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FORORD

Et globalt problem rykkede tæt på indbyggerne i Greater Copenhagen/Øresundsregionen ef-
teråret 2015. Tv-billeder af mennesker på flugt forvandlede sig til mennesker vi så på motor-
vejen fra Rødby mod København, mødte i Øresundstoget på vej til Sverige eller på Malmø C., 
hvor hele familier sad og ventede på at starte deres nye tilværelse i Sverige. Flygtningekrisen 
fik regionale effekter i Greater Copenhagen/Øresundsregionen, da den svenske regering 
først valgte at indføre grænsekontrol den 12. november og fra den 4. januar desuden krav om 
ID-kontroller på dansk jord af rejsende til Sverige. Denne rapport belyser de regionale effek-
ter af grænse- og ID-kontrol, men kommer ikke ind på effekterne som de mange asylansøge-
re har på den kommunale og regionale økonomi. 

Vores formål med rapporten er at stille fakta til rådighed for beslutningstagere, medier, 
erhvervsliv og andre interesserede. Vi har fulgt udviklingen i Greater Copenhagen/Øresunds-
regionen siden 2002, hvor Øresundsinstituttet blev dannet med fokus på analyse af regional 
udvikling, byudvikling samt på integrationen over Øresund. 

Denne rapport udgør anden del af to analyser om effekter af ID- og grænsekontroller mellem 
Danmark og Sverige, som Øresundsinstituttet har publiceret i løbet af sommeren 2016. Del 1 
”Ny hverdag for pendlere over Øresund” er skrevet af Karin Winter, Ph.D. studerende ved af-
delingen for Urbane og Regionale studier ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH.

Malmø og København den 30. juni 2016 

Britt Andresen
Chefanalytiker Øresundsinstituttet

Det fælles arbejdsmarked i Øresund krymper
KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
MELLEM DANMARK OG SVERIGE, DEL 2
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I KORTE TRÆK
Arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen er blevet mindre som en effekt af grænse- og ID-kontroller-
ne mellem Danmark og Sverige. Men alene for dem, der pendler med den kollektive trafik. 322.000 
færre job på Sjælland kan i dag nås med én times pendling med toget fra Malmø C sammenlignet med 
tiden inden ID- og grænsekontroller. Blot 6 af tidligere 10 job på Sjælland er nu tilgængelige inden for 
en rejsetid på én time med tog fra Malmø Centralstation. Det viser beregninger med Region Skånes 
tilgængelighedsmodel. For rejsende, der tager bilen over Øresundsbron eller rejsende med HH Ferries 
mellem Helsingør og Helsingborg er effekterne mere begrænsede. 

Til sammen tilbringer de togrejsende 6.660 flere 
timer på transport per dag efter grænse- og ID-kon-
trollerne er indført. I løbet af det første halve år 
med kontrollerne svarer det til en omkostning på 
229 millioner danske kroner, når tiden værdisættes 
i kroner og ører, viser beregninger fra Øresundsin-
stituttet. 

Pendlerne vidner om en hverdag med længere 
rejsetider, færre afgange i myldretiden, forsinkelser, 
togskift, mere trængsel og stress. Det påvirker deres 
fritid og familier. Hvis ID- og grænsekontrollerne 
fortsætter med at forårsage lange rejsetider og dårli-
gere rejsekomfort for de rejsende med Øresundsto-
gene, vil det få  negative effekter på arbejdsmarkedet 
og på sigt også skade væksten i Greater Copenhagen 
vurderer Øresundsinstituttet.

• Med en togtur på en 1 time fra Malmø C kan 
man i dag kun nå 6 ud af 10 danske job, der tidlige-
re kunne nås med en rejsetid med Øresundstoget på 
1 time. Fra Lund C kan man i dag nå 2 ud af 3 af 

de danske job, der tidligere kunne nås med en tog-
tur på 1 time. Det viser beregninger foretaget med 
Region Skånes tilgængelighedsmodel. Den længere 
rejsetid med tog betyder, at henholdsvis 322.000 og 
193.000 færre job kan nås med en daglig pendlings-
tid på én time fra henholdsvis Malmø C og Lund 
C. Med ID- og grænsekontrol er det københavnske 
arbejdsmarked stort set uden for rækkevidde for 
Lunds indbyggere.

• De togrejsende tilbringer til sammen 6.660 timer 
mere på transport per dag med den køreplan, der 
gælder fra 27. juni, viser beregninger foretaget af 
Øresundsinstituttet. I løbet af det halve år, der 
har været ID-kontrol, løber det op i en værdi af 
omkring 229 millioner danske kroner beregnet med 
den værdisætning af tid, som anvendes i danske 
samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturinves-
teringer og omkring 121 millioner danske kroner 
ved anvendelse af den svenske værdisætning af tid. 
På årsbasis svarer det til at den længere rejsetid for 
de togrejsende svarer til et tab på 448 millioner 
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KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 

322.000 FÆRRE JOB. Fra Malmø C kan man med en 
rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 322.000 færre 
danske job end før ID- og grænsekontrollen

MALMØ - KUN 6 UD AF TIDLIGE-
RE 10 DANSKE JOB KAN NU NÅS 
INDEN FOR 1 TIMES REJSETID

LUND – KUN ARBEJDSPLADSER I 
KASTRUP KAN NÅS INDENFOR  
1 TIMES REJSETID

193.000 FÆRRE JOB. Fra Lund C kan man med en rejsetid 
på 60 minutter med kollektiv trafik nå 193.000 færre danske 
job end før ID- og grænsekontrollen

danske kroner beregnet med danske tidsværdier og 
237 millioner danske kroner med svenske tidsvær-
dier.

• Det er først og fremmest de togrejsende over 
Øresund, der påvirkes af ID-kontrollen og græn-
sekontrollen. For bilister, der kører over Øresunds-
bron eller de færgerejsende mellem Helsingør og 
Helsingborg. Kontrollerne giver her normalt kun 
anledning til et par minutters forsinkelse.

• Med den seneste beslutning om at forlænge 
grænse- og ID-kontrol til november 2016 står vi 
i en situation med længerevarende ID- og græn-
sekontroller. En situation som kun ganske få i 
Greater Copenhagen/Øresundsregionen havde 
forventet den første tid efter ID-kontrollen blev 
indført 4. Januar 2016. Danmark har besluttet at 
forlænge grænsekontrollen mod Tyskland til den 
12. november. Sverige har besluttet en forlængning 
af grænsekontrollerne til den 11. November, mens 
ID-kontrollerne for rejsende fra Danmark til Sveri-
ge er forlænget til den 4. november. 

• Der har endnu ikke for alvor vist sig store negative 
effekter på arbejdsmarkedsintegrationen mellem 
Skåne og Sjælland. At skifte job er en proces der 
tager flere måneder.  Visse job i København finder 
man desuden ikke i Skåne mens andre har et 
lavere lønniveau på den svenske side af  Øresund. 
Skånetrafikens salg af pendlerkort över Øresund er 
faldet 3,8 procent januar-maj 2016, hvilket stem-
mer godt overens med det fald på 4 procent som 
Jobindsats.dk’s statistik for udenlandsk arbejdskraft 
viser i antallet af svenskere med arbejde i Østdan-
mark for perioden januar-marts.

• Del 1 af denne rapport ”En ny hverdag for 
pendlerne over Øresund” viste, at en stor del af 
pendlerne allerede på tidspunktet for gennem-
førelsen af spørgeskemaundersøgelsen i februar/
marts, spekulerede over at skifte job til bopæls-
landet eller flytte til arbejdslandet. Samtidig 
ses en faldende interesse for at arbejde på den 
anden side fra fagområder, der ikke er blandt 
de højestlønnede ifølge informationstjenesten 
Øresunddirekt. 

Kilde: Region Skånes tilgængelighedsmodel
Kortdata: © Lantmäteriet gennem Geodatasamverkan og Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller 
for juni 2016 og september/oktober 2015
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• Der er desuden en mental reaktion på grænse- og 
ID-kontrollen i Greater Copenhagen/Øresunds-
regionen. Folk er blevet opmærksomme på noget 
de ikke tænkte over, at de havde – fri bevægelighed 
over grænsen. Mange øresundspendlerne har reage-
ret på at de skal vise ID på vej til eller fra arbejde og 
bornholmerne at de skal vise ID på rejser til/fra den 
øvrige del af Danmark, når rejsen går via Skåne

• Visse andre effekter er lidt længere tid om 
at vise sig. Det gælder eventuelle effekter for 
turismen, der først rigtig vil vise sig i løbet af 
sommersæsonen. På interviewtidspunktet havde 
turismeaktørerne og –organisationerne ikke set 
nogle effekter, även om det finns en oro kring 
till exempel hur många svenska barnfamiljer som 
väljer att åka till Tivoli med tanke på ID- och 
gränskontrollerna, förseningar och tågträngsel. 
Nyligt offentliggjort overnatningsstatistik viser at 
antallet af svenske hotelovernatninger i Region 
Hovedstaden er faldet 4 procent i løbet af de før-
ste fire måneder af 2016, mens antallet af danske 
overnatninger i Stor-Malmø er steget 2,8 procent. 
Det er endnu for tidligt at drage konklusioner 
om effekterne for turismen på baggrund af tal for 
de første fire måneder, ikke mindst da variationer 

i valutakursen mellem den danske og svenske 
krone påvirker turiststrømmene over Øresund.

• På flere års sigt vil væksten i Greater Copenhagen/
Øresundsregionen blive påvirket negativt såfremt 
der fortsat er grænse- og ID-kontrol og at de fortsat 
giver anledning til store rejsetidsforringelser med 
tog. Københavns Lufthavn er et nav i udviklingen 
af den svensk-danske region og med ID-kontrollen 
er tilgængeligheden med kollektiv trafik blevet væ-
sentligt forringet. Det forventes at gøre det sværere 
at tiltrække nye og fastholde de allerede etablerede 
internationale virksomheder i regionen.  

• Rejsetiden med Øresundstog mellem Kø-
benhavn H og Malmø C er forlænget fra 35 
minutter til 52 minutter eller 72 minutter alt 
efter om man når det første tog i forbindelse 
med togskiftet i Københavns lufthavn. Antallet 
af tog er sat ned fra seks til tre tog i timen i 
myldretiden og X2000 og Bornholmertogene 
stopper ikke i Københavns lufthavn på vej til 
Sverige. Der kører ikke længere direkte tog fra 
Fyn og Jylland til Københavns Lufthavn, men de 
rejsende må skifte tog på København H eller til 
Metro på Nørreport station.

REJSEN OVER SUNDET EFTER ID- OG GRÆNSEKONTROLLER 

KØBENHAVNS LUFTHAVNTÅRNBYØRESTADKØBENHAVN H.

4. JANUAR 2016. Et nyt 
transportøransvar træder 
i kraft og der indføres 
ID-kontrol for tog-, bus- og 
færgerejsende fra Danmark 
til Sverige. De togrejsende 
skal fra 4. januar skifte tog 
på stationen i Københavns 
Lufthavn for at komme 
igennem ID-kontrollen

Toget ankommer 
i spor 2 og alle 
passagerer skal 
ud af toget og gå 
via lufthavnens 
ankomsthal ned til 
ID-kontrollen på 
spor 1 for at kom-
me til Sverige

Tog fra Nivå 
er de eneste 
Øresundstog, der 
kører videre mod 
lufthavnen

Passagerer på vej til Sverige 
har 9 minutter til togskifte og 
ID-kontrol i lufthavnen. Kører 
togene med forsinkelser eller 
er der mange passagerer tager 
togskiftet 29 minutter

Stationen har 
fået dårligere 
togbetjening med 
kun tre tog i timen 
i retning mod 
lufthavnen

29
minutter

16.23 16.3716.30 16.33 16.46/17.06

6

Forsinkede tog fra 
Sverige kører forbi 
lufthavnen og sæt-
ter passagererne af 
i Tårnby
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• Den begrænsede kapacitet på Købehavns lufthavns 
station er en stor del af forklaringen på den store 
rejsetidsforlængelse og ikke mindst at den nuværen-
de køreplan er meget sårbar. Lufthavnsstationen 
har i flere år været erklæret for overbelastet infra-
struktur. Den begrænsede kapacitet på stationen 
besværliggør, at der kan gennemføres ID-kontroller 
på stationen og samtidig opretholdes 10-minutters 
drift for Øresundstogene og være plads til de øvrige 
tog, der tidligere kørte til lufthavnen.

Den nuværende løsning med ID-kontrol på statio-
nen i Københavns Lufthavn ses ikke som en holdbar 
løsning i længden. Trafikoperatører og myndigheder 
har en dialog om ændring af gennemførelsen af 
grænse- og ID-kontrollen eller selve køreplanen for 
at skabe bedre kapacitet, det vil sige 10 minutters 
drift i myldretiden, og bedre robusthed. 

Følgende forslag er kommet frem:

To af de fem forslag har en kort tidshorisont:
• Forslag om at have kontrollen i lufthavnen på 
samme spor som ankommende tog fra København 
med formålet at spare tid. DSB undersøger i øje-
blikket om og hvordan det kan gennemføres

• Forslag om at køre ét Øresundstog fra København 
H direkte uden stop til Hyllie efter samme model 
som X2000 og Bornholmertogene. Forslaget kan 
dog ikke gennemføres på nuværende tidspunkt. Der 
er for lidt plads på sporene og der er ikke tilstrække-
ligt med togmateriel.

Tre af de fem forslag har en lang tidshorisont og føles 
derfor ikke lige så akutelle for trafikoperatørerne:
• Forslag om at samle grænse- og ID-kontrol i 
lufthavnen og anvende godssporene også til person-
tog. Det vil kræve perroner ved godssporet og ifølge 
Danmarks justitsminister Søren Pind rejser forslaget 
”bl.a. spørgsmål i forhold til den danske grundlov, 
som skal undersøges nærmere”, for at have svensk 
politi til at udføre grænsekontrol på dansk jord
• Forslag fra svensk politi om at bygge en perron mellem 
Øresundsbron og den første station i Sverige, Hyllie, 
hvor politiet kan gennemføre grænsekontrol inden toget 
kører til den egentlig perron på Hyllie station. Forslaget 
vil indebære en rejsetidsforringelse for de togrejsende, 
der stiger af i Hyllie på omkring 9 minutter
• Forslag om at flytte ID-kontrollen fra Københavns 
lufthavn til den kunstige ø på Øresundsforbin-
delsen, Peberholm. Det vil kræve et sidespor eller 
signalregulering på Peberholm.

12. November 2015. Sverige 
indfører midlertidig indre 
grænsekontrol. Ved Øresund 
er der både kontroller af 
rejsende med færge fra 
Helsingør samt bilister, 
busrejsende og togrejsende 
på Øresundsbron. Bilister 
og busrejsende kontrolleres 
ved betalingsanlægget ved 
Lernacken, mens togrejsende 
kontrolleres på Hyllie station

HYLLIE TRIANGELN MALMØ C

Toget har et 
ophold på 12-13 
minutter på 
Malmø C for 
at passe ind i 
togafgangene 
videre op i 
Sverige

Toget ankommer 
til Hyllie. Politi og 
paskontrollører 
tjekker de rejsen-
des ID ombord på 
toget. Afstigende 
passagerer tjekkes 
på perronen

Med køreplans- 
ændringen  
9. maj kan rejsen-
de til/fra Trianglen 
bedre regne med 
at toget ankommer 
til tiden

9
minutter

12
minutter

16.58/17.18 17.15/17.3517.11/17.31

9 MINUTTER. Fra 9. maj er der 
lagt et fast ophold ind for togene fra 
Danmark på Hyllie station således 
at opholdet forlænges fra 1 til 10 
minutter. Opholdet sker selv når der 
ikke er politi/paskontrollører til stede

21 MINUTTER. Den sammen-
lagde forsinkelse af rejsen med 
Øresundstog ved grænsekontrol-
len i Hyllie og på Malmø C bliver 
aldrig længere end 21 minutter 
sverende til tiden til næste afgang 
i køreplanen

17.08/17.28

Toget kører videre 
mod Malmø C 
efter et ophold på 
10 minutter
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NÅR REJSETIDEN FORLÆNGES:
Det fælles arbejdsmarked 
i Øresund krymper

Det samfundsøkonomiske tab ved grænse- 
og ID-kontrollen

De rejsende med Øresundstog over Sundet bruger til 
sammen 6.660 ekstra timer per dag svarende til 900 
arbejdsdage på at komme til Sverige efter grænse- og 
ID-kontrollen er indført. Lægges alle de timer, som 
de togrejsende med Øresundstog har brugt på læng-
ere rejsetid i løbet af det halve år, som ID-kontrollen 
har været gældende, svarer det til 720 fuldtidsansatte 
i Danmark eller 670 fuldtidsansatte i Sverige.

Tid er en vigtig en ressource for den enkelte og for 
samfundet som helhed og kan derfor også værdisæt-
tes. Det gøres i traditionelle samfundsøkonomiske 
beregninger af gevinsten ved infrastrukturinvestering-
er, hvor såkaldte tidsværdier bruges til værdisætning 
af rejsetiden, der som hovedreglen bliver kortere, når 
der investeres i ny infrastruktur. Her vendes denne 
beregning på hovedet, da rejsetiden med grænse- og 
ID-kontrol er blevet forlænget for togrejser. 

Vores beregninger viser, at det samfundsøkonomiske 
tab i det første halve år med ID-kontrol og som følge 

af den længere rejsetid med Øresundstog løber op 
i en værdi af omkring 229 millioner danske kroner 
med danske tidsværdier og omkring 121 millioner 
danske kroner med svenske tidsværdier. På årsbasis 
er beløbet af størrelsesordenen 448 millioner 
danske kroner per år, såfremt den ekstra rejsetid 
værdisættes med danske tidsværdier og af størrel-
sesordenen 237 millioner danske kroner per år, 
såfremt de svenske tidsværdier bruges til værdisæt-
ning af den ekstra rejsetid. 

I beregningerne er det forudsat at 95 procent af 
alle togrejsende når det første togskifte i Køben-
havns lufthavn efter ni minutter. Hvis det kun er 
75 procent, der når det første tog efter 9 minutter, 
stiger beløbene til 505 millioner danske kroner 
per år med de danske tidsværdier og 284 millio-
ner danske kroner ved anvendelse af de svenske 
tidsværdier. 

Beregningen af de samfundsøkonomiske effekter 
er langt højere med de danske tidsværdier end med 
de svenske, hvilket skyldes, at de danske tidsvær-
dier generelt er højere og især for erhvervsrejser. 

8
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Samfundsøkonomisk tab per år som følge af 
længere rejsetid med Øresundstog grundet 
ID- og grænsekontrol

Beregningerne dækker alle togrejser, dvs. både 
pendling, fritidsture og erhvervsrejser, over Øresund 
med Øresundstog, men ikke rejser med SJ’s X2000 
eller DSBs tog til Ystad/Bornholm. 

Den længere rejsetid med togene indebærer at man 
har mindre tid til andre aktiviteter. Tid, der går fra 
fritidsaktiviteter, samvær med familie og venner, mo-
tion eller arbejdstiden, hvilket pendlerundersøgelsen 
gennemført af Karin Winter også viser. Beregningen 
skal ses som et supplement til pendlerundersøgelsen, 
der viser de menneskelige reaktioner på og overve-
jelser om ID- og grænsekontrollen. Nogle af disse 
reaktioner, såsom stress, kan i sidste ende også koste 
samfundet penge. Disse faktorer er væsentlige at have 
for øje, men der er ikke her gjort et forsøg på at vær-
disætte disse effekter og reaktioner. Effekten af at det 
fælles arbejdsmarked er blevet mindre og jobsøgende 
derfor har mindre tilbøjelighed til at søge et job på 
den anden side af Sundet er heller ikke inkluderet i 
beregningerne i dette afsnit, da usikkerheden i vurde-
ringen af disse omkostninger anses for at være for stor.

Til beregningerne er rejsetiden værdisat efter de 
principper, der anvendes til vurdering af den 
samfundsøkonomiske nytte ved infrastrukturin-

vesteringer. De svenske tidsværdier publiceres af 
Trafikverket og de danske af DTU.

Beregningerne er foretaget på den rejseplanlagte 
ekstra rejsetid for tog, mens der ikke er regnet på 
forsinkelser derudover. Visse af disse forsinkelser 
er forårsaget af ID- eller grænsekontrollen, som for 
eksempel de gange, hvor grænsekontrollen på Hyllie 
station tager længere tid end de rejseplanlagte 10 
minutter eller hvis togtrafikken over Øresund står 
stille på grund af asylsøgende i Øresundstunnelen, 
der forsøger at gå til Sverige. Men der tages ikke 
højde for de ekstra forsinkelser, der opstår i sådanne 
situationer i beregningerne. 

Effekten af at der nu kun kører tre Øresundstog i ti-
men mod tidligere seks i myldretiden er inkluderet i 
beregningerne. Den nedsatte frekvens påvirker også 
de indenrigsrejsende på strækningen mellem Kø-
benhavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn 
i Kastrup og mellem Malmö C og Hyllie Station i 
Sverige, da der på disse strækninger kører tre færre 
tog i timen. Rejsetidseffekten for de indenrigsrejsen-
de er ikke inkluderet i beregningerne.

Der er anvendt tidsværdier for normal rejsetid, 
ventetid samt skiftetid. Tidsværdier for skiftetid er 
anvendt for togskiftet i Københavns Lufthavn samt 
for de rejser, hvor Skånetrafikens rejseplan anbefaler 
at skifte tog på Hyllie Station eller Malmö C.

6.600 extra ekstra timer bruger de rejsende på togturen over Øre-
sund per dag. Det svarer til 900 arbejdsdage eller 720 fuldtidsansatte i Danmark. 
I løbet af det første halve år med ID-kontroller værdisættes den ekstra rejsetid 
for de togrejsende over Øresund til 229 millioner danske kroner beregnet med 
danske tidsværdier

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 

322.000 færre danske job kan nås med en rejsetid med tog 
på maksimalt én time fra Malmø C efter ID- og grænsekontrollerne indførtes. 
Det indebærer at 6 ud af 10 jobs fortsat kan nås med en rejsetid på eller under 
en time. Det viser beregninger foretaget af Region Skåne med hjælp af deres 
tilgængelighedsmodel
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Der er flere andre aktører der har regnet på 
de samfundsøkonomiske effekter af grænse- 
og ID-kontrollen over Øresund. Analyserne 
viser et årligt samfundsøkonomisk tab på 
alt fra 50 millioner danske kroner (Kraka) 
til 1,4 milliarder svenske kroner (Cepos) 
og 1,5 milliarder svenske kroner (Syd-
svenska Industri- och Handelskammaren). 
Analyserne adskiller sig såvel metodemæs-
sigt, samt i hvilke antagelser, der gøres om 
grænsekontrollens omfang og påvirkning på 
rejsetiden. 

Tænketanken Kraka regner i sin analyse 
med togpendlere og alene med en for-
sinkelse på 10 minutter ved stationen i 
Københavns Lufthavn. Den længere rejsetid 
værdisættes til knapt 50 millioner danske 
kroner på årsbasis.  

En anden tænketank, Cepos, beregner, at den 
årlige omkostning ved en permanent svensk 
ID-kontrol for trafik fra Danmark kan løbe 
op i ca. 150 millioner euro svarende til 1,4 
milliarder svenske kroner. Indfører Danmark 

også en kontrol af rejsende fra Sverige stiger 
omkostningerne til 300 millioner euro svaren-
de til 2,8 milliarder svenske kroner.     

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 
har med hjælp af Sweco og professor i øko-
nomi, Martin Andersson fra Lunds universi-
tet, beregnet at en permanent grænsekontrol 
vil koste 1,5 milliarder svenske kroner om 
året i samfundsøkonomisk tab. Beregning-
en omfatter både rejsetidstabet omregnet 
til kroner og ører for tog, biler og færger 
samt en mindskning i markedspotentialet. 
Analysen er blevet kritiseret for at overdrive 
effekterne, men beløbet ligger tæt op ad 
beregningerne fra Cepos.

Øresundsinstituttet vurderer at på 
nuværende tidspunkt er den periode 
sammenligningen skal omfatte for kort og 
det statistiske materiale for usikkert til at 
beregne dynamiske effekter på det regionale 
arbejdsmarked. Derfor har vi valgt at foku-
sere på værdien af den længere rejsetid hvor 
der findes pålidelige data.

Danske tidsværdier Svenske tidsværdier

Danske kroner, mio.

Best case

Øresundstog – 5 procent når ikke første tog i Kastrup Lufthavn  448     237    

Worst case

Øresundstog – 25 procent når ikke første tog i Kastrup Lufthavn  505     284    

Svenske kroner, mio.

Best case

Øresundstog – 5 procent når ikke første tog i Kastrup Lufthavn  560     296    

Worst case

Øresundstog – 25 procent når ikke første tog i Kastrup Lufthavn  632     356    

SAMFUNDSØKONOMISK TAB PER ÅR SOM FØLGE AF LÆNGERE REJSE-
TID MED ØRESUNDSTOG GRUNDET ID- OG GRÆNSEKONTROL

Kilde:Øresundsinstituttets beregninger på baggrund af materiale fra Skånetrafiken og Öresundståg
Rejsetidsforlængelsen for de rejsende med Øresundstog over Øresund er værdisat med tidsværdier ifølge de danske og 
svenske metoder til at beregne samfundsøkonomiske gevinster af infrastrukturinvesteringer

Fakta - flere analyser

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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322.000 FÆRRE JOB. Fra Malmø C kan man med en 
rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 322.000 
færre danske job end før ID- og grænsekontrollen

MALMØ 
-  KUN 6 UD AF TIDLIGERE 10 
DANSKE JOB KAN NU NÅS INDEN 
FOR 1 TIMES REJSETID
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LUND 
– KUN ARBEJDSPLADSER I 
KASTRUP KAN NÅS INDENFOR  
1 TIMES REJSETID

193.000 FÆRRE JOB. Fra Lund C kan man med en 
rejsetid på 60 minutter med kollektiv trafik nå 193.000 
færre danske job end før ID- og grænsekontrollen

FAKTA: 

Beregningerne og kortene er udarbejdet af Region Skåne ved hjælp af Region Skånes tilgængelig-
hedsmodel. Tilgængelighedsmodellen og en del af de bagvedliggende statistikberegninger kom-
mer fra MOE | Tetraplan. Beregningerne er foretaget ved at der sættes et målpunkt for rejsen, 
hvor der er valgt at sætte Lund C og Malmø C som målpunkter. Beregningerne viser forskellen 
på det område, der før grænse– og ID-kontrollerne kunne nå til Lund og Malmø på 1 time med 
Øresundstoget og området efter 

Til brug for beregningerne er anvendt rejsetidstabeller for uge 23 2016 samt uge 40 2015. Disse 
kørsler er siden kombineret med oplysninger om antal beskæftigede (dagbefolkning) for år 2012 
i et kvadratmeternet á 250 meter. På den danske side er dagbefolkningen i 250 meter nettet 
skønnet på basis af marginalt større statistikområder. 

Såvel tal som kort skal betragtes som omtrentlige, da de er modelberegnet på baggrund af oven-
stående data. 

Kilde: Region Skånes tilgængelighedsmodel
Kortdata: © Lantmäteriet gennem Geodatasamverkan og Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. 
Tidtabeller for juni 2016 og september/oktober 2015
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Forlænget rejsetid med tog mindsker det 
fælles arbejdsmarked 

En længere rejsetid med tog betyder, at antallet af 
job der kan nås med daglig pendling falder. Forsk-
ning fra Internationella Handelshögskolan i Jön-
köping viser, at viljen til at pendle falder markant 
ved en pendlingstid på mere end 45 minutter. Den 
længere rejsetid med tog over Øresund mindsker 
det marked som såvel arbejdstagere som arbejds-
givere søger i ved en rekruttering/et jobskifte. Det 
fælles arbejdsmarked bliver mindre og arbejdsløse 
får sværere ved at få job eller sagt på en anden måde 
tager det længere tid for den enkelte arbejdsløse at 
komme i arbejde. 

Fra Malmø C kan man i dag kun nå 6 ud af 10 
job, der tidligere kunne nås med en rejsetid med 
Øresundstoget på 1 time, svarende til et fald på 
322.000 tilgængelige job. Det viser beregninger 
foretaget af Region Skåne ved hjælp af Region 
Skånes tilgængelighedsmodel. Indbyggerne i 
Lund kan nå to tredjedele af de job, der tidligere 
kunne nås med en rejsetid med tog på 1 time sva-
rende til 193.000 færre job. I praksis betyder det, 
at det københavnske arbejdsmarked ikke længere 
er tilgængeligt for Lunds indbyggere. Det er stort 
set kun job, der ligger i Kastrup eller tæt herpå 
som det i dag er muligt at nå med en rejsetid på 1 
time fra Lund C. 

Fra Malmø C. kan man i dag kun nå job langs jern-
banen ind til Københavns Hovedbanegård og tæt på 
metrostationerne på Amager langs metrolinjen fra 
Københavns lufthavn. Tidligere kunne man nå langt 
hovedparten af jobbene i Københavns kommune, 
hele Frederiksberg kommune og job tæt på de sta-
tionerne i den inderste del af femfingerplanen. 

Modellen anvender rejsetiden i tidstabellerne for 
den kollektive trafik. Hvis de rejsende tager Øre-
sundstoget fra København til Københavns Lufthavn 
er der afsat 29 minutter til togskiftet.  

Fortsat interesse for at pendle blandt dem, 
der har råd til at køre i bil over broen

Der er i øjeblikket ikke et entydigt billede af en faldende 
arbejdsmarkedsintegration i Greater Copenhagen/Øre-
sundsregionen, hvilket måske skyldes at ID-kontrollerne 
kun hæmmer en del af arbejdsmarkedet og ikke rammer 
dem, der har mulighed for at vælge at tage bilen til 
jobbet. Karin Winter, KTH, konkluderer på baggrund 
af den i februar/marts gennemførte undersøgelse blandt 
togpendlere, at man kan ane en forskydning mod mind-
skede pendlingsstrømme over Øresund. Informations-
tjenesten Øresunddirekt, der ofte er i kontakt med folk, 
der har sagt op eller er blevet opsagt, har kun fået nogle 
få henvendelser, hvor folk med sikkerhed har sagt op 
på grund af ID- og grænsekontrollerne på nuværende 
tidspunkt. Der tegner sig på nuværende tidspunkt 



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

ikke et entydigt billede af hvorvidt interessen for at 
arbejde på den anden side er dalet eller ej. Øresunddi-
rekt har i løbet af foråret haft færre deltagere på deres 
informationsmøder om at arbejde i Danmark og om 
den danske lærlingeuddannelse, men 10 procent flere 
besøg på hjemmesidens dele om ledige jobs. Øresund-
direkt og rekrutteringsvirksomheden Adecco noterer 
den samme trend, at der er en fortsat interesse for 
vellønnede specialistjobs, men en mindsket interesse 
for de lavtlønnede servicejobs. Adeccos konklusion er 
at interessen er bevaret hos de arbejdstagere, der har 
råd til at køre i bil til jobbet over Øresundsbron.

Turismen –fald i antal svenske overnatning-
er i Region Hovedstaden og bekymring for 
sommersæsonen 
En rundspørge blandt turistorganisationer i Greater 
Copenhagen/Øresundsregionen viser, at branchen 
endnu ikke har set nogle negative effekter af grænse- 
og ID-kontroller. HH Ferries noterer en mulig 

nedgang i antallet af dagsrejsende og Malmö Turism 
tror også, at de har mistet dagsbesøgende fra Dan-
mark, men har endnu ingen statistik over det. Både 
Sundbusserne mellem Helsingør og Helsingborg og 
Malmö Turism udtrykker bekymring for udvikling-
en i spontanrejser til den anden side af Sundet, som 
nu ikke længere kan være helt spontane med mindre 
man har sin ID med sig. Både Sundbusserne samt 
Øresundstog har et faldende antal rejsende i løbet 
af de første måneder af 2016 sammenlignet med 
samme periode 2015.

Antallet af svenske overnatninger på hoteller og 
feriecentre i Region Hovedstaden er faldet 4 procent 
i løbet af de første fire måneder af 2016 sammenlig-
net med samme periode året forinden, mens antallet 
af svenske overnatninger i Region Sjælland er steget 
med 14 procent. At der har været et fald i Region 
Hovedstaden, men ikke i Region Sjælland, skyldes 
formentligt at hovedparten tager toget på en tur til 
Region Hovedstaden, mens transporten til hotel-
lerne i Region Sjælland formentlig i langt højere 
grad er sket med bil og derfor relativt upåvirket af 
grænse- og ID-kontrol. Samlet er antallet af svenske 
overnatninger i Østdanmark faldet med 0,5 procent 
i løbet af de første fire måneder af 2016, mens 
øvrige udenlandske overnatninger i Østdanmark 
er steget 7 procent i samme periode. Samtidigt bør 
nævnes at turiststrømmene mellem Skåne og Sjæl-
land også påvirkes af valutakursændringer mellem 
den danske og svenske krone.

I Stor-Malmø er antallet af danske overnatninger 
for samtlige overnatningstyper steget 3 procent ja-
nuar-april sammenlignet med samme periode sidste 
år, mens antallet af udenlandske overnatninger i alt 
er steget 18%. For Skåne som helhed kan konstate-
res et mindre fald i danske overnattende gæster på 
0,4 procent, mens der er kommet i alt 10 procent 
flere overnattende udlændinge i alt. 

Det er endnu for tidligt at drage konklusioner om 
effekterne for turismen på baggrund af tal for de før-
ste fire måneder. Eksempelvis udgjorde jan-april 27 
procent af danskernes overnatninger i Stor-Malmø i 
hele 2015, mens de næste fire måneder maj-august 
udgjorde en langt større andel, 41 procent.

Fra mange sider udtrykkes uro over den kommende 
sommersæson. Det gælder både turismebranchen 
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Indenrigsrejsende til Københavns Lufthavn påvirkes af 
ID-kontrollerne, da der kun afgør tre tog i timen til luft-
havnen

Kilde: Region Skånes tilgængelighedsmodel
Kortdata: © Lantmäteriet gennem Geodatasamverkan 
samt Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. 
Tidtabeller för juni 2016 och september/oktober 2015

DÅRLIGERE TILGÆNGELIGHED TIL  
KØBENHAVNS LUFTHAVN FRA 
DEN ØVRIGE DEL AF HOVEDSTADS-
REGIONEN
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og færgeselskaberne. Der er frygt for at ID-kontrol-
lerne vil skabe køer, dels fordi sommersæsonen er 
højsæson, men også fordi sommeren samtidig byder 
på mange nye rejsende, der ikke har samme viden 
om hvad der er gyldig legitimation, som de hyppigt 
rejsende har. 
 
Tivoli er en af de danske turistattraktioner, der har 
et stort marked i Skåne. Tivoli åbnede for sæso-
nen 6. april og har endnu ikke set nogle negative 
effekter. ”Det er svært at vide præcis hvordan det 
kommer til at gå. Men den her hurtige tur frem 
og tilbage til København som vi vænnet Skåne til, 
bliver udfordret” udtaler Elisabeth Milton Hem-
mingsen, kommerciel direktør i Tivoli.

Der er en vis uro i branchen for om brands som 
”Greater Copenhagen” såvel som ”Femern Bælt 
regionen” lider skade. Den dansk-svenske region har 
i mange år markedsført sig som én sammenhængen-
de region og har anvendt sloganet ”one destination 
two countries” i markedsføringen. På lignende vis 
udtrykkes uro for at den bliver svært at opbygge en 
regionstankegang i den dansk-tyske Femern Bælt re-
gion med tilstedeværelsen af grænsekontrol i Rødby. 

Der har også været positive effekter for turismeer-
hvervet i og med at det indtil maj/juni har været 
nødvendigt for politiet at hente forstærkning fra det 
øvrige land til at bemande grænsekontrollerne. Det 
har initialt påvirket antallet af hotelovernatninger 
positivt (januar-maj/juni). Herefter er politiet blevet 
aflastet af henholdsvis paskontrollanter på den 
svenske side og hjemmeværnsfolk i Rødby. 

Høj tilgængelighed med tog en vigtig fo-
rudsætning for Københavns lufthavn 
Et stort passagergrundlag er en vigtig forudsætning 
for at kunne tiltrække nye internationale ruter 
til lufthavnen. Den dårligere tilgængelighed med 
tog til Københavns lufthavn kan derfor hæmme 
mulighederne for at tiltrække nye ruter og dermed 
også hæmme væksten i hele Greater Copenhagen/
Øresundsregionen. Et stort internationalt rutenet 
er vigtigt for at kunne tiltrække internationale 
virksomheder til regionen og for at kunne fastholde 
de virksomheder, der allerede har etableret sig i regi-
onen. Allerede i dag er den gode tilgængelighed via 
kollektiv transport til Københavns Lufthavn et godt 
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argument i kampen om at tiltrække internationale 
investorer til regionen. 

”Hvis vi skal kunne konkurrere med de større met-
ropolregioner i Europa om tiltrækning af nye inves-
teringer og virksomheder, er det en forudsætning, 
at vi tilbyder gode adgangsforhold til vores region. 
Københavns Lufthavn er derfor formentlig det vig-
tigste stykke infrastruktur vi har i Greater Copen-
hagen, og en fortsat udbygning af rutenetværket 
er essentielt i forhold til at sikre nye investeringer 
til vores region ” udtaler Claus Lønborg, CEO for 
Copenhagen Capacity.  

Før ID-kontrollen anvendte en i international 
særklasse høj andel, 66 procent, af de afrejsende 
flypassagerer fra Københavns Lufthavn tog, bus eller 
metro på deres transport til lufthavnen.  

Med ændringerne i togtrafikken som følge af 
ID-kontrollerne er tilgængeligheden til Københavns 
Lufthavn forringet både for rejsende fra Danmark 
og Sverige, der anvender toget for at komme til/fra 
lufthavnen. De indenrigsrejsende i Danmark har 
fået færre Øresundstog i myldretiden til lufthavnen, 
ingen direkte tog fra Fyn og Jylland, ingen Bornhol-
mertog med stop i lufthavnen samt fået forlænget 
togrejsen til lufthavnen med tre minutter. Det giver 
en synligt dårligere tilgængelighed fra de fem fingre 
i fingerplanen til Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn kan ikke måle nogle umid-
delbare effekter på antal afrejsende passagerer, 
men kan se forandringer i hvordan de flyrejsende 
kommer til lufthavnen. Andelen af flyrejsende, 
der ankommer til lufthavnen med tog fra såvel 
Danmark som Sverige, er faldet fra 39 procent i pe-
rioden januar-april 2015 til 27 procent januar-april 
2016, viser statistik fra Københavns lufthavne. Ca. 
halvdelen af disse benytter i stedet metroen, mens 
den øvrige halvdel fordeler sig på primært bil, taxi 
og bus.

Omkring 20 procent af flypassagerne i lufthavnen 
kommer fra Sverige og for Københavns Lufthavne 
er det sydsvenske marked af stor betydning.  
”Det er utroligt vigtigt for lufthavnen - lige så 
vigtigt som vor nærhed til København. Der er ingen 
forskel. Vi sætter stor pris på det marked, som ligger 
i Sydsverige og det vil vi gerne bevare og udvide”, 
siger adm. dir. Thomas Woldbye.

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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ID-kontrollen i Københavns lufthavn er ikke 
en permanent løsning  
Den begrænsede kapacitet på Købehavns lufthavns 
station, der i flere år har været erklæret overbelastet, 
er helt central for den måde ID-kontrollen i dag 
udføres på. Den begrænsede kapacitet på stationen 
besværliggør, at der kan gennemføres ID-kontroller 
på stationen og samtidig opretholdes 10-minutters 
drift for Øresundstogene og have plads til de øvrige 
tog, der tidligere kørte til lufthavnen. Der foreligger 
en indstilling fra Banedanmark fra 2013 om udvi-
delse af Københavns lufthavn station ved at bygge 
perroner ved de to godsspor som løber uden om 
terminalbygningen. Forslaget er ét af tre alternati-
ver, der skal give mere kapacitet på Øresundsbanen i 
forbindelse med åbningen af Femern Bælt forbin-
delsen, hvilket ligger til grund for at det endnu ikke 
er politisk vedtaget. 

Den nuværende løsning med ID-kontroller i 
lufthavnen bliver af trafikoperatørerne hverken set 
som en permanent holdbar eller optimal løsning, 
men som den eneste der var mulig at gennemføre 
på den korte tid, der var fra lovforslaget forelå 
til det trådte i kraft den 4. januar. Køreplanen er 
desuden yderst sårbar. Tog fra København skal sætte 
passagerer af i samme spor som anvendes af tog, 
der ankommer fra Sverige. Hvis et tog fra Sverige 
er 6-10 minutter forsinket, stopper det derfor ikke 
i Københavns lufthavn. Det giver flyrejsende fra 
Sverige en forsinkelse på 15-35 minutter inden de 
efter togskifte i Tårnby når frem til lufthavnen. 

Der er generel enighed om at hvis grænse- og 
ID-kontrollen bliver permanent skal der findes 
en anden løsning for togtrafikken over Øresund. 
Skånetrafikens trafikdirektør, Linus Eriksson, frem-
hæver at de ønsker at grænse- og ID-kontrollerne 
bliver samlet på ét sted, hvilket ville forenkle rejsen 
for passagererne og forkorte rejsetiden med 20 
minutter. At kontrollerne samles et sted er ikke det 
samme som at der kun vil være én kontrol. Det vil 
fortsat være nødvendigt med to kontroller. Formålet 
med ID-kontrollen, der er transportørernes ansvar, 
er at stoppe asylansøgere uden gyldig legitimation 
i at komme til Sverige, mens de asylansøgende kan 
søge asyl, når de kommer i kontakt med det svenske 
politi.  

”Vi har fokus på at samle kontrollerne på ét sted. 

Det er ikke logisk at man først skal vise sit ID, køre 
med tog i 12 minutter, og så vise ID igen mellem to 
nordiske lande. Det må kunne løses på en smartere 
måde” udtaler Linus Eriksson.

”Hvis der bliver permanente kontroller mellem 
landene kan det ikke ske på Kastrup, på længere sigt 
holder det ikke. Det er vores største lufthavn i Nor-
den og at have kontrollen som den er nu, hvor man 
må stå af og vi kører tomme tog fra København til 
Kastrup ovenikøbet. Kapaciteten rækker ikke. Bliver 
der en permanent løsning må vi lave en helt anden 
løsning” udtaler Linus Eriksson, trafikdirektør hos 
Skånetrafiken.    

For Københavns Lufthavne er løsningen heller ikke 
optimal, da de togrejsende skal igennem det område 
i lufthavnen, hvor der er flest gående passagerer. 
Alle ankommende flyrejsende skal igennem dette 
område og det er også her, hvor metrorejsende 
kommer ind i lufthavnen. 
”Det er den del af lufthavnen med flest gående pas-
sagerer. Derfor er det ikke specielt praktisk” udtaler 
Thomas Woldbye, adm. direktør for Københavns 
lufthavne. Samtidigt er det ikke et scenario som 
Thomas Woldbye ønsker: ”For os betyder det, at vo-
res optagsområde, som vi ønsker at udvide, nærmest 
bliver mindre. I hvert fald mentalt og tidsmæssigt”.

Skånetrafiken har som målsætning at øge kapacite-
ten ved igen at indføre 10-minutters drift i myld-
retiden og dermed udnytte systemet optimalt. Den 
nuværende køreplan kræver flere togsæt.

”Anledningen til at vi ikke kan køre med fuld 
kapacitetsudnyttelse skyldes, at det omløb vi kører 
på dansk side og på svensk side og med et brud i 
Kastrup kræver flere tog. Hvor mærkeligt det end 
lyder, skal der flere tog til [i nuværende køreplan 
med færre afgange, red.], og det indebærer at vi 
har konstant materielmangel. Systemet hænger på, 
at alle togsæt er i drift. Får vi et togsæt, hvor der 
opstår fejl eller som må vedligeholdes, får vi direkte 
materielmangel”, udtaler Linus Eriksson.

Visse af forslagene har en meget lang tidshorisont, som 
at bygge perroner ved godssporene eller at flytte ID-
kontrollen til Peberholm. Spørgsmålet er hvor længe 
både grænse- og ID-kontrol fortsætter. Situationen 
ser lidt lysere ud, da Migrationsverket i slutningen 
af april nedskrev sin prognose over forventninger 
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til antal asylansøgere fra 100.000 til 60.000 i deres 
planlægningsalternativ. Grunden til nedjusteringen 
skyldes at det er blevet sværere for de asylansøgende 
at komme til det nordlige Europa og dermed også 
Sverige. Migrationsverket angiver de primære årsager 
til nedjusteringen er at den vestlige Balkanrute er 
lukket samt EU’s aftale med Tyrkiet. Det forventede 
antal på 60.000 asylansøgere er kun lidt højere end det 
antal asylansøgere som Sverige tog imod i 2013, men 

To af de fem forslag har en kort 
tidshorisont:

• Forslag om at have kontrollen 
i lufthavnen på samme spor som 
ankommende tog fra København 
med formålet at spare tid. DSB un-
dersøger i øjeblikket om og hvordan 
det kan gennemføres.

• Forslag om at køre ét Øresunds-
tog fra København H direkte uden 
stop til Hyllie efter samme model 
som X2000 og Bornholmertogene. 
Forslaget kan dog ikke gennemføres 
på nuværende tidspunkt. Der er for 
lidt plads på sporene og der er ikke 
tilstrækkeligt med togmateriel.

• Tre af de fem forslag har en lang 
tidshorisont og føles derfor ikke lige 
så akutelle for trafikoperatørerne:

• Forslag om at samle græn-
se- og ID-kontrol i lufthavnen 
og anvende godssporene også til 
persontog. Det vil kræve perroner 
ved godssporet og ifølge Danmarks 
justitsminister Søren Pind rejser 
forslaget ”bl.a. spørgsmål i forhold 
til den danske grundlov, som skal 
undersøges nærmere”, for at have 
svensk politi til at udføre græn-
sekontrol på dansk jord.

• Forslag fra svensk politi om at 
bygge en perron mellem Øresunds-

bron og den første station i Sverige, 
Hyllie, hvor politiet kan gennemføre 
grænsekontrol inden toget kører til 
den egentlig perron på Hyllie station. 
Forslaget vil indebære en rejsetidsfor-
ringelse for de togrejsende, der stiger 
af i Hyllie på omkring 9 minutter.

• Forslag om at flytte ID-kontrollen 
fra Københavns lufthavn til den 
kunstige ø på Øresundsforbindelsen, 
Peberholm. Det vil kræve et sidespor 
eller signalregulering på Peberholm.

Fem forslag til bedre trafik med Øresundstogene

dog stadig 2-2,5 gange højere end det antal asylansøge-
re, der søgte til Sverige i årene inden da. Med tanke 
på at vi nærmer os en normaltilstand uden at være 
der helt og holdent, kan der være et grundlag for at 
forenkle grænse- og ID-kontrollen, for eksempel ved 
at fjerne ID-kontrollen. Med 60.000 asylansøgere vil 
der formentlig stadig være behov for en grænsekontrol, 
således at politi/paskontrollanter kan tage imod de 
asylansøgende ved ankomst til landet. 

17

Der er forskellige forslag til hvordan grænse- og ID-kontrollen eller selve køreplanen kan ændres for at 
skabe bedre kapacitet, det vil sige 10 minutters drift i myldretiden, bedre arbejdsmiljø for kontrollørerne 
og bedre robusthed i togtrafikken.

Godssporet uden for statio-
nen i Københavns lufthavn 
løber under Metroen.
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Det er først og fremmest de togrejsende over 
Øresund, der påvirkes af ID-kontrollen og græn-
sekontrollen. For bilister, der kører over Øre-
sundsbron eller tager færgen mellem Helsingør 
og Helsingborg og for landgangspassagererne 
samme sted giver kontrollerne sædvanligvis 
kun anledning til et par minutters længere 
rejsetid. De togrejsende påvirkes til gengæld 
både af en i gennemsnit halv time længere 
rejsetid, færre afgange, flere togskift og mere 
trængsel i togene.  Togrejsen fra Danmark til 
Sverige har udviklet sig fra en sammenhængen-
de rejse med mulighed for afkobling til en rejse 
præget af trængsel, forsinkelser, togskift og 
længere rejsetid. 64 procent af de togrejsende 
føler sig irriterede under togrejsen. I Rødby og i 
Rønne oplyses grænsekontrollerne ikke at give 
anledning til forsinkelser i færgetrafikken. 

Tog over Øresundsbron - længere rejsetid, 
færre afgange og flere togskift
Rejsen med Øresundstog fra Danmark til Sverige 
forlænges på fire punkter:

1. Det 1. Der er lagt ekstra 3 minutter ind i køre-
planen fra Københavns Hovedbanegård til Kastrup 
Lufthavn. Fra 4. januar til 27. juni blev de 3 minut-
ter brugt til at toget holdt stille uden for lufthavnen 

og ventede på at der blev plads til at toget kunne køre 
til perron. Fra 27. juni trådte en ændring af kørepla-
nen i kraft, således at toget afgår 3 minutter senere 
fra Københavns Hovedbanegård og i stedet holder 3 
minutter længere på hovedbanegården.

2. ID-kontrollen ved Københavns Lufthavn i Kast-
rup medfører at passagerer på vej mod Skåne, skal 
stige af toget på spor 2, gå igennem ankomsthallen 
og til spor 1, gå igennem ID-kontrollen for derefter 
at kunne tage toget mod Sverige. Toget mod Sverige 
afgår 9 minutter efter ankomst med toget fra Køben-
havn, men misser man det første tog mod Sverige, fx 
ved forsinkelser fra København, forlænges ventetiden 
i lufthavnen til 29 minutter.

3. Ved den første station i Sverige, Hyllie, har toget et 
ophold på 10 minutter og svensk politi og paskon-
trollanter stiger på toget og udfører den midlerti-
dige grænsekontrol ved den indre grænse. I fyldte 
tog i myldretiden kan der være tale om yderligere 
forsinkelser, således at toget holder stille i op til 15 
minutter. Siden midten af maj måned er der ikke lige 
så ofte politi til stede på stationen. Af hensyn til køre-
planen og den øvrige togtrafik er toget dog nødsaget 
til at holde stille de 10 minutter alligevel. 

4. Ved Malmø Centralstation holder Øresundstoget 
stille i 13-14 minutter, imens det afventer den næste 

TOGENE HÅRDEST RAMT:
Sådan påvirkes trafikken af kontrollerne 
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De færgerejsende mellem Helsingør og Helsing-
borg påvirkes ikke rejsetidsmæssigt 
Selve rejsetiden med færge over Øresund er ikke 
blevet forlænget med mere end et par minutter og 
kontrollen opleves som effektiv og smidig, oplyser 
HH Ferries, som ikke har ændret i sejlplanen. Sund-
busserne har heller ikke ændret i deres sejlplan, 
men oplyser at forsinkelser forekommer væsentligt 
hyppigere end inden ID-kontrollen. 

Bilrejsende over Øresundsbron oplever kun mindre 
forsinkelser
Utanför rusningstid finns det inga förseningar i tra-
fiken över Øresundsbron . Men i rusningstiden kan 
gränskontrollen orsaka köer vid betalstationen och 
orsaka bilresenärerna förseningar på upp till 10 mi-
nuter enligt Øresundsbro Konsortiet. Enligt uppgifter 
från svenska polisen är gränskontrollen inte fullstän-
dig och i situationer med tung trafik, kontrolleras en 
mindre andel av fordonen än i lugnare perioder.

Bustrafikken over Øresund – en vis uro for sank-
tionsbøder 
Busselskaberne, der har linjelagt trafik over Øre-
sund, gennemfører ID-kontrollen når passagererne 
stiger på bussen. Det har generelt betydet, at det 
tager lidt længere tid ved stoppestederne. Eksem-
pelvis Gråhundbus, Swebus, Eurolines og Nettbuss 
Express driver rutelagt trafik over Øresundsbron. 
Busselskaberne har løst ID-kontrollen meget for-
skelligt. Visse selskaber har et eksternt firma til at 
stå for ID-kontrollen, mens andre lader sine chauffø-
rer tjekke passagerernes ID. Selve kontrollen ved 
betalingsanlægget, når bussen er kommet til Sveri-
ge via Øresundsbron, varierer meget, men kan tage 
op til ti minutter. Det har fået visse busselskaber, fx 

Swebus, til at lægge lidt luft ind i køreplanen for at 
undgå forsinkelser på mere end et par minutter.

Der findes en uro i branchen for dels at få en 
sanktionsbøde og dels for at en sanktionsbøde kan 
betyde at selskabets tilladelse til at drive trafik 
inddrages. En bøde på 50 000 svenske kroner er 
langt alvorligere for et mindre busselskabs økonomi 
end for en stor togoperatør. Konkret udtaler Mats 
Johansson, CEO for Nettbuss Express, som blandt 
andet kører mellem København og Oslo, at der i 
øjeblikket er for store risici og omkostninger ved at 
drive linjen til Danmark og at de overvejer at ophøre 
med trafikken til Danmark, hvis ID-kontrollerne var-
er i længere tid. Passagererne kan stige på bussen 
med hvad kontrollanten tror er gyldigt ID, men som 
viser sig at være ugyldig, når svensk politi tjekker 
den rejsende i grænsekontrollen.  

Der er stor forskel mellem de forskellige bussel-
skaber på hvilken model for ID-kontrollen man 
har valgt. Gråhundbus, der driver linje 999 mellem 
København og Malmø og linje 866 mellem Køben-
havn og Ystad, har valgt at lade egne chauffører stå 
for ID-kontrollen. Selskabet oplevede ikke at deres 
busruter i efteråret blev anvendt af asylansøgere. 
Nettbuss ruten mellem København og Oslo via Sve-
rige, hvor man har valgt at hyre et eksternt firma ind 
til at stå for ID-kontrollen, var til gengæld en hyppigt 
anvendt rute for asylansøgere i efteråret. Også 
Swebus havde flygtninge som passagerer og har 
valgt en mellemløsning med eksternt sikkerhedsfir-
ma, der står for kontrollen i København, hvor der er 
flest passagerer, der står på, mens chaufføren selv 
tjekker ID-papirer på de passagerer, der stiger på i 
Københavns Lufthavn.

Effekter för färje-, bil- och busstrafiken över Öresund
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afgang i køreplanen. Er toget forsinket fra Hyllie 
bliver opholdet på Malmø C tilsvarende kortere. Den 
samlede forsinkelse fra ankomst til Hyllie til afgang 
fra Malmø C bliver aldrig længere end 21 minutter.  

Store udsving i rejsetiden, men i gennem-
snit forlænges rejsen en halv time
Alt i alt indebærer løsningen med ID- og grænsekon-
trol af passagerne på Øresundstogene at en mængde 
faktorer påvirker hvor meget rejsetiden fra Danmark 
til Sverige forlænges. I bedste fald kan en pendler fra 
København, som stiger af i Hyllie, klare sig med 12 
minutters forlænget rejsetid, men ifølge Skånetrafi-
ken skal man forvente 32 minutters længere rejsetid. 
For en rejsende, som stiger af på Malmö C, handler 
det i bedste fald om 21 minutters ekstra rejsetid på 
vej hjem fra København og ifølge rejseplanen 41 mi-
nutters længere rejsetid. De ovenstående rejsetider er 
blevet 3 minutter kortere fra og med køreplansænd-
ringen per 27. juni. Inden ID- og grænsekontrollerne 
tog rejsen mellem Hovedbanegården i København og 

Malmö Central 34 minutter. Den som bor i Lund får 
rejsetiden forlænget med 15-35 minutter og et ekstra 
togskift i Hyllie. Dette er uden indregning af fors-
inkelser i den grundlæggende togtrafik. Men da det 
nuværende setup er ekstra sårbart opstår der ganske 
ofte forsinkelser, der så kommer oveni den allerede 
forlængede rejsetid. Ifølge Gunnar Wulff, adm. dir. 
for Øresundstog har Øresundstogene år-til-dato (28. 
juni) haft en rettighed på 87,5 procent i retning mod 
Danmark og 85,1 procent i retning mod Sverige ved 
rejser over Øresund.

Skånetrafiken oplyser, at rejsetiden fra Danmark til 
Sverige i gennemsnit er forlænget en halv time. Dette 
svarer til pendlernes egne svar i pendlerundersøgelsen 
som er gennemført af Karin Winter, KTH, og som 
udgør del 1 af denne rapport (1). Samtidigt er det 
bemærkelsesværdigt at pendlerne angiver meget store 
tidsintervaller, når de angiver, hvor meget længere 
rejsetid de har fra Danmark til Sverige (”20-40 
minutter ekstra”, ”30-60 minutter ekstra”). Det 
er et udtryk for at der er indbygget en langt større 
rejsetids usikkerhed i togrejserne nu end tidligere. 

Ekstra lang rejsetid i rejseplanen
Ifølge Skånetrafiken rejseplan er rejsetiden med 
Øresundstoget fra Hovedbanegården i København til 
Malmö Central forlænget fra 35 til 72 minutter fra og 
med 27. juni og inden da 75 minutter. I den anden 
retning opgives rejsetiden stadig at være 35 minutter. 
Rejsetiden adskiller sig altså officielt med 37 minutter 
mellem de forskellige rejseretninger. At den forlængede 
rejsetid er lagt ind i tidstabellen indebærer at DSB og 
Skånetrafiken ikke taler om forsinkelser men om rejse-
tid, hvilket har en betydning for de rejsendes mulighed 
for at søge erstatning ved forsinkelser. I rejseplanen 
er der indlagt 29 minutter til togskiftet i lufthavnen 
i Kastrup, selvom hovedparten af de rejsende ifølge 
Skånetrafiken når toget, der afgår 9 minutter efter an-
komst. Den ekstra lange tid til togskiftet i lufthavnen 
er lagt ind, da trafikoperatørerne fra start var usikre 
på, hvor effektiv selve ID-kontrollen i lufthavnen ville 
blive og om der blev kødannelser. 

Færre tog og mere trængsel 
Den ændrede trafikering med Øresundstogene, hvor 
togene fra København ved ankomst til Københav-
ns lufthavn sætter passagerer af på spor 2, hvor 
også togene fra Sverige ankommer, samt at spor 1 
udelukkende anvendes til tog, der tager passagerer 
på i lufthavnen, mindsker kapaciteten på Køben-
havns Lufthavn station markant og det har derfor 

Hässleholm
HelsingborgHelsingör

MalmöKöpenhamn

Karlskrona

Alvesta Växjö

Göteborg

Kalmar

KALMAR, KARLSKRONA OG GÖTEBORG. Øresundstogene 
kører lange strækninger i Sverige. For at togforsinkelser fra 
Danmark og Hyllie ikke skal forplante sig videre i Sverige, er 
der lagt et ophold ind på Malmø C, således at togene afgår til 
tiden, når de kører nordpå.

1) Karin Winter og Øresundsinstituttet Ny hverdag for 
pendlere over Øresund. Effekter af grænse- og ID-kontrol 
mellemanmark og Sverige, del 1
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ikke været muligt at opretholde ti-minutters driften 
i myldretiden. Den gennemsnitlige ventetid er udvi-
det fra fem til ti minutter i myldretiden for den som 
ikke plejer at passe togtiderne præcist, og fleksibili-
teten mindskes for de rejsende som skal skifte til et 
andet tog eller bus senere på rejsen. Det indebærer 
også at togkapaciteten i myldretiden næsten halveres 
med øget trængsel som resultat.

Fra den 13. december, hvor den årlige ændring af 
køreplanen trådte i kraft, og frem til og den 4. januar 
2016, afgik der et Øresundstog over Øresundsbroen 
hver tiende minut mellem 06-09 og 15-18.00. Fra 
og med den 4. januar afgår der et Øresundstog hver 
20ende minut hele dagen. Dermed er otte togafgange 
fra Sverige til Danmark forsvundet i myldretiden 
mellem 06-09 og ti afgange mellem Danmark og 
Sverige mellem klokken 15.00 og 18.00. I visse tilfæl-
de er togene dog blevet forlænget fra to til de maksi-
male tre togsæt for at forbedre kapaciteten. Samlet set 
er der blevet omkring 1.700 færre siddepladser per 
time på grund den lavere frekvens. Hvor der tidligere 
var 3.800 siddepladser per time, er der i dag omkring 
2.100. Det bidrager yderligere til trængsel i myldreti-
den og vel at mærke i begge retninger. 

Forsinkede tog standser ikke i Københavns 
lufthavn
På turen fra Sverige til Danmark kører Øresund-
stogene næsten som normalt, bortset fra at ti 
minutters trafikken i myldretiden droppes samt 
at togene kører forbi stationen ved Københav-
ns lufthavn, hvis de er mere end 6-10 minutter 
forsinkede. De flyrejsende må så stå af på næste 
station, Tårnby, og skifte til næste tog til lufthav-
nen. Dette giver en forlænget rejsetid på mellem 
15 og 35 minutter, såfremt der er plads til alle i 
toget mod lufthavnen og der ikke er forsinkelser 
i trafikken til lufthavnen. Ifølge Öresundståg AB 
drejer det sig om 1,4 procent af togene i retning 
mod Danmark, der kører uden om Københavns 
Lufthavn. De rejsende til lufthavnen har udtrykt 
uro og en usikkerhed over for de skånske trafik-
operatører efter at der har været medieomtale af 
sagen. Anledningen til at der køres uden om Kø-
benhavns lufthavn ved forsinkelser skyldes mangel 
på sporkapacitet på grund af ID-kontrollerne og 
et ønske om at holde tidsplanen på togets videre 
færd op langs Kystbanen. Lufthavnen oplyser, at 
andelen af de flyrejsende, der kommer til lufthav-
nen med toget er faldet fra 39 procent januar-april 
2015 til 27 procent januar-april 2016.

SJ’s X2000 samt DSB’s tog til Bornholm var 
indstillet i to måneder

De første to måneder med ID-kontrol var Øresund-
stogene de eneste persontog, der kørte mellem Kø-
benhavns hovedbanegård og lufthavnen i Kastrup. 
På grund af den ændrede kørsel med Øresundstoge-
ne, hvor togene fra København sætter passagerer af 
på spor 2, hvor også togene fra Sverige ankommer 
og at spor 1 udelukkende anvendes til tog, der kører 
fra lufthavnen til Sverige, mindskes kapaciteten på 
Kastrup Lufthavn station meget. Både SJ og DSB 
måtte indstille afgangene med henholdsvis X2000 
og IC3-togene til Ystad. Fra 1. marts genoptog SJ 
deres X2000 afgange til og fra Københavns Ho-
vedbanegård, hvor man anvender godssporene, der 
kører uden om Københavns lufthavn, og 15. marts 
fulgte DSB efter og genoptog Bornholmstrafikken. 
Både X2000 og Bornholmstogene har afgang og 
ID-kontrol på spor 26 på København H. Rejsende 
til Bornholm, der ikke rejser med Bornholmertoge-
ne, men tager Øresundstoget til Hyllie for at skifte 
til det lokale Pågatåg, rammes af de samme gener 
som de øvrige togrejsende over Øresund. 

For X2000 indebærer den nye situation med ID- og 
grænsekontrol, at selve rejsetiden mellem Køben-
havns Hovedbanegård og Malmö C er forlænget 
med 25 minutter for to ud af tre daglige afgange og 
da de rejsende bliver bedt om at komme 30 minut-
ter før adgang på grund af ID-kontrollen, indebærer 
det reelt en rejsetidsforlængelse på 55 minutter. 
Samtidig kan man ikke have lige så mange tog fra 
København H. som tidligere på grund af manglende 
sporkapacitet i lufthavnen. I dag har SJ tre daglige 
afgange fra København – før den 4. januar kørte 
X2000 5 gange dagligt fra København. 

Direkte IC-tog og lyntog fra Jylland og Fyn 
til lufthavnen har slutstation på hoved-
banegården 
Den indenlandske danske togtrafik er ud over 
Bornholmertogene også påvirket af ID-kontroller-
ne. For danske rejsende fra Fyn, Jylland og Sjælland 
er rejsen til Københavns Lufthavn blevet mere 
besværlig,da de tog fra Fyn og Jylland, der tidligere 
fortsatte til lufthavnen nu har slutstation på Køben-
havns Hovedbanegård, hvor de rejsende skal skifte 
til et Øresundstog eller til Metro ved Nørreport. 
Indenrigs flyrejsende til Bornholm rammes af den 
dårlige tilgængelighed til lufthavnen, hvilket især er 
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problematisk for de godt 2.000 dags- og ugependle-
re, der bor på Bornholm, men arbejder på Sjælland, 
påpeger Bornholms passagerforening

Begrænset kapacitet på Købehavns luft-
havns station forværrer situationen 
Den begrænsede kapacitet på Købehavns lufthavns 
station, der i flere år har været erklæret overbelastet, 
er helt central, når der skal peges på forklaringer 
på hvorfor det har været nødvendigt at skære ned 
på antallet af togafgange og samtidig indlægge et 
togskift i Københavns lufthavn. Stationen har blot 
to perroner og perronerne er ikke så lange, at der 
kan holde to tog ved samme perron. I fagtermer 
er betegnelsen for en station som Københavns 
lufthavn et trinbræt!

Den begrænsede kapacitet på stationen hindrer, at 
der kan gennemføres ID-kontroller på stationen 
og samtidig opretholdes 10-minutters drift for 
Øresundstogene. Samtidig må visse passagertog 
(X2000 og Bornholmertogene) køre via godsspore-
ne uden om selve stationen ligesom den manglende 
kapacitet har betydet, at IC-tog og lyntog fra Jyl-
land-Fyn ikke længere kører direkte til lufthavnen. 

Alle må nu skifte på København H. En station som 
Hyllie lige på den anden side af Sundet har en langt 
højere kapacitet med 4 spor og lange perroner, hvor 
der kan holde to tog ved samme perron samtidig. 
Løsningen med ID-kontroller i lufthavnen bliver set 
som den eneste mulige løsning på den korte tid, der 
var fra lovforslaget forelå til det trådte i kraft.

Toget mister passagerer, men samme vækst 
på Øresundsbrons vejdel som sidste år
DSB oplyser, at antallet af togrejsende med Øre-
sundstog er mindsket med 12 procent fra januar til 
og med maj 2016.

Skånetrafikens salg af Øresundspendlerkort er faldet 
med 3,8 procent i perioden januar-maj i forhold 
til samme periode sidste år, oplyser Skånetrafiken. 
Modsvarende tal fra DSB er endnu ikke offentlig-
gjort.

Også SJ har mistet passagerer. Her er faldet om-
kring de 40 procent, mens der i 2015 var en vækst 
i antal passagerer til/fra København og Københavns 
lufthavn på 22 procent. Københavns lufthavn er en 
vigtig station for SJs X2000 – inden ID-kontrollen 

Øresundsbrons betalings-
anlæg ved Lernacken
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steg 20 procent af alle kunder på linjen København 
– Malmø – Stockholm på toget på København 
Lufthavn station.  

Visse busselskaber, der kører over Øresundsbron, 
har ikke noteret nogle ændringer i antallet af pas-
sagerer i forhold til samme periode året før, mens 
andre har begrænset antallet af passagerer selv for 
at kunne bevare overblikket over om alle passagerer 
har gyldigt ID på sig. 

Biltrafikken over Øresundsbron er steget med 
3,4 procent januar-maj korrigeret for en ekstra 
dag i februar grundet skudår ifølge en statistik fra 
Øresundsbro Konsortiet. Det er samme vækst som 
i 2015. Pendlerundersøgelsen gennemført af Karin 
Winter viser, at en del tidligere togrejsende er hop-
pet over i bilerne – 23 procent af respondenterne i 
undersøgelsen oplyser at de oftere anvender bilen og 
at 12 procent er begyndt med samkørsel. Øresunds-
bro Konsortiet oplyser i Fokus Øresund i marts, at 
erhvervstrafikken er steget med 7,4 procent i januar 
og februar primært som følge af flere taxaer og ud-
lejningsbiler, hvilket ses som en konsekvens af ID-
kontrollens påvirkning af togtrafikken. Da trafikken 
ikke er steget mere end sidste år, er det dog svært at 
sige hvorvidt grænsekontrol og ID-kontrol har haft 
en entydig positiv effekt på antallet af køretøjer over 
Øresundsbron.

Arbejdsgiverne lejer busser og biler til de 
ansatte og flere arbejder hjemmefra
Virksomheder på den danske side af Øresund 
som har ansat svenske specialister, er nu begyndt 
at hjælpe ansatte med hjemtransporten. Blandt 
andet medicinalvirksomheden Ferring med kon-
tor i Ørestad og mange svenske medarbejdere har 
valgt at leje busser for at hjælpe de svenske med-
arbejdere med hjemtransporten. Malmøbaserede 
Jayway havde i november sidste år 12 svenskere 
på sit kontor i København. I dag arbejder der kun 
fire. De øvrige har valgt at arbejde på virksom-
hedens kontor i Malmø i stedet for og på den 
måde slippe for pendlingen. Københavnsbaserede 
Ageras, specialist inden for revision, bogføring 
og jura, har leaset fire biler, som kører de i alt 
20 svenske medarbejdere til og fra kontoret i 
København.

Risiko for ulykker på Øresundsbron når 
flygtninge og migranter forsøger at gå over 
og asylansøgere gemmer sig under lastbiler

Siden ID-kontrollen blev indført har der frem til og 
med 22. juni været 75 tilfælde, hvor flygtninge og 
migranter har forsøgt at gå over den faste forbindel-
se til Sverige fra tunnelmundingen tæt på Kastrup 
Lufthavn. Cirka to tredjedele af gangene er det på 
motorvejen og i disse tilfælde opdages personerne 
som regel hurtigt og politiet rykker hurtigt ud. I 
den sidste tredjedel af tilfældene er der tale om per-
soner, der forsøger at gå via jernbanetunnelen. Ofte 
når politiet ikke at få fat på personerne inden de er 
kommet ind i tunnelen. For at opdage personerne 
i tide og forhindre en ulykke, har Øresundsbro 
Konsortiet, der ejer og driver Øresundsbron, sat 
varmefølsomme kameraer op, der har været i drift 
siden slutningen af marts. I foreløbigt ét tilfælde 
er personerne nået helt til Sverige inden de blev 
stoppet. Når der er personer i tunnelen, stoppes al 
trafik, for at forhindre ulykker. 

KONSEKVENSER FOR TRAFIKOPERATØRERNE

ID-kontrollen er dyrt for transportørernea

ID-kontrollen påvirker transportørerne på tre punkter:
• Udgifter til selve ID-kontrollen
• Indtægtsfald på grund af færre passagerer
• Evt. udgifter til goodwill-aktiviteter for at fastholde 
kunderne

Øresundstog 
Ifølge Skånetrafiken koster ID-kontrollerne alene 
omkring 72 millioner danske kroner (90 mill. SEK) 
for 2016. DSB arbejder på at mindske omkost-
ningerne og skal snart have opgaven i udbud igen. 
Skånetrafiken er blevet enige med DSB om at stå 
for halvdelen af udgifterne til kontrollerne. Aftalen 
gælder for hele foråret og skal fornyes i starten af 
juli. Skånetrafiken og DSB er enige om at forlænge 
aftalen.  
DSB har meddelt at de ikke vil dække de ekstra ud-
gifter til ID-kontrollerne gennem at hæve billetpri-
serne. Noget de først havde planlagt, men fik kritik 
for af både pendlere og danske folketingspolitikere. 
Skånetrafiken regner med et fald i indtægter på 4-6 
millioner svenske kroner hver måned.  
”Vi hævede billetprisen over Øresund i decem-
ber, hvilket var en del af en politisk beslutning, 
og effekten af den stigning er væk eftersom vi 
har færre rejser. Præcis hvor mange penge vi 
taber på billetindtægter er sværere at sige, men et 
sted mellem 4-6 millioner svenske kroner vurde-

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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rer vi” siger Skånetrafikens trafikdirektør Linus 
Eriksson, som er svensk bestiller af øresunds-
trafikken.     

Der er gennemført og planlagt flere aktiviteter for 
at fastholde de togrejsende, især pendlerne. Den 
første uge fik de rejsende tilbudt kaffe og kage og 
Skånetrafiken tilbød fra start deres kunder åbent 
køb og senere fik alle med et pendlermånedskort 
over Øresund tilbudt en kompensation på 500 
svenske kroner. Det har 74 procent af alle pendlere 
benyttet sig af.

X2000 tog fra København er ikke længere 
lønsom 
SJ har omkostninger på 5 millioner svenske kroner 
for 2016 til et sikkerhedsfirma, der står for selve 
ID-kontrollen. Samtidig har linjen fra København 
mistet 40 procent af sine rejsende og også 40 pro-
cent af indtjeningen i forhold til sidste år. 

”Det er en kæmpestor påvirkning på et marked, der 
steg 22 procent sidste år, når man regner til Kastrup 
Lufthavn og København. Tallene stiger ikke, det er 
svært at bygge et marked under de her forudsæt-
ninger” udtaler markedschef for linjen København 
– Stockholm hos SJ, Maria Rosendahl.

Forskellig økonomisk påvirkning for bussel-
skaberne
Gråhundbus har valgt at lade egne chauffører stå for 
ID-kontrollen og har derfor ingen ekstraudgifter. 
Nettbus Express har valgt at have et eksternt firma til 
at stå for selve ID-kontrollen samt har været nødsaget 
til at lave en systemtilpasning på deres hjemmeside 
for at gøre kunderne opmærksomme på kravet om at 
have gyldigt ID med sig på rejsen i forbindelse med 
billetkøbet, der foregår på nettet, har betydelige om-
kostninger i forhold til de indtægter som ruten giver.

HH Ferries melder Sverige til EU-Kommis-
sionen 
HH Ferries udgifter til ID-kontrollen beløber sig 
til omkring 24 millioner svenske kroner per år. 
HH Ferries har meldt Sverige til EU-Kommis-
sionen da de mener at ID-kontrollerne skævvrider 
konkurrencen, når færgerne mellem Helsingborg og 

Helsingør tvinges til at indføre ID-kontrol, mens 
biltrafikken over Øresundsbron kan fortsætte med 
kun politiets nuværende grænsekontrol. HH Ferries 
har også krævet at den svenske stat skal betale for 
de meromkostninger som ID-kontrollerne med-
fører. Øresundsbro Konsortiet anses ikke for at 
være transportør, men infrastrukturejer, som stiller 
vej- og togforbindelsen til rådighed for transportø-
rerne. Derfor er Øresundsbron ikke pålagt krav om 
at udføre ID-kontroller. Forskellen mellem at være 
transportør og infrastrukturejer indebærer ifølge 
Øresundsbron også forskelle i reglerne for de to sel-
skaber. Blandt andet indebærer det at Øresundsbro 
Konsortiet er momspligtig for indtægterne fra bil-
trafikken, til forskel fra HH Ferries. I 2014 betalte 
Øresundsbron cirka 240 millioner danske kroner i 
moms, ligeligt fordelt til den danske og svenske stat.       

Kompensation til transportørerne ligger til 
godkendelse hos EU 
Den svenske regering er villig til at yde transportører-
ne økonomisk kompensation for de øgede omkost-
ninger til ID-kontrollerne. En forordning, som regu-
lerer mulighederne for udbetaling af kompensation 
til transportørerne som følge af de øgede udgifter til 
ID-kontrollerne, er under forberedelse. ifølge et brev 
fra den svenske infrastrukturminister Anna Johansson 
(S) til regionsrådsformand for Region Skåne, Henrik 
Fritzon, undersøger den svenske regering samtidigt 
mulighederne for at indføre en sådan kompensation 
i forhold til EU’s statsstøtteregler. Region Skåne har 
krævet mindst seks millioner kroner per måned for 
den tid ID-kontrollerne er i kraft.      

Det svarer til 72 millioner svenske kroner på årsba-
sis, og er beregnet ud fra udgifterne for kontrollan-
ter og andre meromkostninger. Pengene kan dog 
ikke udbetales før EU-Kommissionen i Bruxelles 
giver sin formelle godkendelse. Kompensationen 
kan dog kun gives til svenske tranportører og DSB 
kan ikke kompenseres for deres udgifter. 

”Det er et direkte tab vi har, som loven er eneste 
årsag til. Skal vi betale det bliver det i praksis de 
skånske rejsende, der må betale. Det kan ikke være 
rigtigt at de rejsende i Skåne skal betale for et natio-
nalt anliggende. Grunden til at vi har ID-kontroller 
her er jo af national interesse, derfor hævder vi at vi 
bør få økonomisk kompensation” siger Skånetrafi-
kens trafikdirektør Linus Eriksson. 

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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Også Sveriges Bussföretag stillede i februar krav 
om erstatning på vegne af svenske busselskaber for 
de ekstra omkostninger som de er pålagt gennem 
at udføre ID-kontroller. På trods af at SJ er svensk 
togtransportør, har selskabet ikke fået indikationer 
på at de får en kompensation. 

Det forventes, at de statslige udgifter til økonomisk 
kompensation af transportørerne, indgår i reger-
ingens forslag til efterårsbudget, der skal sendes til 
Riksdagen senest den 20. september 2016. 

TRÆTTE OG STRESSEDE TOGPENDLERE  

Togpendlerne er trætte og stressede. En spørgeske-
maundersøgelse med 900 svar gennemført af Karin 
Winter fra KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm) viser, at omkring totredjedele af togpend-
lerne over Øresundsbron føler sig mere stressede end 
tidligere og at mere end hver anden (56 procent) føler 
sig mere trætte end inden grænsekontrollen. Der er en 
statistisk sammenhæng mellem at dem, der føler sig 
mere stressede og og trætte, også er dem, der har fået 
mindre tid hjemme som følge af rejsetidsforlængelsen. 

Trængslen påvirker pendlerne
Problemer med at få en siddeplads og trængsel i 
togene påvirker de rejsende, og primært dem, der 
rejser i myldretiden, viser pendlerundersøgelsen 
gennemført af Karin Winter, KTH. 3 ud af 4 
rejsende (76 procent) påvirkes meget af trængslen 
i togene og næsten lige så mange, 72 procent, 
påvirkes meget af at det er blevet sværere at hvile sig 
på togrejsen. Kun 9 procent svarer at de ikke bliver 
påvirket af at ikke kunne hvile sig på rejsen og 5 
procent at de ikke bliver påvirket af øget trængsel. 
64 procent af de togrejsende svarer, at de føler sig 
meget mere irriterede og 51 procent påvirkes af 
andres irritation. 

Også Skånetrafiken får synspunkter fra de 
togrejsende om at der er ”trangt på visse tog, at 
man gerne vil slippe for at skifte tog samt at to 
kontroller tager tid. En del pendlere, der er kede 
af det, frustrerede og opgivne henvender sig og 
beder os presse yderligere på. De mister tid med 
familie og venner, kommer for sent til møder på 
arbejdet og er opgivne overfor at situationen vil 
pågå længe.” 

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 

64procent af togpendlerne 
over Øresund oplyser, at de er meget 
påvirkede af øget stress siden der blev 
indført ID- og grænsekontroller 
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SEPTEMBER 2015 
Asylstrømmen til Sverige mere end fordobles i forhold 
til samme måned året forinden. Sverige tager imod i alt 
24.260 asylansøgere i september 2015
8. september – Sverige definerer de kraftigt stigende 
flygtningestrømme som en ”nationell, särskild händelse” 
Alma, hvor politiet arbejder med en offensiv og fremskudt, 
indre udlændingekontrol, dvs. kontrol af personer som 
lige har passeret grænsen for at fastslå om de har ret til 
at opholde sig i Sverige.

OKTOBER 2015
Danmark modtager dobbelt så mange asylansøgere 
(3.635) som samme måned året forinden.
Asylstrømmen til Sverige stiger til rekordniveauet 39.055 
asylsøgere på én måned.

NOVEMBER 2015
Asylstrømmen til Danmark topper med 5.030 asylansøge
re på en måned.
12. november – Sverige indfører midlertidig grænse
kontrol.
12. november – De indenrigs rejsende i Skåne påvirkes 
af grænsekontrollerne. Alle tog fra Simrishamn, Ystad og 
Trelleborg kører ikke længere via Citytunnelen og dermed 
til Hyllie og Trianglen Station, men ledes via kontinen
talbanen direkte til Malmö C på grund af grænsekontrol
len på Hyllie Station. 
12. november  Stena Line indfører fuldstændig IDkon
trol på sine færger til Sverige. 
21. november  Sverige indfører krav om fuldstændig 
IDkontrol på færgeruter fra Tyskland og Danmark, der er 
længere end 20 sømil.

DECEMBER 2015
11. december  Danska f11. december – Det dans
ke folketing vedtager gennem en hastebehandling en 
lovændring (L74) der gør det muligt for regeringen at 
indføre transportøransvar i forbindelse med midlertidig 
grænsekontrol. 
18. december – Den svenske riksdag vedtager Lag 
(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, 
der giver den svenske regering mulighed for at indføre 
IDkontroller. Loven gælder fra 21. december 2015 og tre 
år frem. Samtidigt indføres krav om IDkontroller på tog 
og busser fra Danmark med SFS 2015:1074 Förordning 
om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den 
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. 

JANUAR 2016
4. januar – ID kontrol for tog, busser og færge fra Dan
mark til Sverige træder i kraft.
4. januar – Danmark indfører midlertidig grænsekontrol 
med stikprøver på grænsen mellem Tyskland og Danmark.
4. januar – SJ indstiller alle 5 daglige afgange fra Kø
benhavn og DSB indstiller Bornholmertoget på grund af 
IDkontrollen.
4. januar – Tog fra Simrishamn, Ystad og Trelleborg kan igen 
køre til Hyllie og videre gennem Citytunnelen til Malmö C, da 
der er opsat et stakit på Hyllie station, der skiller indenrigs
rejsende fra de rejsende, der ankommer fra Danmark.

FEBRUAR 2016
17. februar – Skånetrafiken sender rabatkupon på 500 
svenske kroner til pendlere med månedskort til rejser 
over Øresund. Kuponen kan benyttes ved fornyelse af 

DET ER SKET:
ID- og grænsekontrollerne

26

Sveriges infrastrukturminister 
Anna Johansson besøger 
ID-kontrollen i lufthavnen



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

månedskortet. Status i maj er at 72 procent af pendlerne 
har udnyttet rabatten på 500 kroner.
19. februar – Den särskilde händelse Alma i Sverige 
overgår til det ordinære politiarbejde.

MARTS 2016
1. marts – SJ genoptager afgangene fra København, da 
der er fundet en løsning, med IDkontrol på Københavns 
Hovedbanegård og hvor togene ikke stopper i Københavns 
Lufthavn. Rejsetiden mellem Københavns Hovedbanegård 
og Malmö C forlænges med op til 25 minutter.
15. marts – DSB genoptager trafikken med Bornholmer
togene, som afgår fra København H via Øresundsbron til 
Ystad, hvor passagerer fortsætter med færgen. 

APRIL 2016
12. april – DSB dropper fotograferingen af de rejsendes 
IDpapirer ved IDkontrollen i Københavns lufthavn.
14. april  Den svenske regering beslutter formelt at 
ændre forordningen om IDkontroller, så børn som rejser i 
grupper med en ansvarlig voksen, for eksempel lærer eller 
foreningsleder, undtages fra kravet om IDpapirer. Noget 
som uformelt har været gældende siden januar.
26. april – Det besluttes at Hjemmeværnet skal hjælpe 
politiet med den midlertidige grænsekontrol ved de danske 
grænseovergange til Tyskland.

MAJ 2016
2. maj – flere EUlande, deriblandt Sverige og Danmark, 
opfordrer EUKommissionen til at anmode Rådet om 
at vedtage en henstilling om at midlertidigt opretholde 
grænsekontrol ved de indre grænser. 
9. maj – Ny køreplan for Øresundstog på strækningen Hyl
lie – Malmö C introduceres, hvilket giver de togrejsende et 
bedre overblik over deres rejse, da forsinkelserne i Hyllie 
på grund af grænsekontrollen og ventetiden i Malmö C på 
næste ordinære afgang nu er køreplanlagt. 
12. maj – Rådet henstiller til Danmark, Norge, Sverige, 
Tyskland og Østrig at opretholde forholdsmæssig 
midlertidig grænsekontrol i en periode på højst seks 
måneder.

JUNI 2016
2. juni – Den svenske grænsekontrol forlænges med seks 
måneder til og med den 11. november og den danske 
frem til den 12. november.
8. juni – Den svenske Riksdag vedtager lovændring af 
loven 2015:1073 särskilda åtgärder vid allvarlig fara för 
den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 
(om ID kontrol) som indebærer at karenstiden på to uger 
borttages således at regeringen kan forlænge forskrifter 
om IDkontroller. Ændringen træder i kraft 1. juli.
9. juni – Den svenske Riksdag vedtager forlængelse 
af IDkontrollerne, til og med den 3. november. I den 
mellemliggende periode skal der gennemføres en bred 
evaluering af IDkontrollerne, der skal tjene som grund
lag for regeringens beslutning om der fortsat er behov for 
IDkontroller.

JANUAR 2016
6. januar – EU kommissionen indkalder Sverige, Tysk-
land og Danmark til hastemøde i Bruxelles om græn-
sekontrollerne. Fra Sverige deltager migrationsminister 
Morgan Johansson (S) og fra Danmark udlændinge- in-
tegrationsminister Inger Støjberg (V).
11. januar – Sveriges infrastrukturminister Anna Jo-
hansson (S) besøger Danmarks transportminister Hans 
Christian Schmidt (V) i København.
15. januar – Den svenske indenrigsminister Anders 
Ygeman (S) mødes med Danmarks justitsminister Søren 
Pind (V) i Stockholm med formålet at tale om græn-
sekontroller og relationen mellem de to lande. Siden da 
er de to ministre mødtes fire gange frem til og med 10. 
marts i forbindelse med EU-møder i Bruxelles.
21. januar – Yderligere et møde finder sted mellem 
Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) og 
Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt 
(V). Denne gang i Bruxelles

FEBRUAR 2016
2. februar – Den svenske migrationsminister Morgan 
Johansson mødes med Danmarks udlændinge- integra-
tionsminister Inger Støjberg (V) i København
3. februar – Danmarks og Sveriges ministre for nordisk 
samarbejde Kristina Persson og Peter Christensen (V) 
mødes i forbindelse med et møde med den nordiske 
samordningsgruppe for flygtningespørgsmål. 
22. februar – Et tredje møde efter indførslen af ID-kon-
troller finder sted mellem Sveriges infrastrukturminis-
ter Anna Johansson (S) og Danmarks transportminister 
Hans Christian Schmidt (V) i Stockholm

MARTS 2016
2. marts– møde mellem de nordiske integrationsmi-
nistre om migrations- og flygtningespørgsmålet (kilde: 
NMR paper). I den forbindelse har Danmarks udlæn-
dinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og 
Sveriges migrationsminister Morgan 

APRIL 2016
11. april – Sveriges indenrigsminister Anders Yge-
man (S) og Danmarks justitsminister Søren Pind (V) 
besøger sammen de danske grænsekontroller ved den 
dansk-tyske grænse 

Ud over de ovennævnte møder har der været dialog om 
grænse- og ID-kontrol over telefon, i forbindelse med 
andre møder samt der har været kontakt på tjeneste-
mandsniveau.

SÅ OFTE HAR MINISTRENE MØD-
TES FOR AT TALE OM GRÆNSE- OG 
ID-KONTROL

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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Siden introduktionen af den nordiske pasunion i 1954 har 
det været muligt at krydse grænsen mellem Danmark og 
Sverige uden at vise pas. Begge lande er desuden med i 
Schengen samarbejdet, men Danmark er på grund af sit 
forbehold for samarbejdet om retslige og indre anlig-
gender ikke med til at vedtage nye Schengenregler, men 
kan efter de andre lande har vedtaget nye regler, vælge 
at implementere dem i dansk lovgivning.  

På grund af den store tilstrømning af asylansøgere indførte 
Sverige midlertidig grænsekontrol den 12. november 2015 
i 10 dage og efterfølgende er den blevet forlænget otte 
gange, senest den 2. juni 2016, hvor den blev forlænget til 
den 11. november. Tidligere gjaldt beslutningen kun for én 
måned ad gangen, men Europa-Kommissionen og EU’s 
ministerråd har henstillet til Danmark, Sverige, Tyskland, 
Norge og Østrig at de forlænger grænsekontrollerne i op 
til seks måneder på baggrund af en henvendelse fra de 
berørte stater i brev á 2. maj. Den midlertidige grænsekon-
trol gælder både bil- tog- og færgetrafik.

Fra den 4. januar 2016 er der også indført ID-kontrol for 
passagerer med tog, busser og færger fra Danmark til 
Sverige. Kontrollen skal finde sted inden de rejsende 
kommer ind i Sverige. Hvis en transportør ikke har gen-
nemført en kontrol af gyldig legitimation, kan virksomhe-
den få en bøde på 50.000 svenske kroner. ID-kontrollen 
er forlænget til og med den 3. november 2016.

4. januar 2016 indførte Danmark midlertidig græn-
sekontrol ved grænsen mellem Tyskland og Danmark 
som konsekvens af de svenske ID-kontroller præcis 
12 timer efter at dette trådte i kraft. Grænsekontrollen 
blev 2. juni 2016 forlænget med seks måneder til den 
12. november.

Allerede den 11. december 2015 vedtog Folketinget 
gennem en hastebehandling en lovændring (L74) der 
gør det muligt for regeringen at indføre transportørans-
var i forbindelse med midlertidig grænsekontrol. Men 
den mulighed er endnu ikke blevet udnyttet. 

LOVGIVNING OM MIDLERTIDIG GRÆNSEKONTROL OG ID-KONTROL 

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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ID-kontrollen for rejsende fra Danmark til Sverige gen-
nemføres inden passagererne stiger ombord på tog eller 
færge i Danmark. Forordningen regulerer ikke hvordan 
ID-kontrollen skal foregå, så det har været op til trans-
portørerne at afgøre hvordan de vil foretage kontrollen. 

• For Øresundstog på Øresundsbron bliver kontrollen 
gennemført på Københavns Lufthavns station.
• For SJ’s X2000 fra København til Stockholm og for 
DSB’s tog til Bornholm (Ystad) gennemføres kontrollen på 
Københavns Hovedbanegård ved påstigning.
• For busser, der passerer den dansk-svenske grænse 
foretager busselskabet ID-kontrol, når passagererne 
stiger på bussen. Det varierer fra det ene selskab til det 
andet om det er chaufføren, der tjekker de påstigende 
passagers ID eller om det er et eksternt vagtselskab, der 
varetager opgaven for transportørens regning. 
• I Helsingør bliver passagerer til færgen kontrolleret i 
forbindelse med billetkontrol.
• Selskabet Færgen har indført ID-kontrol af påstigende 
passagerer i Rønne på ruten til Ystad.
• Øresundsbro Konsortiet er ikke en transportørvirksom-
hed og skal ikke gennemføre ID-kontrol. 

Den svenske grænsekontrol gennemføres flere steder: 
• På togstationen Hyllie uden for Malmø, som er den første 
station når toget kommer fra Danmark, gennemfører poli-
tiet en kontrol af samtlige passagerer ombord på toget. 
• Busser, biler og lastbiler som passerer Øresundsbron i 
retning mod Sverige skal fremvise gyldig legitimation ved 
betalingsanlægget. 
• Rejsende med færgerne mellem Helsingør og Helsing-
borg bliver kontrolleret ved landgang og når der køres fra 
borde i Helsingborg
• I Skåne bliver der tillige udført grænsekontrol i havnene i 
Malmø, Trelleborg, mens der ikke er grænsekontrol i Ystad havn. 

Flytrafikken fra Danmark til Sverige påvirkes hverken 
af grænsekontrollen og ID-kontrollen og det er derfor 
fortsat muligt at rejse fra Københavns Lufthavn i 
Kastrup til eksempelvis Arlanda uden at vise pas eller 
anden ID.

Fra maj 2016 er civilansatte 72 paskontrollanter sat ind, 
som skal erstatte de betjente man har indkaldt fra det 
øvrige Sverige. Ifølge SVT har den ”nationale, specielle 
hændelse” Alma som omhandler grænsekontrollerne kos-
tet i alt 182 millioner svenske kroner i perioden november 
2015 – februar 2016. 

Den danske midlertidige grænsekontrol er indført på 
den dansk-tyske landegrænse og ved færgelejerne i 
Gedser, Rødby og Rønne. 
• I Rødby kontrolleres alle som kommer med færgen, 
uanset om det er i bil, bus eller gående. 
• De togrejsende med færgen til Rødby bliver kontrolleret 
ombord på toget
• I Gedser gennemføres stikprøvekontroller af de rejsende
• I Rønne gennemføres stikprøvekontroller af de rejsende 
med færgen, der ankommer fra Sassnitz
• Dansk midlertidig grænsekontrol uden for Greater 
Copenhagen/Øresundsregionen sker på den dansk-tyske 
landegrænse, hvor politiet er til stede døgnet rundt på 
de tre største grænseovergange ved Padborg, Kruså og 
Frøslev samt toget fra Flensborg til Padborg. På øvrige 
grænseovergange udføres stikprøvekontrol flere gange i 
døgnet af såkaldte sektorpatruljer

Kontrollen gennemførtes af politiet frem til juni, hvorefter 
125 hjemmeværnsfolk bistår politiet med opgaven. I løbet 
af de fire første måneder af 2016 har grænsekontrollet 
kostet politiet 46 millioner kroner. 

SÅDAN GENNEMFØRES DEN MIDLERTIDIGE GRÆNSE- OG ID-KONTROL

I den svenske grænsekontrol er pas, 
kørekørt og nationalt ID-kort gyldig 
legitimation for nordiske statsborgere. 
Personer med opholdstilladelse i et 
Schengenland skal fremvise opholds-
tilladelsen samt pas. Statsborgere fra 
øvrige lande skal fremvise pas eller 
nationalt ID-kort. 
I Sverige er det politiet, der udsteder 
de nationale ID-kort.
Især i den første tid har der været 
en vis usikkerhed om hvilken ID, der 
var gældende. Forvirringen skyldtes 

primært, at der er flere myndigheder i 
Sverige, der udsteder ID-kort, men det 
er altså kun ID-kort udstedt af svensk 
politi, der betragtes som nationalt ID-
kort og dermed er gyldig legitimation i 
grænsekontrollen. 
 
I den danske grænsekontrol er 
pas og nationalt ID, der er gyldig 
legitimation. Da man i Danmark 
ikke har et nationalt ID-kort, er det 
alene pas, der gyldig legitimation 
for danskere. 

Siden 4. januar er der blevet 
løsnet for de svenske krav om ID 
for skoleklasser, idrætsklubber 
eller andre foreninger på udflugt. 
Børnene kan rejse uden pas blot de 
rejser i selskab med en ansvarlig 
voksen, der udover egen ID også har 
en fortegnelse med alle børne-
nes persondata, hvoraf det også 
fremgår, at skolen og foreningen har 
fået værgens tilsagn til, at børnene 
”er under den medfølgende voksnes 
opsyn og varetægt”. 

HVILKEN LEGITIMATION ER GYLDIG?

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 
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Europa tog imod 1,3 millioner flygtninge og 
asylansøgere i 2015. Den ustabile situation i 
Mellemøsten og Afrika samt krigen i Syrien 
har sendt millioner på flugt. Mennesker, der 
søger et sted at bo, trygge rammer samt gode 
fremtidsudsigter for dem selv og deres fami-
lier. Asylstrømmen i Europa har ikke været 
større siden anden verdenskrig.

De nordiske lande tog imod 247.000 asylansøgere 
svarende til omkring en femtedel af alle asy-
lansøgere i EU i 2015. Sverige var det EU-land, 
der modtog næst flest asylansøgere, både i faktiske 
tal og per 1.000 indbyggere. Sverige modtog 
162.000 asylansøgere svarende til 16,7 per 1.000 
indbyggere, kun Tyskland modtog flere i faktiske 
tal (476.500) og kun Ungarn modtog flere per 
1.000 indbyggere (18). Tyskland modtog 5,9 
asylansøgere per 1.000 indbyggere. 

Også i Danmark modtog man flere asylansøgere per 
1.000 indbyggere end EU-gennemsnittet. Danmark 
fik 20.900 asylansøgninger svarende til 3,7 per 
1.000 indbyggere. Det er flere end EU-gennemsnit-
tet, der er på 2,6 asylansøgere per 1.000 indbyggere. 

Sverige har i en lang årrække taget imod 10-12 
procent af asylstrømmen til EU og sådan var det 

også i 2015. Forskellen er at antallet af flygtninge 
og migranter til EU er fordoblet i løbet af 2015. 
Antallet af asylansøgere eksploderede i efteråret 
2015 og toppede i november med 5.000 i Dan-
mark og 39.000 i Sverige i november. 

Mange af de asylansøgere, der søgte mod Sverige i 
efteråret 2015 rejste via Øresundsbron og først og 
fremmest med toget. Også Trelleborg med direkte 
færgeforbindelse til Tyskland tog imod mange 
asylansøgere. 

Det samlede asylantal til Sverige er mindsket 
væsentligt siden efteråret og efter at der er blevet 
introduceret ID- og grænsekontroller. I alt kom 
der 9.200 asylansøgere til Sverige i 1. kvartal 
2016, mens der kom 133.300 i 4. kvartal 2015. 
Sammenlignet med de fire første måneder af 2015, 
hvor der ankom 17.000, er der også kommet 
færre (11.000) til Sverige i perioden januar-april 
2016. Danmark har dog taget imod 63 procent 
flere asylansøgere januar- april 2016 end i samme 
periode 2015. I alt søgte 3.400 asyl i Danmark i 
løbet af de fire første måneder af 2016. Samlet set 
forventer Migrationsverket i sin seneste prognose 
fra april, at der kommer 60.000 asylansøgere til 
Sverige i 2016. I Danmark er forventningerne at 
der kommer 20 procent flere asylansøgere, i alt 
25.000, til landet i 2016 end året forinden.

BILAG 1:
Global krise med regionale  
effekter: Asylstrømmene før  
og efter ID-kontrollen 

Frivillige står på stationen i 
Malmø september 2015, hvor 
de tilbyder mad og hjælp med 
togbilletter til asylansøgere, der 
kommer med toget fra Danmark
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Asylanøgere Andel af asyl-
ansøgerne   

Andel af asyl-
ansøgerne

Asylansøgere per 
1000 indbygere

Asylansøgere  
per 1000 indb.

2015 2015 Ændring i andel 
2008-15,

procentpoint

2015 Ændring 
2008-15

1 Hungary 177.135 13% 12,0 18,0 17,7 

2 Sweden 162.450 12% 1,3 16,7 14,0 

3 Austria 88.160 7% 1,0 10,3 8,7 

4 Norway 31.110 2% -4,0 6,0 3,0 

5 Finland 32.345 2% 0,8 5,9 5,2 

6 Germany 476.510 36% 24,1 5,9 5,5 

7 Switzerland 39.445 3% -4,4 4,8 2,6 

8 Luxembourg 2.505 0% -0,0 4,4 3,5 

9 Malta 1.845 0% -1,0 4,3 -2,1 

10 Liechtenstein 150 0% 0,0 4,0 3,4 

11 Belgium 44.660 3% -3,4 4,0 2,5 

12 Denmark 20.935 2% 0,5 3,7 3,3 

13 Bulgaria 20.365 2% 1,2 2,8 2,7 

14 Cyprus 2.265 0% -1,6 2,7 -2,4 

15 Netherlands 44.970 3% -3,4 2,7 1,7 

16 Italy 84.085 6% -7,0 1,4 0,9 

17 Greece 13.205 1% -7,8 1,2 -0,6 

18 France 75.750 6% -12,9 1,1 0,5 

19 Iceland 345 0% -0,0 1,0 0,8 

20 Ireland 3.275 0% -1,5 0,7 -0,2 

21 United Kingdom 38.800 3% 2,9 0,6 0,6 

22 Poland 12.190 1% -2,9 0,3 0,1 

23 Spain 14.780 1% -0,9 0,3 0,2 

24 Estonia 230 0% 0,0 0,2 0,2 

25 Latvia 330 0% 0,0 0,2 0,1 

26 Czech Republic 1.515 0% -0,6 0,1 0,0 

27 Slovenia 275 0% -0,1 0,1 0,0 

28 Lithuania 315 0% -0,2 0,1 -0,1 

29 Portugal 895 0% 0,0 0,1 0,1 

30 Romania 1.260 0% -0,4 0,1 0,0 

31 Slovakia 330 0% -0,4 0,1 -0,1 

32 Croatia 210 0% 0,0 0,0 0,0 

EU28 1.321.600 100% 2,6 2,1 

BLANDT EU-LANDENE ER DET KUN UNGARN, DER MODTOG FLERE 
ASYLANSØGERE END SVERIGE I 2015

Kilde: EUROSTAT, tal offentliggjort 23. marts 2016
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Der er kun foretaget beregninger af det sam-
fundsøkonomiske tab af rejsetidsforlængelsen 
med Øresundstog. På baggrund af de oplysninger 
vi har fået fra HH Ferries og Øresundsbro Kon-
sortiet vurderes de rejsetidsforsinkelser, som 
ID- og grænsekontrol forårsager for rejsende 
over Øresund, der anvender en anden transport-
type end toget, at være af mindre betydning og 
overkommelige for de rejsende. .

Der er ikke lavet beregninger for Bornholmertogene el-
ler X2000, men kun for Øresundstogene, der har langt 
hovedparten af de togrejsende over Sundet. 

Den forlængede rejsetid
Rejsetiden fra København H til Malmø C. er 
efter indførslen af ID-kontrol forlænget fra 34 
minutter til i bedste fald 52 og i værste fald og 
ifølge rejseplanen 72 minutter (før 27. juni 55 
henholdsvis 75 minutter). Ifølge Skånetrafiken 
kommer hovedparten af de rejsende med toget 
efter 9 minutter i lufthavnen. Beregningerne er 
foretaget på to situationer 1) 95 procent når toget 
efter 9 minutter i lufthavnen 2) 75 procent når 
toget i lufthavnen. 

Med den nuværende køreplan, der gælder til 
december, giver ID-kontrollen forsinkelser på rejser 
fra København H. på 9 eller 29 minutter (før 27. 
juni 12 eller 32 minutter) alt efter om man når det 
første eller andet tog i lufthavnen og grænsekon-
trollen forsinkelser på 9 minutter, hvis man skal til 
Malmø C og 21 minutter, hvis man skal rejse videre 
fra Malmø C. Ved næste køreplanskifte i december 
er det muligt at de 12 minutters ventetid på Malmø 
C. kan forsvinde, da man har større mulighed for at 
optimere køreplanerne i den forbindelse.

I perioden 4. januar til 27. juni var der indlagt 3 
minutter ekstra i rejsetiden mellem København 
H og Københavns lufthavn. Fra den 27. juni er 
opholdet på Københavns Hovedbanegård i stedet 
forlænget med 3 minutter og afgangen rykket 3 
minutter.

Fra Københavns lufthavn til toget afgår fra Hyllie 
station tog det tidligere 13 minutter. I dag tager det 
22 minutter, dvs. 9 minutter længere, på grund af 
det forlængede ophold på Hyllie station for at give 
tid til gennemførelse af grænsekontrollen.

For de passagerer, der stiger af på Hyllie station, kan 
der være en vis ventetid for at passere grænsekon-
trollen på stationen i myldretiden. I beregningerne 
er der i myldretiden anvendt 2 minutters vente-
tid for at passere grænsekontrollen på Hyllie for 
afstigende passagerer. Ifølge Öresundstågs kunde-
undersøgelser fra 2015 rejser 60 procent af pendlere 
i myldretiden, 35 procent af de forretningsrejsende 
og 30 procent af de øvrige rejsende. 

For de rejsende, der fortsætter med toget videre 
fra Malmö bliver der yderligere ventetid, da 
toget gør ophold på Malmö C, der er omkring 
12 minutter længere end nødvendigt for af- og 
påstigning. 

Beregningerne er foretaget på den rejseplanlagte ekstra 
rejsetid for tog, mens der ikke er regnet på forsinkelser 
derudover. Visse af disse forsinkelser er dog forårsaget 
af ID- eller grænsekontrollen, som for eksempel de 
gange, hvor grænsekontrollen på Hyllie station tager 
længere tid end de rejseplanlagte 10 minutter eller 
hvis togtrafikken over Øresund står stille på grund af 
asylsøgende i Øresundstunnelen, der forsøger at gå til 
Sverige. Det er dog ganske komplekst at udskille hvor 
mange og hvor store forsinkelser, der er forårsaget af 
grænse- og ID-kontrol, så det er ikke forsøgt her. Det 
kan blot konstateres at forsinkelserne har været større 
med grænse- og ID-kontrol end uden. 

Antal rejser og formål med rejserne
Ifølge statistik fra Trafik- og Byggestyrelsen var der i 
gennemsnit 32.109 togrejser per dag over Øresund 
i 2015. Halvdelen af disse må formodes at ske i ret-
ning mod Sverige. Beregningerne er foretaget på de 
rejsevolumener, der var inden ID-kontrollen trådte i 
kraft, hvilket følger den gængse beregningsmåde. 

De rejsende er fordelt på rejseformål på baggrund af 
Öresundstågs kundeundersøgelse for foråret 2015. 

BILAG 2:
Sådan har vi regnet det samfundsøkonomiske 
tab af rejsetidsforlængelsen
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Det er valgt ikke at anvende Öresundstågs kun-
deundersøgelse fra efteråret 2015, da den blandt 
andet foregik i den svenske efterårsferie, hvorfor 
andelen af ferie- og fritidsrejsende er særligt høj. I 
beregningerne er anvendt tal for rejseformål, hvor 
36 procent er pendlere (til/fra arbejde), 11 procent 
er forretningsrejsende og 53 procent er øvrige pri-
vate rejser (fritids- og ferierejser, besøg hos venner/
familie og rejser til/fra studiested etc.).

Fordeling af rejsende på på- og afstignings-
stationer
Rejsetidsforlængelsen afhænger af hvor man 
rejser fra og hvor man rejser til. Øresundsun-
dersøgelsen 2015 er anvendt til at fordele de 
rejsende på afrejsestation. Ifølge undersøgelsen 
stiger 83 procent af de rejsende på inden toget 
kommer til lufthavnen. Öresundstågs kundeun-
dersøgelser for 2015 er anvendt for at få oplys-
ninger om hvor de rejsende over Øresund stiger 
af toget. Ifølge kundeundersøgelserne stiger 13 
procent stiger af på Hyllie station, 45 procent 
enten på Trianglen eller Malmø C., 42 procent 

skal længere end til Malmø C. og heraf kan 18 
procent med fordel skifte tog på Hyllie station. I 
undersøgelserne er der mellem 8 og 11 procent, 
der ikke har svaret på, hvor de stiger af toget. 
Det er i beregningerne antaget at disse personer 
har samme rejsemønster som de øvrige rejsende 
og derfor fordeler sig på afstigningsstationer 
efter samme mønster som dem, der har udfyldt 
oplysningerne. 

Værdisætning af rejsetidsforlængelsen 
Til værdisætning af den forlængede rejsetid er der 
anvendt danske og svenske tidsværdier fra henholds-
vis Transport DTU og Trafikverket (2).   De svenske 
tidsværdier er omregnet fra 2014 års prisniveau til 2016 
års prisniveau med udviklingen i BNP/capita i faste 
priser i henhold til Trafikverkets anbefalinger.  

Der er anvendt tidsværdier for normal rejsetid,ven-
tetid samt skiftetid. Tidsværdier for:

Andel rejsende

Stiger på toget på andre danske stationer end CPH 83%

Stiger på i CPH 17%

Over Øresundsbron 100%

Står af i Hyllie 13%

Står af på Trianglen eller Malmö C 45%

Skifter i Hyllie 18%

Fortsætter i Øresundstoget videre fra Malmö C uden togskift 24%

HER STIGER PASSAGERERNE PÅ OG AF TOGET

Kilde: Öresundstågs kundeundersøgelser og Trafikundersøgelsen 2015
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2) http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/
Transportoekonomiske-Enhedspriser
Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, kapitel 7 och 8.

SÅDAN ER REJSETIDEN BLEVET LÆNGERE MED ØRESUNDSTOGENE

Kilde: Skånetrafiken

Ekstra rejsetid/ventetid/skiftetid

Ekstra ventetid som følge af færre tog 5

Forlænget rejsetid København H - Københavns Lufthavn (til 27. juni) 3

ID-kontrol Københavns Lufthavn (snævert skifte, 9 min) 9

ID-kontrol Københavns Lufthavn (lang skiftetid, 29 min) 29

Grænsekontrol Hyllie, afstigende passagerer i myldretiden 2

Grænsekontrol Hyllie, blive siddende i toget 9

Grænsekontrol Hyllie, skifte til andet tog (5-7 min) 6

Ventetid Malmø C 12



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

2016
Danska 

tidsvärden
Svenska 

tidsvärden

kr. per persontimme Bostad-arbete Arbetstid Övriga privata 
resor

Bostad-arbete Arbetstid Övriga privata 
resor

Regionala resor (under 100 km)

  Tågresenärer

  Restid  85  406  85  77  277  60 

  Väntetid**  170  812  170  73  290  55 

  Dold väntetid  68  325  68  -    -    -   

  Bytestid***  128  609  128  195  327  150 

  Risktillägg (kr pr byte) ****  9  41  9  -    -    -   

TIDSVÄRDEN FÖR PERSONTRAFIK, KR. PER TIMME I NATIONELL VALUTA*

Källa: DTU Transport, Institut for Transport, Transportøkonomiske enhedspriser samt Trafikverket ASEK 6.0 , kapital 7-8
* Tidsvärdena har framskrivits med utvecklingen av BNP/capita och KPI för att få 2016 års priser
** Väntetiden är den tid man i genomsnitt ska vänta vid den första påstigningen av ett tåg i resekedjan. För Sverige har det använts 
tidsvärden för ett turintervall på 11-30 minuter för regionala resor och <60 minuter för lång resor (>100km)
*** Bytesolägenhet är värdesättningen av den försämring som uppstår för passagerare som måste byta mellan olika kollektiva trans-
portmedel, till exempel mellan olika tåg, bussar och metro, jämfört med om man kunnat åka med samma buss eller tåg hela vägen  

KONSEKVENSERNE AF INDFØRSLEN AF ID- OG GRÆNSEKONTROL 

• Skiftetid er anvendt for togskiftet i Københavns 
Lufthavn samt for de rejser, hvor Skånetrafikens 
rejseplan anbefaler at skifte tog på Hyllie Station 
eller Malmö C.

• Ventetid er anvendt da der efter 4. januar er 20 
minutter mellem togene i alle dagtimerne, hvor der 
tidligere var seks tog i timen i myldretiden (06-09 og 
15-18). I gennemsnit venter man derfor 10 mi-
nutter på at starte sin togrejse i dag mod tidligere 5 
minutter, hvilket giver en gennemsnitlig forlængelse 
af ventetiden med 5 minutter. Da rejsende i begge 
retninger har fået færre tog i myldretiden, beregnes 
og værdisættes ventetid for rejsende i begge retninger.

• Rejsetid er anvendt til værdisætning af den ekstra 
tid, der tilbringes i selve toget. Fx værdisættes 
opholdet på Hyllie station for dem, der ikke skifter 
tog eller stiger af på Hyllie, som rejsetid, da tiden 
tilbringes i toget.

• Rejser, der foretages i fritiden, værdisættes 
lavest, mens rejser, der foretages i erhvervsøje-
med, værdisættes højest. De danske tidsværdier 
er de samme for bolig-arbejdsplads rejser og 
fritidsrejser, mens de svenske tidsværdier for 

fritidsrejser er lavere end for bolig-arbejdsplads 
rejser. Til gengæld er de danske tidsværdier meget 
højere for erhvervsrejser end for øvrige rejser. 
Beregningen af de samfundsøkonomiske effekter 
af rejsetidsforlængelsen i forbindelse med ID- og 
grænsekontrollen er langt højere, når de danske 
tidsværdier anvendes end ved anvendelse af de 
svenske.  Det skyldes, at de danske tidsværdier er 
højere end de svenske – især for erhvervsrejser, 
der er mellem 80 og 440 procent højere end de 
tilsvarende svenske. 

Værdien af de enkelte delelementer for 
forskellige rejseformål

En togtur mellem København H og Malmø C 
tager med et snævert skifte i lufthavnen ekstra 18 
minutter efter 27. juni og giver ekstra 5 minutters 
ventetid i myldretiden. For en pendler svarer det til 
en omkostning på 55 danske kroner med danske 
tidsværdier og 47 svenske kroner med svenske 
tidsværdier. Tilsvarende svarer rejsetidsforlængelsen 
for forretningsrejsende til 261 danske kroner med 
danske tidsværdier og 115 svenske kroner med 
svenske tidsværdier. For de øvrige private rejser sva-
rer det til 55 danske kroner med danske tidsværdier 
og 36 svenske kroner med svenske tidsværdier. 
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KILDER

Extra res-
tid/vänttid/

bytestid

Pendlar Företags-
resenär

Övrig tåg-
resenär

Pendlar Företags-
resenär

Övrig tåg-
resenär

Extra vänttid som följd av färre tåg 5 14 68 14 6 24 5

Förlängt restid Köpenhamn H - Copenhagen Airport 3 4 20 4 4 14 3

ID-kontroll Copenhagen Airport (snävt byte, 9 m) 9 28 132 28 29 49 22

ID-kontroll Copenhagen Airport (lång bytestid, 29 m) 29 70 335 70 94 158 72

gränskontroll Hyllie, avstigande passagerer 2 4 20 4 6 11 5

gränskontroll Hyllie, sitta kvar i tåget 9 13 61 13 12 42 9

gränskontroll Hyllie, byte till annat tåg (5-7 m) 6 21 102 21 19 33 15

vänttid Malmö C 12 17 81 17 15 55 12

VÄRDET AV DE ENSKILDA DELELEMENTEN FÖR OLIKA SYFTEN MED RESAN

Källa: Skånetrafiken

Pendlar Företagsresenär Övrig tågresenär

Beräknat med danska kalkylvärden, DKK 55 261 55

Beräknat med svenska kalkylvärden, SEK 47 115 36

RESTIDSFÖRLÄNGNINGEN MELLAN KÖPENHAMN C OCH MALMÖ I KRONOR 
OCH ÖREN

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar

Udover nedenstående kilder er der anvendt materi-
ale fra interviews og Øresundsinstituttets tidligere 
arbejde om emnet.

• DTU modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/Trans-
portoekonomiske-Enhedspriser

• DR (1.6.2016) dr.dk/ligetil/graensekontrol-har-kos-
tet-46-millioner-kroner

• Fokus Øresund nr. 2 (2016). Nytt övervakningssystem 
ska förhindra olyckor. 

• Fokus Øresund nr. 5 (2016). Fyra frågor till Bengt 
Hergart om gående i tunneln.  

• Fokus Øresund nr. 3 (2016). Taxa- og udlejningsskør-
sel stiger på Øresundsbron 

• Handelskammaren (april 2016). Kontrollernas kost-
nad – ekonomiska konsekvenser av id kontrollerna i 
Öresundsregionen

• Kraka (2016). Tids- og arbejdsudbudseffekter af 
svensk grænsekontrol i Øresundsregionen

• Migrationsverket (2016). Verksamhets- och utgifts-
prognos April 2016

• Politiken.dk (15.1.2016). EU formand bruger forkerte 
tal om dansk grænsekontrol

• SKL (2013). Pendling till och från arbetet. Med 
inriktning på perioden 2006-2011

• Skånetrafiken (maj 2016). Status ID-kontroller på 
Öresundstågen

• SVT (26.6.2016) svt.se/nyheter/lokalt/skane/poli-
sens-kostnad-for-alma-182-miljoner-kronor

• DTU Management Engineering. Trafikundersøgelsen 
2015

• Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällseko-
nomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 
6.0, kapitel 7 och 8
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