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Vejforbindelse



Vejforbindelse



Vejforbindelsen v. Espergærde/Snekkersten



Vejforbindelsens tunnelrør



Baneforbindelse for persontrafik



Baneforbindelsens tunnelrør



Baneforbindelsen v. Helsingør



Miljøkonsekvenser

Store negative konsekvenser

Moderate negative konsekvenser

Små negative konsekvenser

Ubetydelige/ingen konsesekvenser

Positive konsekvenser

Bymiljø

Kulturmiljø

Naturmiljø - terrestisk

Naturmiljø - akvatisk

Overfladevand

Grundvand



Danske anlægsoverslag

Mia. DKK

2020 prisniveau inkl. 50% 

korrektionstillæg

Vejforbindelse 23,1

Baneforbindelse frem til Helsingborg C 15,9
Baneforbindelse fra Helsingborg C til Västkustbanan og 
Skånebanan (3,0)

Vej og baneforbindelse i alt 42,0

Hovedscenarie

Hovedscenarie



Muligheder for optimering



Trafikprognoser – 3 hovedscenarier

• Hovedscenarie vej En fast vejforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg 
med en hastighed på 90 km/h og to kørespor med 
nødspor per retning.

• Hovedscenarie vej og delvist integreret bane En vejforbindelse som beskrevet ovenfor, men suppleret 
af en fast baneforbindelse for persontog mellem 
Helsingør station og Helsingborg. Tog fra Kystbanen 
ender i Helsingborg og passagerer ud over Helsingborg 
må skifte.

• Hovedscenarie vej og fuldt integreret bane
Samme tekniske løsning, men nogle tog fra Kystbanen 
fortsætter på den svenske Västkustbanan og 
Skånebanan mod Göteborg/Hässleholm.  



Trafikprognoser 

• Hovedscenarie vej

• Hovedscenarie vej og delvist 

integreret bane

• Hovedscenarie vej og fuldt 

integreret bane
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Ændring i antal togpassagerer



Ændring i vejtrafikken



Ændring i vejtrafikken - zoom



Betydning for tilgængelighed



Betydning for tilgængelighed



Betydning for tilgængelighed



Finansiering
Spørgsmål:
• Kan brugerne af en HH-forbindelse betale forbindelsen? – eller er der et 

restfinansieringsbehov?

Grundlag:
• Danske og svenske anlægsoverslag
• Trafikprognose, takster efter køretøjer og formål.
• Økonomisk levetid (40 år) og langsigtet realrente (2,5%).
• Flere metoder: forretningsøkonomisk beregning og en statsfinansiel beregning

med vægt på om brugerne kan betale hele anlægget på 40 år.



Restfinansieringsbehov

• Hovedscenarie vej 2,4 mia. kr.

• Hovedscenarie vej og fuldt integreret bane -14,3 mia. Kr.



Samfundsøkonomisk analyse

Tidsgevinster
Øget arbejdsudbud

Færre uheld

Anlægsomkostninger
Gener under anlæg
Driftsomkostninger

Forurening

COST BENEFIT



Samfundsøkonomiske nøgletal for Danmark

Hovedscenarie

Vej
Vej og fuldt 

integreret bane

Nettonutidsværdi (DKK) 5,6 mia. -1,2 mia.

Intern rente 5,0% 2,9%



Klimaeffekter

CO2 udledning

Anlæg af vejforbindelse 800-900 kton

Anlæg af vej og baneforbindelse 1 400 – 2 000 kton

Øget banetrafik Marginal påvirkning

Øget vejtrafik I Danmark 2040 40 kton/år



Strategisk analyse

nu

Förberedande studie

Forundersøgelse

varighed: ca.3 år

Lokaliseringsutredning

Miljøkonsekvensvurdering
(VVM)

varighed: ca. 3 år
Miljökonsekvens-beskrivning

? ? ?
Beslutning om 
fortsatte
undersøgelser.

Principbeslutning 
om projektet og 
igangsætning af 
miljøundersøgelser.

Beslutning om teknisk
løsning og evt. anlæg.

Anlægsperiode

varighed: 8-10 år

Det videre forløb…
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Kontaktpersoner: 
Vejdirektoratet: Thomas A. Sick Nielsen, tasn@vd.dk
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Jan Albrecht, JAA@tbst.dk
Materiale:
https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/en-fast-forbindelse-mellem-helsingoer-
og-helsingborg
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/fast-
forbindelse-mellan-helsingor-och-helsingborg/


