

ThecaSag-115674 

Movit-3007819 

  



 

 

 

 

 

 

 

11/16 

Sagsnummer 

ThecaSag-115674 

Movit-3007819 

BILAG 2. 
 

102A Køge-Præstø 

Linjen forbinder Præstø og Køge. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i Køge, og har et 

meget lokalt præg på delstrækninger.  

 

120 Høje Taastrup-Køge 

Linjen fungerer som tværforbindelse mellem Køge Bugt-området og Høje Taastrup. Linjen 

betjener erhvervsområder i Greve kommune beliggende vest for Køge Bugt Motorvejen 

med lang afstand til banebetjening og giver forbindelse til City 2. Linjen forbinder trafikale 

knudepunkter. 

123 Glostrup-Høje Taastrup 

Linjen giver forbindelse til de trafikale knudepunkter Roskilde, Høje Taastrup og Glostrup og 

betjener en række større erhvervsområder samt indkøbscentrene Ros Torv og City 2, der 

har stor afstand til en station. Linjen kører langs banen, men der er relativt stor afstand mel-

lem stationerne. 

Linje 230R Roskilde-Skibby-Frederikssund 

Forbinder Hornsherred med de regionale centre i Frederikssund (Region Hovedstaden) og 

Roskilde i Region Sjælland. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i såvel Roskilde som 

Frederikssund. 

234 Ringsted-Slagelse.  

Linjen giver forbindelse til de trafikale knudepunkter Ringsted og Slagelse med forbindelse 

til øvrige regionale og landsdækkende forbindelser. Linjen betjener uddannelsesinstitutio-

ner i såvel Slagelse, som Ringsted og Sorø – ligesom linjen i Slagelse betjener hospitalet. 

240 Roskilde-Ringsted 

Pendlernet-linje mellem Roskilde og Ringsted, der sikrer bl.a. byer som Osted og Jystrup for-

bindelse til erhvervsområder, uddannelsessteder og øvrige regionale og landsdækkende tra-

fikforbindelser. 

260R Køge-Ringsted 

Linje giver forbindelse fra Køge til Ringsted, og virker desuden som tilbringer til fjerntrafik-

ken for Køge/Køgebugt-/Stevnsområdet. I Ringsted er der derfor gode forbindelser til/fra 

vestgående fjerntrafik.  Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i såvel Ringsted som Køge.  

 

263 Faxe-Haslev  
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Linjen indgår som en naturlig forlængelse af linje 440R mellem Ringsted og Haslev, som bli-

ver særlig aktuel når den nye ”Ringstedbane” åbnes i 2018 – hvorved der særligt fra Haslev 

opnås betydelige rejsetidsgevinster i trafikken til/fra København. 

420R Slagelse-Holbæk 

Linjen giver en nord-syd gående forbindelse fra Holbæk til Slagelse, hvor forbindelsen til/fra 

vestgående fjerntrafik med DSB-tog er prioriteret. Enkelte ture udføres som ekspresture 

med få standsninger undervejs.  På strækningen nord for Stenlille har linjen generelt karak-

ter af en ekspresbuslinje med få standsninger undervejs, mens den på strækningen Stenlille-

Slagelse har et mere lokalt præg. I Stenlille er der forbindelse med linje 425 Stenlille-Sorø, 

hvorved forbindelsen Holbæk-Sorø sikres. 

 

 

430R Slagelse-Kalundborg  

Linjen giver forbindelse fra Kalundborg til Slagelse via Gørlev, og virker desuden som tilbrin-

ger for Kalundborg og den vestlige del af kommunen til vestgående fjerntrafik. I Slagelse er 

korrespondancen til DSB-tog prioriteret. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i såvel Sla-

gelse som Kalundborg. En række ture udføres som ekspresture med få standsninger under-

vejs. 

440R Ringsted-Haslev  

Linjen giver forbindelse fra Haslev til Ringsted, og virker desuden som tilbringer til vestgå-

ende fjerntrafik for Haslev. I Ringsted er der god togforbindelser. Når den nye ”Ringsted-

bane” åbnes i 2018 vil der særligt for Haslevs vedkommende opnås betydelige rejsetidsge-

vinster i trafikken til/fra København, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at knytte linjen 

op på togbetjeningen på Haslev station, ligesom det vil være hensigtsmæssigt at knytte lin-

jen sammen med linje 263 Haslev-Faxe.  Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i såvel 

Ringsted som Haslev. 

460 Korsør-Skælskør  

Linjen forbinder de to større bysamfund Korsør og Skælskør, der er uden indbyrdes banebe-

tjening. Via Korsør station sikrer linjen Skælskør forbindelse til Vestdanmark.  

Driftsmæssigt er linjen en del af linjen Korsør-Stigsnæs, men linjens sidste del mellem Skæl-

skør og Stigsnæs anses alene som en lokal forpligtelse finansieret af Slagelse Kommune. 

470R Slagelse-Skælskør  
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Linjen giver Skælskør forbindelse til erhvervsområder, uddannelsessteder og øvrige regio-

nale og landsdækkende trafikforbindelser i Slagelse. I Slagelse er der forbindelse til/fra tog i 

såvel øst- som vestgående retning.  

Driftsmæssigt hænger linjen sammen med linje 670 Skælskør-Næstved. 

480R Slagelse-Næstved 

Linjen giver forbindelse fra Næstved til Slagelse, og virker i et vist omfang desuden som til-

bringer til fjerntrafikken for Næstved/Sydsjælland. I Slagelse er der derfor forbindelse til/fra 

vestgående fjerntrafik. Foruden uddannelsesinstitutioner i Næstved og Slagelse betjener lin-

jen Transportcentret Stop39 i Slagelse.  

 

490 Slagelse-Svinninge 

Linjen giver forbindelse fra Odsherred og den vestlige del af Holbæk kommune (Svinninge, 

Mørkøv og Jyderup) til uddannelsesinstitutioner og det trafikale knudepunkt Slagelse. I Svin-

ninge er forbindelserne til/fra Odsherreds Jernbane prioriteret, mens forbindelserne i Sla-

gelse er prioriteret i forhold til/fra vestgående fjerntrafik. Linjen har et mere lokalt præg på 

delstrækninger 

520 Holbæk-Svinninge-Kalundborg  

Linjen forbinder byer beliggende langs landevejen beliggende i stor afstand fra jernbanefor-

bindelsen Holbæk-Kalundborg med Holbæk og Svinninge. Via Svinninge sikrer linjen sam-

men med Odsherredsbanen forbindelsen mellem Kalundborg-området og Odsherred. Linjen 

betjener desuden uddannelsesinstitutioner og erhvervsområder i Kalundborg og Holbæk 

samt borgere til hospitalet i Holbæk.  

555 Høje Tåstrup-Odden Færge   

Linjen giver sommerhusområderne ved Høve strand, Ellinge Lyng og Odden direkte forbin-

delse med Hovedstadsområdet (Høje Tåstrup). Der køres uden stop fra Høje Taastrup til Få-

revejle, dog standses for optagning af passagerer i Holbæk til/fra Odden Færge Havn. Linjen 

trafikeres i perioden fra påske til efterårsferie (uge 42). Linjen supplerer linje 666 på fælles-

strækningen Høje Taastrup-Gudmindrup Lyng. 

 

560 Holbæk-Nykøbing Sjælland  

Linjen er et direkte og hurtigt supplement til Odsherredsbanen mellem Holbæk og Nykøbing 

Sjælland. Linjen gennemføres med et begrænset antal standsninger undervejs, og betjener 
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uddannelsesinstitutioner og erhvervsområder i Holbæk. Linjen sikrer gennem korrespon-

dance med lokallinje 566, den østlige del af Odsherred forbindelse til regionale mål samt 

gymnasium i Asnæs. 

570 Næstved-Sorø-Dianalund(-Gørlev) 

Linjen giver forbindelse fra Gørlev-Dianalund til Sorø henholdsvis Næstved, ligesom den sik-

rer den nordøstlige del af Sorø kommune forbindelse til Kalundborg ved korrespondance i 

Gørlev til linje 430R. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i Dianalund, Sorø og Næstved. 

Linjen har et mere lokalt præg vest for Dianalund, hvorfor strækningen Dianalund-Gørlev 

anses som en lokal forpligtelse. Linjen er derfor fællesfinansieret mellem Sorø og Kalund-

borg Kommuner samt Region Sjælland.  

540 Holbæk-Ringsted  

Linjen sikrer direkte forbindelse fra Holbæk til Ringsted og giver samtidig – ved skifte til tog 

– Odsherred og Holbæk forbindelse til/fra Sydsjælland og Lolland-Falster. Linjen giver desu-

den den østlige del af Holbæk kommune (Vipperød, Tølløse og Kr. Eskilstrup) forbindelse 

til/fra vestgående fjerntrafik i Ringsted. På strækningen St. Merløse-Holbæk har linjen ka-

rakter af en ekspresbuslinje med få standsninger undervejs. Linjen betjener uddannelsesin-

stitutioner og skoler i såvel Ringsted som Tølløse og Holbæk. 

620R Næstved-Præstø 

Linjen giver direkte forbindelse fra Præstø til Næstved, og virker desuden som tilbringer til 

fjerntrafik for Præstø. I Næstved er der derfor gode togforbindelser. Linjen betjener uddan-

nelsesinstitutioner i Næstved  

630R Næstved-Faxe Ladeplads 

Linjen giver forbindelse fra Faxe Ladeplads og Faxe til Næstved via Rønnede. Linjen giver 

Faxe direkte forbindelse til Faxe Syd station, hvor der er forbindelse til/fra Østbanens tog i 

relation Køge. Foruden at betjene det trafikale knudepunkt Næstved og uddannelsesinstitu-

tioner, betjener linjen indkøbscentret Næstved Storcenter. 

660R Vordingborg-Stege 

Linjen giver Møn direkte forbindelse til Vordingborg, hvor der via forbindelse til tog sikres 

regionale forbindelse mod såvel Næstved-København som Nykøbing Falster med videre for-

bindelse til fjerntrafikken. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i Vordingborg. 

 

666 Høje Tåstrup-Rørvig 

Linjen giver sommerhusområderne ved Høve strand, Ellinge Lyng og ved Klint og i Rørvig di-

rekte forbindelse med Hovedstadsområdet (Høje Tåstrup). Der køres uden stop fra Høje 
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Taastrup til Fårevejle. Linjen trafikeres kun fredag, lørdag og søndag i perioden fra påske til 

efterårsferie (uge 42), dog er der daglig kørsel i skolernes sommerferie. Linjen supplerer 

linje 555 på fællesstrækningen Høje Taastrup-Gudmindrup Lyng. 

 

670 Næstved-Skælskør 

Linjen giver Skælskør forbindelse til Næstved og sikrer sammen med linje 460 Korsør-Skæl-

skør den regionale forbindelse Korsør-Næstved. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i 

Næstved. 

Driftsmæssigt hænger linjen sammen med linje 470R. 

680 Næstved-Ringsted 

Pendlernet-linje mellem Næstved og Ringsted, der sikrer bl.a. byer som Herlufmagle, Gel-

sted og Glumsø forbindelse til erhvervsområder, uddannelsessteder og øvrige regionale og 

landsdækkende trafikforbindelser i Ringsted og Næstved. 

720R Maribo-Rødby Færge 

Linjen giver direkte forbindelse fra Rødby Havn/Færge og Rødby til Maribo, hvor der via for-

bindelse til Lollandsbanen sikres regionale forbindelse mod såvel Nakskov som Nykøbing 

Falster med videre forbindelse til fjerntrafikken. Linjen give desuden forbindelse til Tyskland 

via færgeoverfarten Rødby-Puttgarden, og det rekreative mål Lalandia. Når den faste Fe-

mern-forbindelse åbnes og der etableres ny station på Sydlolland bør linjen føres forbi 

denne. Linjen benyttes af uddannelsessøgende til Maribo, Nakskov og Nykøbing Falster. 

750E Stege-Nykøbing F 

Giver Møn direkte forbindelse til uddannelsesinstitutioner i Nykøbing F. Er et supplement til 

øvrige regionale forbindelser via Vordingborg. 

760E Maribo-Vordingborg Uddannelsescenter 

Giver den vestlige og nordvestlige del af Guldborgsund kommune direkte forbindelse til ud-

dannelsesinstitutioner i Vordingborg. Er et supplement til andre regionale forbindelser via 

Nykøbing F. 

736 Stubbekøbing- Nørre Alslev 

Sikrer Stubbekøbing, der nu er den største by i regionen uden regional betjening, en god 

forbindelse til det overordnede banenet i Nørre Alslev og dermed forbindelse til regionale 

og landsdækkende trafikforbindelser. Linjen går desuden forbi området, hvor staten etable-

rer nyt statsfængsel.  
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Der overvejes et forsøg (med puljemidler fra yderpuljen), så der indsættes (en mindre) bus 

til/fra alle tog med forbindelser til/fra Næstved/København med sikker bus/tog korrespon-

dance mens strækningen mellem Stubbekøbing og Nykøbing F. fastholdes som kommunal.  

740 Nykøbing Falster-Gedser 

Linjen forbinder Nykøbing Falster med Gedser og giver en direkte forbindelse til Tyskland 

via færgeoverfarten Gedser-Rostock. Linjen betjener uddannelsesinstitutioner i Nykøbing 

Falster og linjen har på delstrækninger et lokalt præg. 

 

780 Nakskov-Tårs 

Strækningen Nakskov-Tårs Færge er en naturlig forlængelse af Lollandsbanen som giver for-

bindelse videre til færgeoverfarten Tårs-Spodsbjerg. Linjen sikrer dermed den regionale for-

bindelser fra Lolland-Falster videre til/fra Langeland-Fyn. 

 

Driftsmæssigt er linjen en del af linjen Maribo-Nakskov-Tårs, men kun strækningen mellem 

Nakskov og Tårs anses som en regional forpligtelse. 
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1 Konklusion 

På baggrund af modtagene oplysninger om veje i de fire kommuner, som Tølløse-

banen går igennem (Lejre, Holbæk, Sorø og Kalundborg), er det vurderet, at åb-

ning af en ny busrute til erstatning for Tølløsebanen vil medføre forøgede driftsud-

gifter i 3 af de 4 berørte kommuner. En egentlig beregning af størrelsen af de for-

øgede udgifter vil kræve brug af de enkelte kommuners Road Management Sy-

stem, hvilket ikke har været opdraget for opgaven. For at illustrere det mulige om-

fang er der imidlertid gennemført et regneeksempel med en række antagelser. 

Med de valgte antagelser er de forøgede samlede udgifter til belægningsvedlige-

hold og i mindre grad vintervedligehold og stoppesteder skønnet at være i størrel-

sesordenen 260.000 kr. årligt. 

Sætter man regneeksemplets estimerede udgifter i forhold til kommunernes sam-

lede driftsbudgetter skønnes de ekstra omkostninger at være relativt små. 

I Sorø var der i 2014 afsat ca. 72 mio. kr. til vejvedligeholdelse og vintertjeneste.1 

En merudgift svarende til vurderingen i regneeksemplet vil dermed føre til en for-

øgelse på 0,16 %. 

I Holbæk vil brug af regneeksemplet forøge omkostninger med  0,3 % af driftsbud-

gettet for 2014, som er på 39,6 mio. kr.2 

Der er ikke i notatet foretaget en vurdering af, om en lukning af Tølløsebanen vil 

medføre større eller mindre kommunale udgifter til vedligeholdelse af arealer i til-

knytning til de nuværende stationer. 

 

                                                      
1 Kilde: Sorø Kommunes hjemmeside 
2 Kilde: Holbæk Kommunes hjemmeside. 
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2 Baggrund 

I en henvendelse fra Region Sjælland, chefkonsulent Lars Bosendal, blev COWI i 

december 2014 anmodet om en overordnet vurdering af de driftsmæssige konse-

kvenser for de kommunale veje, som en eventuel busrute skulle benytte såfremt 

Tølløsebanen nedlægges. 

I notat af 26. maj 2014 har Movia beskrevet et scenarie kaldet Fastholdelsesscena-

riet, som beskriver et forslag til ruteføring, se figur 1, samt de tidsmæssige konse-

kvenser af en omlægning. I notatet er også angivet med hvilken frekvens ruten skal 

betjenes. Movia oplyser, at der forventes 36 dobbelt ture de 5 første dage i ugen 

og 18 dobbelt ture lørdag og søndag. Det fører til i alt 432 gennemkørsler pr. uge, 

svarende til i gennemsnit 62 køretøjer i døgnet. 

Figur 1. Foreslået linjeføring af ny bustrute i Fastholdelsesscenariet. Kilde: Notat 

fra Movia, 26. maj 2014. Den røde linje viser ruten til erstatning for Tølløsebanen. 

De gule linjer viser andre busruter og de blå linjer viser R-bus linjer. 

Vurderingen har fokuseret på, om den øgede belastning fra en ny busrute medfø-

rer øgede driftsudgifter for de kommunale veje. Ved driftsudgifter er her inkluderet 

vedligeholdelse af belægninger, sidearealer og stoppesteder samt glatførebekæm-

pelse og snerydning. 
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3 Datagrundlag 

På baggrund af figur 1 blev udarbejdet skema for den planlagte rute beskrevet med 

hensyn til vejnavn, ca. længde og hvilken kommune de enkelte veje er beliggende 

i. 

Efterfølgende blev de 4 berørte kommuner (Kalundborg, Sorø, Holbæk og Lejre) 

bedt om følgende oplysninger for hver enkelt vej: 

 

Vejklasse: 

Hvilken vejklasse har kommunen vurderet at vejen befinder sig i. Afhænger af ve-

jens betydning; bl.a. for den kollektive trafik, antal køretøjer der benytter vejen, for-

deling af køretøjer på tunge og lette køretøjer mm. 

 

Vinterklasse: 

Hvilket serviceniveau vejen har i forhold til glatførebekæmpelse og snerydning. 

Serviceniveauet er angivet i kommunernes Regulativ for renhold og vintervedlige-

hold. Regulativerne er godkendt af politiet og vedtaget i de respektive byråd. 

 

ÅDT: 

Årsdøgntrafik angiver det gennemsnitlige antal køretøjer pr. dag ÅDT = årets sam-

lede trafik/365. Vi har ikke modtaget ÅDT fordelt på køretøjstyper; f.eks. fordeling 

mellem personbiler og tunge køretøjer som lastbiler og busser. 

 

Busrute:  

Om vejen befærdes af andre buslinjer. 

Oplysningerne fra kommunerne er vist i bilag A i det omfang kommunerne har afgi-

vet oplysninger. 

Hvor kommunerne ikke har afgivet oplysninger er felterne blanke.  

Vejlængderne er delvist beregnet af COWI på grundlag af Krak´s kort. 
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4 Vejdriftsmæssige forhold 

Når der skal laves en vurdering af de driftsmæssige konsekvenser ved en øget 

belastning af en given vejstrækning indgår flere delelementer i vurderingen. 

1  Slitage på kørebanens belægning og vejens kørebaneafmærkning på grund 

af den øgende belastning fra en ny busrute. Belastningen fra den påtænkte 

rute svarer til en stigning i ÅDT på ca. 62 køretøjer, som beskrevet i kapitel 1. 

Da de berørte veje alle er klassificeret i vejklasse 1 eller 2, har vi vurderet, at 

vejene vil kunne anvendes som de er uden ændringer i opbygningen (bære-

evne)ÅDT fortæller ikke noget om fordelingen af de forskellige køretøjstyper. 

Dette er væsentlig for vurderingen af vedligeholdelsen da tunge køretøjer be-

laster og slider meget mere end lette køretøjer som f.eks. personbiler. 

2 Renhold og vedligehold af sidearealer. Dette omfatter opsamling af affald, 

græsklipning, oprensning af grøfter mm. Det er COWIs vurdering, at disse op-

gaver ikke forøges ved en øget busdrift. 

3 Renhold og vedligehold af buslommer og læskure. Movia har oplyst, at det 

kan forventes, at der skal oprettes ét nyt stoppested i Vedde i Sorø Kommune, 

og at de eksisterende stoppesteder langs ruten i øvrigt vil blive benyttet i det 

omfang det er muligt. COWIs skøn er, at udgifter til vedligehold, renhold, tøm-

ning af affaldskurv vil andrage kr. 12.000,- kr. 15.000 pr år for hvert stoppe-

sted. 

 

4 Glatførebekæmpelse og snerydning. Generelt for alle 4 kommuner gælder, at 

der på vinterklasse A vejene allerede nu udføres vintertjeneste i det tidsrum 

en eventuel ny busrute skal køre på vejene. For vinterklasse B vejene er der 

en periode på 1 – 2 timer inden kl. 24.00, hvor der ikke udføres vintertjeneste. 

Dette kan, primært i forbindelse med snerydning, medføre en meget beskeden 

merudgift afhængig af vejlængden i de enkelte kommuner og vinterens hård-

hed.  
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5 Konsekvenser for vejdriften. 

For overskuelighedens skyld er de vejdriftsmæssige konsekvenser vurderet for 

hver enkelt kommune. 

Da vi ikke har adgang til data om trafikkens sammensætning på hhv. lette og tunge 

køretøjer kan vi ikke lave en egentlig beregning af merudgiften til vedligeholdelse 

af belægninger grundet åbningen af en ny busrute. Disse beregninger kræver ad-

gang til den enkelte kommunes Road Management System.  

Til illustration af stigninger i udgifterne til vejvedligeholdelse har vi i stedet for i af-

snit 4.5 lavet et tænkt regneeksempel. Dette regneeksempel kan illustrere, hvilke 

merudgifter kommunerne kan få under nogle givne forudsætninger.  

5.1 Kalundborg Kommune 

Stigningen i årsdøgntrafikken ligger på ca. 2% for de veje, der berøres af en ny 

busrute. Ved hjælp af kommunens Road management system vil det være muligt 

at estimere en eventuel stigning i udgifterne. Det er COWIs vurdering, at eventuelle 

merudgifter vil være af mindre omfang, idet kun ca. 4,8 km af kommunens vejnet 

berøres. Hvis man forudsætter samme forhold som vist i regneeksemplet afsnit 4.5 

vil merudgiften være ca. kr. 24.000 pr. år 

De berørte veje ligger i vinterklasse 1, hvor der udføres vintertjeneste døgnet 

rundt. Der vil derfor ikke være ekstra udgifter til vintervedligeholdelse. 

5.2 Sorø Kommune 

Den nuværende årsdøgntrafik er ikke oplyst for vejene i Sorø Kommune. Det er 

oplyst, at alle veje befinder sig i vejklasse 1. Kommunen har ca. 19,5 km vej, der 

berøres af en ny busrute. 

Hvis man forudsætter samme forhold som vist i regneeksemplet afsnit 4.5 vil mer-

udgiften være ca. kr. 98.000 pr. år.  

Kommunen har ca. 1,7 km vej i vinterklasse B som berøres af en kommende bus-

rute og, hvor vintertjenesten slutter en time før busdriften stopper. Vi vurderer, at 

det ikke vil medføre ekstra udgifter til glatførebekæmpelse. Til snerydning kan det 

medføre en forøget kørsel med sneplov i størrelsesordenen 1 – 1½ time pr. gang. 
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En vinter, hvor der f.eks. ryddes sne 12 gange, vil derfor medføre en ekstra udgift 

på 18 timer á ca. kr. 900,- svarende til ca. kr. 16.000,- 

5.3 Holbæk Kommune 

Stigningen i årsdøgntrafikken varierer mellem 2% og 15% på de enkelte veje. På 

størstedelen af ruten er stigningen under 5%. Kommunen har ca. 14 km vej, der 

berøres af en ny busrute.  

Hvis man forudsætter samme forhold som vist i regneeksemplet afsnit 4.5 vil mer-

udgiften være ca. kr. 70.000 pr. år.   

Kommunen har ca. 8 km vej, hvor vintertjenesten slutter to timer før busdriften 

stopper. Vi vurderer, at det i forbindelse med glatførebekæmpelse ikke vil medføre 

ekstra udgifter. I forbindelse med snerydning kan det medføre en forøget kørsel 

med sneplov i størrelsesordenen 2 – 2½ time pr. gang. En vinter, hvor der f.eks. 

ryddes sne 12 gange, vil derfor medføre en ekstra udgift til 2 sneplove på 60 timer 

á ca. kr. 900,- svarende til ca. kr. 54.000,- 

5.4 Lejre Kommune 

Strækningen, som en eventuel ny busrute skal anvende på vejene i Lejre Kommu-

ne er af meget beskeden længde og stigningen i ÅDT er kun ca. 15 %. Det vurde-

res derfor, at Lejre kommune ikke vil få målbare ekstra udgifter til vedligeholdelse i 

forbindelse med en ny busrute. 

5.5 Regneeksempel 

I det følgende er gennemregnet et tænkt eksempel, som viser konsekvenserne for 

vedligeholdelsesudgifterne til belægninger under nogle givne forudsætninger. Ek-

semplet kan ikke direkte anvendes i de 4 kommuner, der omtales i notatet, da for-

udsætningerne er forskellige. Imidlertid indikerer eksemplet størrelsesordener. 

Regneeksempel 

X kommune har 10 km. vej i klasse 1 som berøres af den nye buslinje. Det svarer 

til ca. 70.000 m² belægning ved en 7 m bred vej.  

Levetiden for asfaltslidlaget er beregnet til 12 år på baggrund af trafikmængde og 

sammensætning af køretøjer på vejen. Nye beregninger i kommunens Road 

Management System, som medtager belastningen fra den nye buslinje, angiver at 

levetiden for slidlaget nedsættes med 1½ år. Dette giver følgende tal: 

Nuværende forhold: 

Nyt slidlag på 70.000 m² á kr. 60,-   kr. 4.200.000,- 

Udgift pr år        kr.    350.000,- 

Forhold efter åbning af busrute: 

Nyt slidlag på 70.000 m² á 60,-    kr. 4.200.000,- 

Udgift pr år.        kr.    400.000,- 

Der vil således i dette eksempel være en årlig merudgift på kr. 50.000,- til vedlige-

hold af asfaltbelægningen. 
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Bilag A Oplysninger modtaget fra de 4 kommuner 

Kommune/vejnavn Vej-

klas

se 

ÅDT Stig-

ning 

ÅDT 

Nuvæ-

rende 

busrute 

Vejklasse for 

vintervedli-

gehold 

Vejlængde 

for den 

berørte 

strækning 

Vinterved-

ligeholdes i 

tidsrummet 

Kalundborg Kommune:        

Sæbyvej fra Høng til Sorøvej 

1 3334 1,9% 545 1 3007 Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Sorøvej til kommunegrænse 

1 2945 2,1% 570 1 1830 Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Sorø Kommune:        

Kalundborgvej 1  

 

 A 3800 

Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Sorøvej (Statsvej)        

Herrestrupvej 1  

 

 B 1700 

4.00 – 

23.00 

Alle dage 

Karsholtevej , Dr. Sellsvej 
1  

 

 A 4500 

Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Holbækvej  
1  

 

 A 1100 

Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Tjørntvedvej  
1  

 

 A 3530 

Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Sorøvej (Statsvej) 
       

Merløsevej 

1    A 4900 Døgnet 

rundt 

Alle dage 

        



KONSEKVENSER FOR DE KOMMUNALE VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER 

http://projects.cowiportal.com/ps/A065014/Documents/03 Project documents/Omlægning af Tølløsebanen_version_2_docx.docx 

13 

Holbæk Kommune        

Bagmarken (forlængelse for Merlø-

sevej) 

2 3283 1,9 % 589 A 1700 Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Bygaden 

9   511, 589, 

540 

B 100 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Holbækvej 

9 677 9,2% 511, 589 B 100 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Banevej 

9   511, 589 B 400 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Ørnevej 

9   511,589 B 150 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Bygaden 

9   511, 589, 

540 

B 550 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Have Borupvej 

2 1397 4,5% 511, 589, 

540 

B 4300 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Borgergade 

2 2002 3.1% 511, 589, 

540 

B 700 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Stestrupvej 

3 400 15,5% 511, 589, 

585 

B 1700 4.00 – 

22.00 

Alle dage 

Hvalsøvej (rute 255) til kommune-

grænse med Lejre 

 

 

2 3765 1,7% 511, 585 A 4300 Døgnet 

rundt 

Alle dage 

Lejre Kommune        

Tølløsevej fra kommunegrænse til 

Hvalsø Station 

4 412 15% Ingen A 350 Døgnet 

rundt 

Alle dage 
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