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Kapitel 1 – Sammenfatning

1

Kapitel
Sammenfatning
Investeringer er afgørende for de kommende års vækst og velstand. Et
højt investeringsniveau er en forudsætning for udviklingen af det danske
samfund.
Med investeringsplanen fastlægger regeringen rammerne for den offentlige investeringsindsats i de kommende år. Hovedlinjerne i regeringens
tilgang fremgår af boks 1.1.
Boks 1.1. Regeringens investeringsplan – hovedlinjerne
•

Prioritering af de offentlige investeringer med fokus på bedre rammebetingelser for den private sektor og forbedret offentlig service

•

Konkrete forslag til nye trafikinvesteringer på vej og bane for 7 mia.kr.

•

Pulje på 1 mia.kr. til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed på vej- og
baneområdet, herunder statslig medfinansiering af regionale projekter

•

Bedre styring af de statslige investeringer – fokus på IT-området

•

Bedre vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur

•

Øget privat inddragelse i de offentlige investeringer

Regeringen vil prioritere offentlige investeringer, der bringer Danmark i
front som et moderne IT- og vidensamfund, sikrer en mere effektiv offentlig sektor, samt skaber bedre infrastruktur i form af offentlige anlæg,
bygninger og veje.
Samtidig skal der sikres større effektivitet i de offentlige investeringer, og
der skal lægges vægt på investeringernes rentabilitet. Ellers fortrænges
mere rentable private investeringer. Skattestoppet skærper behovet for en
5
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afvejning og prioritering mellem offentlige investeringsprojekter inden for
de fastlagte udgiftsrammer.
Med finansloven for 2003 har regeringen styrket investeringerne i det
danske samfunds udvikling, blandt andet på uddannelsesområdet, hvor
der sættes ind for bedre uddannelser på alle niveauer, og på forskningsområdet. Med kommuneaftalerne for 2003 er der sikret råderum for fortsatte kommunale investeringer på folkeskole- og sygehusområdet.
På boligområdet har regeringen skabt grundlag for øgede private investeringer. På IT-området, der indgår som et centralt element i regeringens
moderniseringsprogram for den offentlige sektor, er der sket et markant
løft i de offentlige investeringer.
Reinvesteringer og vedligeholdelse skal fremover prioriteres højere. I takt
med at infrastrukturen er blevet udbygget, skal indsatsen i højere grad
vendes mod at opretholde den eksisterende infrastruktur.
Regeringen har på finansloven for 2003 sikret øgede bevillinger til vedligeholdelse af såvel jernbaner som veje i de kommende år, blandt andet
med fokus på øget sikkerhed.
Nye anlægsinvesteringer
Med investeringsplanen er forudsat et realt løft i de statslige anlægsinvesteringer på 2 pct. om året, jf. figur 1.1, hvilket afspejler regeringens prioritering af investeringsområdet. For 2003 og 2004 er rammen allerede
disponeret, men fra 2005 er der råderum til nye projekter.
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Figur 1.1. Besluttede statslige investeringer og råderum, 2003-2012
Mia.kr., 2003-priser
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Besluttede øvrige investeringer

Med en forøget ramme til statslige investeringer de næste 10 år er der
skabt grundlag for allerede nu at beslutte en række nye investeringsprojekter på trafikområdet, hvor der på grund af projekternes størrelse og kompleksitet er behov for en lang planlægningsfase.
Samtidig er der etableret et betydeligt råderum til beslutninger om nye
anlægsprojekter på de øvrige investeringsområder i de kommende år. Det
gælder blandt andet inden for forskning og uddannelse.
På disse områder er det væsentligt at friholde en betydelig reserve, idet der
typisk ikke er disponeret ud over den 4-årige budgetperiode på finanslovene. Der skal derfor være plads til at beslutte nye projekter i de kommende år blandt andet som led i finanslovforhandlingerne.
Heri ligger også, at der med investeringsplanen ikke lægges op til konkrete beslutninger nu om alle statslige anlægsinvesteringer de næste 10 år.
Tværtimod. Vi kender ikke alle fremtidens behov, og derfor er der – såvel
på trafikområdet som på øvrige områder – sikret råderum til nye beslutninger og prioriteringer i de kommende år.
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Regeringen foreslår nye trafikprojekter for 7 mia.kr., jf. tabel 1.1 og 1.2.
Herudover vil regeringen afsætte en særlig pulje på 1 mia.kr. over de næste 10 år for at sikre, at der løbende er mulighed for at tilpasse vej- og
banenettet, så det kan udnyttes bedre og mere sikkert. Puljen vil også
kunne anvendes til statslig medfinansiering af regionale projekter.
Tabel 1.1. Regeringens forslag til nye trafikprojekter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udbygning af rute 18, Brande-Ris, 1. etape, Give N-Ris
Udbygning af rute 15, Bording Låsby, 1. etape, Bording-Funder
Udbygning af E 45 Nørresundby-Bouet
Frederikssundmotorvejen, 1. etape
Udbygning af Kongevejen i Helsingør
Overhalingsstationer for godstog, Vestfyn mv.
Udbygning af Søften-Skødstrup, statsligt bidrag
Århus havnebane, statsligt bidrag
Ekstra S-togsspor Kbh H – Dybbølsbro
Forberedelse af nyt togkontrolsystem
Pulje på 1 mia.kr. til kapacitetsforbedringer og bedre trafiksikkerhed

Tabel 1.2. Projekter hvor regeringen vil udarbejde beslutningsgrundlag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udbygning af Holbækmotorvejen, Fløng-Roskilde
Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverød-Isterød
Udbygning af E45, Herslev-Hornstrup
Opgradering af banen Hobro-Aalborg
Opgradering af Sydbanen
Udbygning af rute 18, Vejle-Herning, resterende delstrækninger
Udbygning af Motorring 4 til 6 spor
Kapacitetsforbedringer af jernbanen vest for København
Modernisering af Nørreport station
Nye togradioer

Ud over de nævnte projekter er der i forlængelse af trafikinvesteringsaftalen fra januar 2001 allerede afsat 20 mio.kr. til at belyse et dobbeltspor på
Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød nærmere.
8
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Opdelingen af trafikprojekterne i de to bokse afspejler ikke nødvendigvis
en tidsmæssig rækkefølge i forhold til projekternes realisering, men alene
at der vil skulle udarbejdes et kvalificeret beslutningsgrundlag for de i
tabel 1.2 nævnte projekter, før der kan træffes beslutning om igangsætning.
På længere sigt er der en række andre projekter, der kan vise sig behov for,
hvis trængselsproblemer fra en stigende trafik skal imødegås, jf. tabel 1.3.
Tabel 1.3. Projekter som regeringen vil fremme på længere sigt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E20 Odense SØ – Odense V, udbygning fra 4 til 6 spor
E20 Odense V – Middelfart, udbygning fra 4 til 6 spor
Hillerødmotorvejen, Værløse-Motorring 3, udbygning fra 4 til 6 spor
Hillerødmotorvejen, Allerød-Hillerød, udbygning fra 3 til 4 spor
Ny vej i Frederikssundsfingeren, resterende strækninger
Motorvej Bording-Låsby (rute 15), resterende strækninger
Perronrenovering til nye IC4-tog mv. på Hovedbanegården
Dobbeltspor på Nordvestbanen, 1. etape
Motorvej Holbæk-Vig, etape 2 og 3

De nye trafikinvesteringer vil skabe grundlag for såvel en afhjælpning af
trængselsproblemerne i hovedstadsregionen som en fortsat betydelig indsats til styrkelse af sammenhængen mellem og inden for landsdelene. Det
skal sikre regional balance på trafikinvesteringsområdet.
For at sikre bedre styring gennemføres samtidig en ny beslutningsmodel
for nye trafikinvesteringsprojekter, således at det sikres, at den endelige
beslutning om et projekt træffes på et gennemarbejdet grundlag.
Regeringen forbereder i samarbejde med den tyske regering en beslutning
om en fast forbindelse over Femern Bælt. Regeringen arbejder ud fra en
forudsætning om en dansk-tysk stillingtagen inden udgangen af 2003.
Staten samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udarbejder i fællesskab et udredningsarbejde om en udbygning af den københavnske metro med den såkaldte Cityring. Regeringen vil drøfte projektet
med de kommunale parter, når resultatet af udredningen foreligger.
9
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Bedre prioritering og styring
Regeringen vil sikre en bedre prioritering og større effektivitet i de offentlige investeringer. Elementerne i indsatsen fremgår af boks 1.2.
Boks 1.2. Bedre prioritering og effektivitet af offentlige investeringer
•
•
•
•

Vægt på de samfundsøkonomiske konsekvenser ved prioriteringen af offentlige investeringer
Synlighed og samordning af statslige investeringer – fokus på IT-området
Øget privat inddragelse i offentlige investeringer med løbende fokus på
arbejdsdelingen mellem privat og offentlig sektor
Offentlig-private partnerskab om anlægsinvesteringer – pilotprojekter på
trafikområdet samt bygge- og anlægsområdet.

Offentlige investeringer skal have et højt samfundsøkonomisk afkast, ellers fortrænges mere rentable private investeringer. I opgørelsen af de samfundsøkonomiske omkostninger skal også indregnes, at skattefinansiering
i sig selv er forbundet med samfundsøkonomiske omkostninger på grund
af forvridningen af økonomien ved skatteopkrævning, herunder påvirkningen af arbejdsudbuddet.
Skattestoppet skærper samtidig behovet for en afvejning og prioritering
mellem offentlige investeringsprojekter inden for udgiftsrammen.
Rentabilitetskravet indgår derfor som et væsentligt kriterium i regeringens
forslag til nye anlægsinvesteringer. Regeringen vil arbejde for, at der også
på øvrige områder kan etableres standarder for vurdering af samfundsøkonomiske konsekvenser.
Øget IT-anvendelse og omstilling til digital forvaltning indgår som et
centralt element i den igangsatte moderniseringsindsats for den offentlige
sektor. Regeringen vil skabe en bedre samordning og koordinering af ITinvesteringerne.
De samme investeringer skal ikke foretages flere steder på samme tid. Det
er samtidig væsentligt, at investeringerne ikke står alene. Investeringerne
skal ledsages af de ændringer i arbejdsgange og organisering, som de nye
IT-løsninger skaber mulighed for.
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Statens rolle skal koncentreres om de områder, hvor den er nødvendig.
Det betyder, at dér hvor markedsdrevne løsninger er mulige, skal staten
først og fremmest sikre pladsen hertil – dvs. give de nødvendige rammer
og fjerne eventuelle barrierer. IT-området er et godt eksempel på denne
arbejdsdeling.
Boligområdet er et andet eksempel på et område, hvor regeringen har lagt
op til et øget privat engagement i de kommende år. På forskningsområdet
indgår det som et centralt element, at incitamenter og rammer for en øget
privat forskning styrkes. Også for offentlige serviceydelser ønsker regeringen et bedre fungerende marked, blandt andet gennem flere leverandører.
Regeringen vil løbende overveje arbejdsdelingen på øvrige områder med
øget fokus på det offentlige i rollen som organisator og skaber af rammebetingelser frem for i rollen som producent og betaler.
Også i den fremtidige løsning af traditionelle offentlige anlægsopgaver
lægger regeringen op til en styrket inddragelse af den private sektor gennem egentlige offentlig-private partnerskaber, hvor de to parter hver især
påtager sig den rolle, som de er bedst til. Det kan sikre større effektivitet i
opgaveløsningen og kan samtidig give et værdifuldt bidrag til udviklingen
af den offentlige sektor.

11

Del I
Investeringer, vækst og velstand

Kapitel 2 – Investeringer og vækst

2

Kapitel
Investeringer og vækst
Investeringer er afgørende for de kommende års vækst og velstand.
Investeringer kan ses som en indsats, der gøres nu for at skabe grundlaget
for senere afkast i form af øget vækst og velstand. Et højt investeringsniveau er derfor en forudsætning for udviklingen af det danske samfund.
Det gælder private investeringer, hvor det offentliges rolle er at sikre, at de
grundlæggende rammer for investeringer er i orden, blandt andet gennem
en velfungerende kapitalformidling.
Og det gælder offentlige investeringer, såvel til forbedring af rammerne
for den private produktion som i sikringen af bedre velfærd gennem en
styrket og mere effektiv offentlig service, jf. boks 2.1.
Boks 2.1. Offentlige investeringer og økonomisk vækst
•

Den offentlige sektor kan skabe bedre rammebetingelser for private vækstskabende
investeringer i f.eks. informations- og kommunikationsteknologi og andre vækstområder.

•

Offentlige investeringer i f.eks. moderne IT kan ikke alene styrke kvaliteten af den
offentlige service, men også forbedre effektiviteten, således at den knappe arbejdskraft kan anvendes bedre.

•

Investeringer i veje og anden transportinfrastruktur har direkte betydning for borgernes velfærd, men styrker samtidig rammebetingelserne for den private sektor og
dermed den samlede økonomiske vækst.

•

Kombinationen af f.eks. gode uddannelsesinstitutioner, gode boligforhold og en
veludbygget trafikinfrastruktur kan påvirke virksomhedernes lokaliseringsbeslutninger og dermed vækstmulighederne i en region.
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2.1. Viden og infrastruktur
Regeringen vil lægge særlig vægt på investeringer, der bringer Danmark i
front som et moderne IT- og vidensamfund, sikrer en mere effektiv offentlig sektor, samt skaber bedre infrastruktur i form af offentlige anlæg,
bygninger og veje.
Viden er omdrejningspunktet for fortsat vækst og velstandsfremgang, ikke
mindst set i lyset af den stigende globalisering. Forskning, innovation og
IT står i centrum for skabelse, udnyttelse og spredning af viden til gavn
for erhvervslivets konkurrenceevne og den enkeltes beskæftigelsesmuligheder og levestandard.
Danmark vil yde sit bidrag til at opfylde målet i den såkaldte Barcelonaerklæring om, at de samlede udgifter til forskning, udvikling og innovation
i EU bør nærme sig 3 pct. af BNP i 2010.
De offentlige investeringer på området skal fastholdes på et højt niveau.
Men et helt centralt indsatsområde er styrkede rammer og incitamenter
for den private sektors investeringerer. Det handler også om bedre kommerciel udnyttelse af resultaterne af den forskning og innovation, der
gennemføres.
Væsentlige elementer i regeringens videnstrategi er derfor styrkede rammer
for øgede private investeringer, blandt andet gennem incitamenter til
bedre samspil mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner.
Investeringer i IT kan fremme væksten gennem påvirkning af produktiviteten. Øget IT-anvendelse kan sikre mere effektive arbejdsgange og bedre
service, herunder lette administrationen for virksomheder og borgere.
Øget IT-anvendelse kan også bidrage til en styrket konkurrence gennem
blandt andet øget gennemsigtighed og adgang til større markeder.
Øget IT-anvendelse og omstilling til digital forvaltning indgår som et helt
centralt element i den igangsatte moderniseringsindsats for den offentlige
sektor. Der er sket en markant vækst i det offentliges investeringer i IT
gennem de seneste år.
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Det handler om bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, men
også om bedre service og mindre administration. En IT-baseret offentlig
sektor kan i sig selv stimulere IT-anvendelsen i resten af samfundet.
Det er samtidig væsentligt, at investeringerne ikke står alene. Investeringerne skal ledsages af de ændringer i arbejdsgange og organisering, som de
nye IT-løsninger skaber mulighed for.
Investeringer i veje og anden transportinfrastruktur har direkte betydning
for borgernes velfærd og styrker samtidig rammebetingelserne for den
private sektor, og dermed også afkastet af private investeringer. En effektiv
trafikinfrastruktur reducerer transporttiden og omkostningerne for virksomheder og borgere.
Den danske trafikinfrastruktur er veludbygget sammenlignet med andre
lande. Men der er trængselsproblemer i særligt hovedstadsregionen, ligesom væksten i samfundet i sig selv skaber behov for nye trafikinvesteringer. Regeringen vil derfor fortsat prioritere investeringer på trafikområdet
højt.
Nye anlægsinvesteringer vil, sammen med de allerede besluttede trafikinvesteringer, kunne skabe grundlag for såvel en afhjælpning af trængselsproblemerne i hovedstadsregionen som en fortsat betydelig indsats til
styrkelse af sammenhængen mellem og inden for landsdelene. Det skal
sikre regional balance.
Reinvesteringer og vedligeholdelse skal fremover prioriteres højere. I takt
med at infrastrukturen er blevet udbygget, er det vigtigt, at indsatsen i
højere grad vendes mod at opretholde den eksisterende infrastruktur.
Ellers udhuler vi værdien af de tidligere investeringer.
Hertil kommer, at manglende vedligeholdelse ofte kan være selvforstærkende. Derfor har regeringen sikret markant øgede bevillinger til vedligeholdelse af såvel jernbaner som veje de kommende år, blandt andet med
fokus på øget sikkerhed.
2.2. Rentabilitet, styring og samordning
Med befolkningsudviklingen og det økonomiske råderum de kommende
år er det væsentligt, at der stilles krav til de offentlige investeringers renta17
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bilitet. Offentlige investeringer skal have et højt samfundsøkonomisk
afkast, ellers fortrænges mere rentable private investeringer.
Skattefinansierede investeringer, som fortrænger private investeringer, vil
kunne virke direkte hæmmende for den samlede vækst i samfundet. Skattestoppet skærper samtidig behovet for en afvejning og prioritering mellem de offentlige investeringsprojekter inden for udgiftsrammen.
Rentabilitetskravet indgår derfor som et væsentligt kriterium i regeringens
forslag til nye anlægsinvesteringer på trafikområdet.
Tilsvarende lægger regeringen op til en bedre styring og samordning af de
statslige investeringer. Der gennemføres derfor en ny beslutningsmodel
for nye anlægsprojekter – i første omgang på trafikområdet.
Samtidig vil regeringen sikre bedre samordning af statslige investeringer
på IT-området. De samme investeringer skal ikke foretages flere steder på
samme tid. En bedre koordination og synliggørelse af de mange projekter,
der i dag gennemføres som en del af institutionernes almindelige drift,
kan sikre bedre resultater og et bedre grundlag for kommende investeringer.
2.3. Arbejdsdelingen mellem privat og offentlig sektor
Statens rolle skal generelt koncentreres om de områder, hvor den er nødvendig. Det betyder, at dér hvor markedsdrevne løsninger er mulige, skal
staten først og fremmest sikre pladsen hertil – dvs. give de nødvendige
rammer og fjerne eventuelle barrierer.
IT-området er et godt eksempel på denne arbejdsdeling. Boligområdet er
et andet eksempel på et område, hvor regeringen har lagt op til en øget
privat rolle fremover.
På forskningsområdet indgår det tilsvarende som et centralt element i
regeringens reformer, at incitamenter og rammer for en øget privat forskning styrkes, blandt andet gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og
forskningsinstitutioner. Og det gælder leveringen af offentlige serviceydelser, hvor regeringen ønsker et bedre fungerende marked gennem flere
private leverandører.
18
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Regeringen vil løbende overveje arbejdsdelingen på øvrige områder med
øget fokus på det offentlige i rollen som organisator og skaber af rammebetingelser frem for i rollen som producent og betaler.
Også i den fremtidige løsning af traditionelle offentlige anlægsopgaver
lægger regeringen op til en styrket inddragelse af den private sektor gennem offentlig-private partnerskabsmodeller, hvor de to parter hver især
påtager sig den rolle, som de er bedst til. Det kan sikre større effektivitet i
opgaveløsningen og kan samtidig give et værdifuldt bidrag til udviklingen
af den offentlige sektor.
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Kapitel
Offentlige investeringer

De samlede offentlige investeringer udgjorde i 2001, som er det seneste år
der foreligger nationalregnskabstal for, i størrelsesordenen 49 mia.kr.
Når der bortses fra investeringerne i anlæg af Storebælts- og Øresundsforbindelserne har niveauet for de offentlige investeringer gennem de seneste år ligget relativt konstant, jf. figur 3.1.
Figur 3.1. Offentlige investeringer, 1996-2001
Mia.kr., 2001-priser

Mia.kr., 2001-priser
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.
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De offentlige investeringer på nationalregnskabet opdeles i investeringer i
forvaltning og service samt investeringer i offentlige virksomheder.
Af de samlede offentlige investeringer på 49 mia.kr. i 2001 udgør investeringer inden for offentlig forvaltning og service godt 25 mia.kr. Disse
investeringer er overvejende skattefinansierede og omfatter blandt andet
det sociale område, sygehusvæsenet, undervisningsområdet, boligforhold
og veje.
Den resterende del af de offentlige investeringer i nationalregnskabet
gennemføres af forskellige former for offentlige virksomheder. Disse investeringer er overvejende brugerfinansierede og omfatter blandt andet investeringer på forsyningsområdet, den kollektive trafik og broforbindelserne, jf. også afsnit 3.3.
De skattefinansierede anlægsudgifter, som er opført på de statslige og
kommunale anlægsbudgetter, vedrører primært offentlig forvaltning og
service, men er dog ikke fuldt ud sammenlignelige med ovenstående nati1
onalregnskabstal for dette område.
De offentlige anlægsbudgetter udgør brutto godt 20 mia.kr. i 2003, fordelt med godt 14 mia. på det kommunale område og knap 6 mia.kr. på
det statslige område.
3.1. Det kommunale område
Den kommunale investeringsaktivitet er af stor betydning for den offentlige service over for borgerne, idet kommuner og amter varetager hovedparten af de offentlige serviceopgaver som skoler, sygehuse, ældrepleje og
daginstitutioner. Hertil kommer kommunale forsyningsopgaver som kloakker og veje.
De skattefinansierede kommunale investeringer er i 2003 brutto budgetteret til 14,4 mia.kr., jf. tabel 3.1. Hertil kommer investeringer vedrørende forsyningsvirksomhed på 4,4 mia.kr., som finansieres af brugerne.

1

Investeringsbegreber og konteringspraksis i nationalregnskab hhv. offentlige budgetter
er udførligt behandlet i Redegørelse om offentlige investeringer, Finansministeriet 2001.
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Tabel 3.1. De kommunale og amtskommunale anlægsudgifter i 2003
2003-priser
Børnepasning.....................................................................................
Ældreinstitutioner..............................................................................
Sygehuse ............................................................................................
Handicappede og sindslidende ...........................................................
Folkeskoler ........................................................................................
Vejvæsen............................................................................................
Byudvikling og ejendomskøb mv. .....................................................
Øvrigt................................................................................................
I alt ...................................................................................................

Mia.kr.
0,5
1,5
1,3
0,2
2,9
1,8
3,5
2,6
14,4

De væsentligste områder er folkeskoler, vejvæsen, ældreinstitutioner og
sygehuse. De samlede udgifter til disse områder udgør ca. 7,6 mia.kr. i
2003. Når der bortses fra ejendomserhvervelse mv. udgør investeringerne
på folkeskoleområdet den største enkeltpost med 2,9 mia.kr. svarende til
godt en fjerdedel af de skattefinansierede nettoanlægsudgifter i 2003.
Det fremtidige investeringsniveau i kommunerne fastlægges løbende,
blandt andet i forbindelse med de årlige kommuneforhandlinger. Niveauet i de kommende år vil afhænge af flere forhold, herunder i hvilket omfang ændringer i efterspørgslen efter den kommunale service forudsætter
nye investeringer, samt hvor store investeringer der samlet vil være plads
til at gennemføre i den aktuelle konjunktursituation.
Den demografiske udvikling har afgørende betydning for fastlæggelsen af
de kommende års prioritering. På kort sigt vil der være et stigende antal
skolesøgende børn og omvendt en faldende efterspørgsel efter daginstitutionspladser. Hen imod 2010 falder andelen af skolesøgende børn imidlertid, og samtidig stiger antallet af ældre med deraf følgende forskydning
af prioriteringen i retning af sundhedsområdet og ældreboliger.
Prioriteringen må også inddrage den hidtidige indsats på de enkelte områder samt infrastrukturens nuværende tilstand, såvel i dækning som vedligeholdelsesstand. Blandt andet er der gennem de seneste år investeret
betydeligt på daginstitutions-, ældrebolig- og byfornyelsesområdet, mens
den aktuelle vedligeholdelsesstand tilsiger en øget prioritering af reinvesteringer og vedligeholdelse på kloak- og vejområdet.
I kommuneaftalerne for 2003 indgår, at nybyggeri og renovering i folkeskolen bør have høj prioritet inden for de samlede kommunale anlægs23
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udgifter, og i forlængelse heraf er der afsat en særlig lånedispensationspulje, hvorefter kommunerne kan optage lån på op til 40 pct. af nettoanlægsudgifterne på området.
Herudover er der til kommunernes generelle anlægsinvesteringer afsat en
lånedispensationspulje på 400 mio.kr På det amtskommunale område er
aftalt en generel låneadgang på 25 pct. af anlægsudgifterne med en særlig
forøgelse til 50 pct. for anlægsudgifter på sygehusområdet for at fremme
nødvendige strukturtilpasninger.
3.2. Det statslige område
De statslige anlægsinvesteringer er temaet for investeringsplanens del II. I
kapitel 6 er anlægsbudgettets fordeling for 2003-2007 beskrevet nærmere.
De samlede anlægsudgifter er i 2003 budgetteret til godt 5,8 mia.kr. Hovedposterne er trafikområdet med 2,7 mia.kr., forsvarsområdet med 1,4
mia.kr. og forskningsområdet med 0,6 mia.kr. Herefter følger blandt andet politi og retsvæsen, naturbeskyttelse og miljø, kystsikring, havne, flyvesikring og ejendomme.
Der er endvidere en række udgiftsposter på de statslige driftsbudgetter,
der har karakter af investeringer, og som derfor bør indgå i et samlet billede af den statslige investeringsaktivitet.
Det gælder blandt andet på uddannelsesområdet, hvor der i 2003 er afsat
ca. 0,8 mia.kr. til nye anlægsinvesteringer, jf. kapitel 7. Tilsvarende anvendes på IT-området skønsmæssigt over 2,7 mia.kr. i 2002, jf. kapitel 5.
På boligområdet anvendes omkring 2,2 mia.kr. i 2003 i form af statslig
støtte til alment byggeri og byfornyelse, jf. kapitel 8. Den offentlige støtte
på området forventes at resultere i samlede anlægsinvesteringer, der svarer
til godt 11 mia.kr. i 2003.
Hertil kommer reinvesteringer og vedligeholdelse, hvor der i 2003 er indbudgetteret 1,7 mia.kr. på vej- og jernbaneområdet, jf. kapitel 10, samt
blandt andet udgifter på ca. 300 mio.kr årligt til vedligeholdelse af universiteter mv., jf. kapitel 7.
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3.3. De offentlige virksomheder
De offentlige virksomheder er karakteriseret ved at være organiseret på
selskabs- eller selskabslignende form, men hvor det offentlige har kontrol
med virksomhederne gennem ejerskab.
Hvad angår investeringsbeslutninger kan der sondres mellem to hovedgrupper af offentlige virksomheder.
Den ene gruppe omfatter virksomheder, hvor investeringerne alene er
bestemt af den driftsmæssige rentabilitet. Investeringsbeslutninger foretages dermed efter samme principper som i den private sektor. Gruppen
omfatter blandt andet DONG A/S og Post Danmark A/S.
Den anden gruppe omfatter virksomheder, der har et politisk grundlag
for deres aktiviteter, og hvor investeringsbeslutninger dermed også er påvirket af andre målsætninger end den driftsmæssige rentabilitet. I forlængelse heraf er der i mange tilfælde knyttet subsidier til investeringerne,
eksempelvis i form af offentlige tilskud eller lånegarantier. Gruppen omfatter blandt andet A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, DSB, Ørestadsselskabet I/S, Københavns Havn A/S og Danmarks
Radio.
Denne sidste gruppe er særligt relevant at inddrage i et samlet billede af
den offentlige investeringsaktivitet, og en række af de største offentlige
virksomheders investeringer de kommende år er derfor beskrevet nedenfor.
For disse virksomheder er der besluttet anlægsinvesteringer over de kommende år med en samlet anlægssum på 14,4 mia.kr., jf. tabel 3.2.
Tabel 3.2. Investeringer i offentlige virksomheder, 2003-2006
Mia.kr., 2003-priser
DSB.....................................
Ørestadsselskabet .................
Københavns Havn A/S.........
Danmarks Radio..................
I alt......................................

2003
2,9
0,8
0,2
0,7
4,6

2004
3,8
0,5
0,1
1,0
5,4

2005
2,6
0,6
0,7
3,9

2006
0,1
0,2
0,2
0,5

I alt
9,4
2,1
0,3
2,6
14,4

DSB har en projektlåneramme, der giver mulighed for at foretage nyinvesteringer på i alt 9,5 mia.kr. i perioden 2003-2006. Blandt andet vil der i
25
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perioden blive investeret i nye tog til S-banen i hovedstadsområdet med
henblik på fuldstændig udskiftning af S-togsmateriellet samt nye fjerntog
af typen IC4 og mindre togsæt af typen IC2 med henblik på et kvalitetsløft i regional- og fjerntogstrafikken. Den endelige profil for DSB’s investeringer vil afhænge af leveringstidspunkterne for de nye tog.
Ørestadsselskabet gennemfører investeringer med en samlet anlægssum på
2,1 mia.kr. i perioden 2003-2006. Investeringerne omfatter etablering af
den københavnske metro (etaperne 1-3), ligesom den overordnede infrastruktur i Ørestad er under fortsat etablering.
Københavns Havn A/S har budgetteret med anlægsinvesteringer på 0,3
mia.kr. Hovedparten af investeringen vedrører færdiggørelsen af en helt
ny færgeterminal i Søndre Frihavn, der forventes at stå klar i 2004. Den
nye færgeterminal skal erstatte de gamle færgelejer ved Kvæsthusbroen,
som skal anvendes til det nye skuespilhus.
Danmarks Radio investerer fra 2002 samlet 2,6 mia.kr. som led i etablering af et helt nyt hovedsæde i Ørestad. Med det nye byggeri kan alle
DR’s aktiviteter samles i ét hus indrettet til moderne multimedieproduktion.
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Kapitel
Offentlig-privat partnerskab

Regeringen ønsker større inddragelse af den private sektor i produktionen
af offentlige serviceydelser. Et element hertil er at fremme mere forpligtende samarbejdsformer mellem offentlige og private aktører. Også på
anlægsområdet viser internationale erfaringer, at partnerskabsmodeller
kan skabe mere effektive løsninger samt give et værdifuldt bidrag til udviklingen af den offentlige sektor.
Regeringen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremme en hensigtsmæssig anvendelse af offentlig-privat partnerskabsmodeller (OPP).
For at afdække konkrete fordele og ulemper ved en offentlig-privat partnerskabsmodel om infrastruktur ønsker regeringen at igangsætte et pilotprojekt på trafikområdet. Som pilotprojekt er valgt en nærmere undersøgelse af mulighederne for privat inddragelse i finansiering, etablering og
drift af en ny tunnel- eller broforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund. Det er hensigten, at pilotprojektet skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at gå videre med en offentlig-privat partnerskabsmodel
for realisering af forbindelsen.
Regeringen vil også iværksætte et pilotprojekt om offentlig-privat partnerskab på bygge- og anlægsområdet i forbindelse med byggeriet af parkeringsfaciliteter til den nye IT-højskole i Ørestad.
Det er regeringens intention at overveje andre lignende pilotprojekter i de
kommende år.
Der er to dimensioner af partnerskabsbegrebet som kan overvejes nærmere, nemlig partnerskaber om anlæg og drift samt partnerskaber om finansiering.
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4.1. Partnerskaber om anlæg og drift
Denne type partnerskaber omfatter modeller for offentlig-privat samarbejde, hvor private firmaer inddrages i finansieringen, anlægget og driften
af offentlige opgaver.
Det kan være offentlige infrastrukturprojekter som veje mv., men der har
i udlandet også været gode erfaringer med partnerskaber om tilvejebringelsen af traditionelle offentlige opgaver så som dagsinstitutioner og skoler mv. Inddragelsen af private aktører kan give større incitamenter til at
fremkomme med innovative og effektive løsninger.
OPP-modellen har til formål at danne effektive partnerskaber mellem den
offentlige og private sektor, hvor de to sektorer spiller den rolle i partnerskabet, som de hver især er bedst til. Det offentlige bestemmer de betingelser og standarder, som ydelsen skal leve op til. Det private leverer den
fra politisk side fastsatte ydelse til en pris, der er tilpasset de risici, som det
private skal løfte.
Den offentlige sektor køber således en ydelse eller en samlet service af den
private sektor og ikke et fysisk anlæg. OPP adskiller sig derved fra såvel
organisering i offentlig regi som almindelig udlicitering ved, at den private sektor i højere grad inddrages i projektgennemførelsen. Den private
sektor kan påtage sig at projektere, finansiere, bygge, drive og vedligeholde et givent anlæg.
Denne opgavedeling tager udgangspunkt i de to sektorers kompetencer:
Den offentlige sektor er god til at identificere politiske ønsker og overordnede økonomiske rammer, herunder det samfundsøkonomiske perspektiv.
Den private sektor kan imidlertid være bedre til at vurdere kommercielle
risici, komme med innovative løsninger og sikre effektivitet, når de private virksomheder vel at mærke har de rette tilskyndelser. Dette udspringer
naturligt af sektorernes overordnede fokus på henholdsvis politisk legitimitet og den økonomiske bundlinje.
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Tabel 4.1. Forskelle mellem offentlig opgavevaretagelse, udlicitering og
offentlig-privat partnerskab
Planlægning
Anlæg
Finansiering af anlæg
Drift og vedligehold

Fuldt
offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig

Licitation af
anlægsarbejde
Offentlig
Privat
Offentlig
Offentlig

Udlicitering
af drift
Offentlig
Offentlig/privat
Offentlig
Privat

Partnerskab
Offentlig
Privat
Privat
Privat

Partnerskaber kan således betragtes som en pragmatisk måde at inddrage
den private sektor på de områder, hvor den kan bidrage til bedre og billigere løsninger og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.
Mulighederne for anvendelse af OPP-modeller må ses i sammenhæng
med de samfundsmæssige konsekvenser og mulighederne for at styre de
offentlige udgifter.
Det er således afgørende, at der sker en styring af de samlede offentlige
investeringer – også de investeringer, der gennemføres i partnerskab med
den private sektor. Dette skal dels ske for at sikre den rette finanspolitiske
stramhedsgrad, dels af hensyn til fremtidige bindinger af de offentlige
udgifter. Samtidig er det helt afgørende, at partnerskaber kun anvendes,
hvor det er økonomisk og samfundsmæssigt fordelagtigt. Partnerskabsmodeller skal ikke anvendes for at opnå finansiering uden for de offentlige budgetter, men for at opnå bedre og billigere løsninger.
4.2. Partnerskaber om finansiering
Partnerskaber om finansiering handler om, at det offentlige og det private
kan gå sammen om at finansiere infrastrukturudbygning særligt i forbindelse med byudvikling. Den værditilvækst, som opstår i forbindelse med
arealudviklingen, kan bidrage til at finansiere den nødvendige infrastrukturudbygning.
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Boks 4.1. Udvikling af Ørestad
Udviklingen af Ørestad er et konkret eksempel, hvor private investorer bidrager til
byudvikling og udbygning af infrastrukturen.
Staten og Københavns Kommune blev i 1991 enige om i fællesskab at byudvikle en del
af det vestlige Amager med henblik på at skabe vækst og udvikling i København og
Ørestadsregionen. Staten og Kommunen ejede i fællesskab en stor del af det vestlige
Amager. Parterne blev enige om at skyde disse arealer ind i et interessentskab, som
kunne stå for udviklingen af et nyt stort byområde på Amager. Københavns Kommune
ejer 55 pct. og staten 45 pct. af det fælles selskab, Ørestadsselskabet I/S.
Ørestadsselskabet har til formål at udvikle og sælge arealerne til erhvervs- og boligbyggeri. Indtægterne fra salg af byggegrunde skal primært anvendes til at udbygge infrastrukturen i Ørestad i form af veje og cykelstier samt den københavnske metro, som i
sig selv bidrager til en væsentlig forøgelse af attraktiviteten og værdien af arealerne i
Ørestaden. Københavns Kommune overtager veje og cykelruter, når de er anlagt.
Det er samtidig en økonomisk forudsætning for Ørestadsselskabet, at det merprovenu
fra ejendomsskatter, som Københavns Kommune får fra de solgte arealer, tilbageføres
til Ørestadsselskabet, indtil selskabet er gældfrit og giver et driftsmæssigt overskud.
Infrastrukturudviklingen i Ørestad bliver således finansieret af:
•
Brugerbetaling i metroen
•
Værdistigninger på arealerne
•
Ejendomsskatter på solgte grunde

På samme måde kan det overvejes, om der skal åbnes op for brugerbetaling på eksempelvis nye trafikanlæg, hvor brugerne har reelle alternative
muligheder. Det kunne være relevant i forbindelse med finansiering af
særlige infrastrukturanlæg som havnetunneler og lignende.
Regeringen vil nedsætte et tværministerielt udvalg, der får til opgave at
analysere problemstillingerne og fremkomme med forslag til eventuelle
regelændringer.
4.3. Pilotprojekt for offentlig-privat partnerskab om infrastruktur
Regeringen ønsker en nærmere undersøgelse af konkrete fordele og ulemper ved en offentlig-privat partnerskabsmodel om investeringer i infrastruktur.
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Som pilotprojekt er valgt en nærmere undersøgelse af mulighederne for
privat inddragelse i finansiering, etablering og drift af en ny tunnel- eller
broforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund til aflastning af den
eksisterende Kronprins Frederiks Bro.
Kronprins Frederiks Bro mellem Frederikssund og Hornsherred er forholdsvis hårdt belastet af de dagligt ca. 18.000 køretøjer, der krydser Roskilde Fjord, og med en fortsat trafikvækst bliver der formentlig behov for
en ny tunnel- eller broforbindelse inden for en kortere årrække. Ansvaret
for en eventuel aflastning af Kronprins Frederiks Bro er en amtslig opgave.
Med henblik på at undersøge mulighederne for at anvende en model med
offentlig-privat partnerskab om finansiering, etablering og drift af en ny
forbindelse over Roskilde Fjord vil regeringen foreslå, at staten bidrager til
et pilotprojekt for undersøgelse af forskellige organisationsformer samt
gennemførelse af en miljøundersøgelse (VVM). Der skal endvidere sikres
sammenhæng med planerne om en ny motorvej i Frederikssundsfingeren.
Der afsættes op til 10 mio.kr. hertil.
Det er ligeledes regeringens intention at overveje andre lignende pilotprojekter i de kommende år.
4.4. Offentlig-privat partnerskab på bygge- og anlægsområdet
Erhvervs- og Boligstyrelsen har igangsat et arbejde med afprøvning af
offentlig-privat partnerskab på bygge- og anlægsområdet i Danmark, herunder gennemførelse af pilotprojekter. Som led i dette arbejde udvikles i
øjeblikket en række værktøjer, som skal lette indgåelsen af partnerskaber.
Det første pilotprojekt, hvor værktøjerne anvendes, er byggeriet af parkeringsfaciliteter i forbindelse med den nye IT-højskole i Ørestad. Byggeriet
organiseres som en del af et samlet udbud af finansiering, design, byggeri,
drift og vedligehold. Den nødvendige (under-)grund stilles gratis til rådighed for det private konsortium, på betingelse af at det stadig er muligt
at gennemføre de planlagte byggerier oven på kælderen.
Parkeringsbyggeriet skal som minimum kunne rumme de 50-70 pladser,
som Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger er forpligtet til at leve31
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re til IT-højskolen, men det forretningsmæssige potentiale øges ved at
lave et større byggeri, som kan udbyde parkeringspladser til
omkringliggende institutioner som DR, KUA, kollegier og forskerparker,
samt disses brugere.
Udbudet af pilotprojektet forventes offentliggjort sommeren 2003.
Desuden arbejdes der på kontraktværktøjer og vejledninger, der kan danne grundlag for en systematisk vurdering af, om et projekt hensigtsmæssigt kan organiseres som offentlig-privat partnerskab i forhold til den traditionelle offentlig organisering af anlægsprojekter.
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Kapitel
Case: IT-området

De offentlige investeringer skal koncentreres om de områder, hvor de er
nødvendige. Det betyder, at dér hvor markedsdrevne løsninger er mulige,
skal staten først og fremmest sikre pladsen hertil – dvs. give de nødvendige rammer og fjerne eventuelle barrierer. IT-området er et godt eksempel
på denne arbejdsdeling.
Den informationsteknologiske udvikling og opbygningen af en national
IT-infrastruktur har først og fremmest været drevet af den private sektor.
Gennem de seneste år har telesektoren foretaget betydelige investeringer i
bredbånd og netværk til gavn for hele samfundet. Statens opgave har i
den forbindelse været at sikre god regulering, gunstige rammebetingelser
og høj konkurrence på området.
Boks 5.1. Eksempler på IT-initiativer
•
•
•
•
•
•

Implementering af EU-direktivpakke
Deregulering, hvor markedet er modent
Ny konkurrenceevnepakke til erhvervslivet
Moderniseret PC-ordning og arbejdsgiverbetalt datakommunikation
Digital signatur
Fælles standarder for dataudveksling (XML)

Der skal også fremover sikres en effektiv arbejdsdeling, hvor de offentlige
investeringer i IT ikke fortrænger tilsvarende aktiviteter i den private sektor. Den offentlige indsats vil primært være rettet mod digitalisering af
den offentlige administration og service og sikring af rammebetingelserne
for en styrket IT-anvendelse i samfundet.
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5.1. Samordning af statens IT-investeringer
Statens udgifter til IT er ligesom for private virksomheder en investering,
som skal give et afkast. Udbredelse af IT på de statslige arbejdspladser er
således ikke et mål i sig selv. Gode IT-investeringer giver modsvarende
gevinster i form af:
•
•
•

Lavere udgifter på andre områder
Større potentiale for rationaliseringsgevinster
Større brugertilfredshed/bedre offentlig service

Det er derfor afgørende, at statens udgifter til IT finder effektiv anvendelse, dvs. at der i udvælgelsen af statslige IT-projekter fokuseres på mulighederne for at udnytte IT-potentialet optimalt. Kombineres den nye teknologi med øget fokus på ledelse, bedre organisering og velkvalificerede
medarbejdere, vil der kunne opnås øget effektivisering og kvalitetsforbedringer i både den offentlige sektor og i samfundet som helhed.
Det offentliges efterspørgsel efter digitale administrative løsninger kan
virke som katalysator og inspirator for resten af samfundet og skabe øget
tillid til de nye teknologier. På tilsvarende vis kan et stigende udbud af
IT-baserede offentlige tjenester bidrage til øget IT-anvendelse blandt borgere og virksomheder.
Den stigende betydning af IT i staten har imidlertid skabt behov for en
mere sammenhængende statslig IT-politik. De samme investeringer skal
ikke foretages flere steder på samme tid.
Der skal således sikres en bedre samordning af statslige investeringer i
informations- og kommunikationsteknologi. Det indebærer blandt andet,
at udviklingen skal koordineres på tværs af institutioner på de områder,
hvor det er hensigtsmæssigt. Dette vil endvidere sikre en bedre sammenhæng til den samlede offentlige IT-anvendelse.
Fremover bør der endvidere i forbindelse med statens IT-drift og udvikling være øget fokus på systematiske resultatsammenligninger og erfaringsudveksling. Det skal medvirke til øget prioritering og en mere effektiv anvendelse af de offentlige ressourcer på området og bidrage til at sikre
en høj kvalitet i de fremtidige offentlige IT-projekter.
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En bedre koordination og synliggørelse af de mange projekter, der i dag
gennemføres i staten og kommunerne som led i institutionernes almindelige drift, kan sikre bedre resultater og grundlag for kommende investeringer.
Med initiativet ”Fokus på statens IT” sætter regeringen fokus på de områder, hvor staten med fordel kan betragtes som en enhed i relation til ITanvendelse. Det drejer sig om at skabe en fælles politik og en fælles strategi for statens IT-anvendelse.
En forstærket koordination af statens IT-politik skal sikre en effektiv og
åben offentlig forvaltning til gavn for borgere og virksomheder. Konkret
arbejdes der med opbygningen af rammeværktøjer til styring og effektivisering af IT-anvendelsen, etablering af fælles IT-løsninger samt en række
IT-faglige initiativer som eksempelvis IT-arkitektur og fælles standarder
for dataudveksling.
5.2. IT-udgifter i staten
Staten afholder hvert år betydelige udgifter til IT. Investeringerne i ITudviklingsprojekter, herunder udgifter til udvikling af interne administrative systemer, har været markant stigende.
Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2002 for udvalgte dele af staten – herunder departementer, styrelser og sektorforskningsinstitutioner – vedrørende blandt andet nuværende og forventede
1
udgifter til udvikling og drift af statslige IT-systemer.
De statslige IT-udgifter har aldrig været opgjort under ét. I denne undersøgelse fokuseres primært på centraladministrationen, hvorfor en betydelig del af de statslige IT-udgifter, f.eks. i regi af universiteterne og politiet,
ikke vil være inkluderet.
Den væsentlige variation i de enkelte ministeriers detaljeringsgrad og opgørelsesmetoder kombineret med, at svarene er forbundet med en del
skøn betyder ligeledes, at tallene i undersøgelsen skal fortolkes med nogen
1

For årene 2000 til 2001 har institutionerne oplyst en skønnet fordeling med udgangspunkt i regnskabstal, mens tallene for 2002 og frem er baseret på institutionernes egne
skønsmæssige indberetninger vedrørende det forventede udgiftsniveau. For yderligere
oplysninger om undersøgelsen se Budgetredegørelse 2003, Finansministeriet.
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varsomhed. Det hænger sammen med, at IT i de fleste tilfælde vil være en
integreret del af institutionernes budgetter og aktiviteter.
Institutionerne har skønnet de IT-relaterede udgifter til ca. 2,7 mia.kr. i
2002. Det samlede udgiftsniveau er i perioden 2000 til 2002 øget med
omtrent 0,7 mia.kr., hvilket svarer til en stigning på knap 40 pct., jf. figur
5.1.
Figur 5.1. Anslået udvikling i IT-udgifterne i udvalgte dele af staten
Mio.kr., 2002-priser

Mio.kr., 2002-priser
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Kilde: Oplysninger fra ministerier, styrelser og sektorforskningsinstitutioner, september
2002 o g egne beregninger.

Væksten i udviklingsudgifterne har været væsentlig større end væksten i
driftsudgifterne. Udviklingsudgifterne er mere end fordoblet fra 2000 til
2002.
Af de samlede IT-udgifter i 2002 anslås godt halvdelen at vedrøre ITdrift. Der er inden for de seneste par år sket et skift i fordelingen, blandt
andet som følge af, at IT-udviklingen i forbindelse med omstillingen til
digital forvaltning er kommet mere i fokus. I 2000 udgjorde ITudviklingsandelen kun omkring 1/3 af de samlede IT-udgifter.
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Inden for driftsudgifterne vurderes IT-support og –uddannelse, med en
andel på ca. 1/3, at udgøre den største IT-udgiftspost, jf. figur 5.2.
For driftsudgifterne anslås, at der i perioden 2000-2002 særligt har været
stigninger i udgifterne til blandt andet software og IT-support, mens
udgifterne til hardware har været svagt faldende.
Figur 5.2. Anslået fordeling af IT-driftsudgifterne, 2002
Software
ca. 15 pct.
Andre IT-driftsudgifter
(telefoni, internet mv.)
ca. 30 pct.

Hardware
ca. 20 pct.

IT-support og
IT-uddannelse
ca. 35 pct.

Kilde: Oplysninger fra ministerier, styrelser og sektorforskningsinstitutioner, september
2002.

I 2002 anslås ca. 20 pct. af de afsatte midler til IT-udvikling at relatere sig
direkte til borger- og virksomhedsrettede IT-projekter, f.eks. etablering af
offentlige hjemmesider og portaler.
De samlede omkostninger til udvikling af interne administrative systemer,
f.eks. løn- og journaliseringssystemer, vurderes at udgøre omtrent 60 pct.
af de samlede IT-udviklingsudgifter, jf. figur 5.3.
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Figur 5.3. Anslået fordeling af IT-udviklingsudgifterne, 2002

Andre IT-projekter
ca. 20 pct.

Interne administrative systemer
ca. 60 pct.
Eksterne
IT-projekter
ca. 20 pct.
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På det statslige område kan der fastlægges en samlet ramme for anlægsinvesteringer for perioden 2003-2012 på 65 mia.kr., jf. figur 6.1.
Figur 6.1. Besluttede statslige investeringer og råderum, 2003-2012
Mia.kr., 2003-priser
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Denne ramme indebærer en real stigning i investeringerne på 2 pct. om
1
året , hvilket afspejler regeringens prioritering af investeringsområdet. For
1

Finansredegørelse 2002, Finansministeriet november 2002. Det forudsatte råderum beror på opfyldelsen af de opstillede forudsætninger for fremskrivningen af dansk økonomi, herunder ikke mindst en øget beskæftigelse. Råderummet for de statslige investeringer skal også ses i sammenhæng med udviklingen i de øvrige offentlige investeringer.
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2003 og 2004 er rammen allerede disponeret, men fra 2005 er der råderum til nye projekter.
6.1. Råderum for nye investeringer
Inden for den afsatte ramme er der allerede besluttet investeringer for
knap 23 mia.kr. Heraf udgør trafikinvesteringer på vej og jernbane knap
11 mia.kr., mens investeringer på andre områder udgør godt 12 mia.kr.
Det betyder, at der frem til 2012 er et råderum til nye investeringsbeslutninger på knap 42 mia.kr.
Rammen er allerede prioriteret for de nærmeste år. Der kan dermed først
igangsættes nye projekter fra 2005, med mindre der omprioriteres inden
for allerede trufne beslutninger.
Det er vigtigt, at der fortsat fastholdes et vist udisponeret råderum i de
kommende år. Det gør det muligt at justere aktiviteten ud fra konjunkturmæssige hensyn og ud fra udviklingen i den samlede økonomi og de
samlede offentlige investeringer. Og samtidig opretholdes muligheden for
i de kommende år at kunne tilgodese behov, som ikke kan forudses i dag.
De budgetterede statslige anlægsinvesteringer for 2003-2006 (ekskl. reinvesteringer) fordelt på de enkelte ministerområder fremgår af tabel 6.1.
Tabel 6.1. Budgetterede statslige anlægsinvesteringer, 2003-2006
Mio.kr., 2003-priser
Udenrigsministeriet..............................
Finansministeriet .................................
Justitsministeriet ..................................
Forsvarsministeriet ...............................
Indenrigs- og Sundhedsministeriet .......
Beskæftigelsesministeriet ......................
Videnskabsministeriet ..........................
Undervisningsministeriet .....................
Kulturministeriet .................................
Miljøministeriet ...................................
Fødevareministeriet..............................
Trafikministeriet ..................................

2003
37
256
266
1.371
293
10
595
22
53
77
137
2.673

2004
37
168
180
1.310
97
10
488
6
248
52
45
2.610

2005
37
34
33
1.247
112
10
410
8
228
33
35
2.012

2006
37
34
33
1.677
112
10
316
8
259
33
35
1.424

Kilde: Finanslov 2003. Finanslovens budgettal dækker kun finansåret og tre budgetoverslagsår. På en række områder er der igangværende anlægsinvesteringer, som
rækker ud over 2006.
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Trafikinvesteringer i vej og jernbane udgør i 2003 knap 2,3 mia.kr. Dette
svarer til knap 40 pct. af de samlede investeringer. Regeringen vil også
fremover tillægge trafikinvesteringer en høj prioritet, og derfor forudsættes andelen på omkring 40 pct. af den samlede ramme fastholdt over de
kommende år, jf. kapitel 10. Der er på trafikområdet typisk tale om relativt store og komplekse projekter med et investeringsforløb over flere år.
På forsvarsområdet gennemføres også betydelige investeringer svarende til
knap 25 pct. af det samlede investeringsbudget i 2003. Udgifterne på forsvarsområdet er fastlagt i forsvarsforliget, der løber frem til og med 2004.
For 2005 og 2006 er der både tale om udgifter som følge af allerede besluttede investeringer samt om en teknisk indbudgettering, idet endelig
stillingtagen først sker i forbindelse med fastlæggelsen af forsvarets økonomi og investeringer fra og med 2005.
På de øvrige ministerområder afsættes bevillingerne først, efterhånden
som de konkrete projekter besluttes – typisk i tilknytning til fastlæggelsen
af de årlige finanslove. Til forskel fra trafikområdet er der her som hovedregel tale om mindre projekter med kortere anlægsperiode.
Derfor ses for de øvrige områder en klart faldende udgiftsprofil over perioden, efterhånden som de besluttede projekter bliver afsluttet. Også derfor fastholdes et udisponeret råderum på knap 27 mia.kr. frem til 2012,
hvilket giver mulighed for nye investeringsbeslutninger på disse områder.
Ud over de egentlige anlægsinvesteringer er det ved vurderingen af den
samlede investeringsaktivitet på de enkelte områder væsentligt at inddrage
de betydelige udgifter, der indgår på det statslige driftsbudget, men som
har karakter af investeringer.
Det gælder blandt andet på uddannelsesområdet, hvor der i 2003 er afsat
ca. 0,8 mia.kr. til nye anlægsinvesteringer, jf. kapitel 7. Tilsvarende anvendes på IT-området skønsmæssigt over 2,7 mia.kr. i 2002, jf. kapitel 5.
På boligområdet anvendes omkring 2,2 mia.kr. i 2003 i form af statslig
støtte til alment byggeri og byfornyelse, jf. kapitel 8. Aktivitetseffekten af
den offentlige støtte på boligområdet forventes at svare til en samlet aktivitet på godt 11 mia.kr. i 2003.
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Hertil kommer reinvesteringer og vedligeholdelse, hvor der i 2003 er indbudgetteret 1,7 mia.kr. på vej- og jernbaneområdet, jf. kapitel 10, samt
blandt andet udgifter på ca. 0,3 mia.kr. årligt til vedligeholdelse af universiteter mv., jf. kapitel 7.
De enkelte investeringsområder er behandlet i kapitlerne 7-10. Kapitel 7
omhandler forskning og uddannelse, kapitel 8 omhandler boligområdet,
kapitel 9 beskriver områderne miljø, natur, kultur, forsvar og justits, mens
trafikområdet behandles i kapitel 10.
6.2. Samfundsøkonomisk afkast
Hensynet til vækst og velstand betyder, at der skal sættes øget fokus på
rentabiliteten af de offentlige investeringer. En forudsætning for de
kommende års forøgelse af investeringsniveauet er derfor, at de offentlige
investeringer er rentable.
Hvis ikke investeringerne giver et tilstrækkeligt højt samfundsøkonomisk
afkast, er der risiko for, at der fortrænges mere rentable private investeringer. Skattestoppet skærper samtidig behovet for en afvejning og prioritering mellem de offentlige investeringsprojekter inden for udgiftsrammen.
Det samfundsøkonomisk afkast er derfor af væsentlig betydning for prioriteringen af investeringerne, jf. boks 6.1.
Ved prioriteringen af de foreslåede nye trafikanlægsprojekter, jf. kapitel
10, er det beregnede samfundsøkonomiske afkast indgået som et væsentlig kriterium.
På andre investeringsområder er traditionen for rentabilitetsanalyser ikke
så udviklet, som det er tilfældet på trafikområdet. Regeringen vil arbejde
for, at der også på de øvrige områder kan etableres standarder for vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.
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Boks 6.1. Samfundsøkonomisk vurdering af anlægsinvesteringer2
Begrebet samfundsøkonomisk vurdering dækker alle former for systematisk vurdering af fordele og ulemper ved et tiltag. På infrastrukturområdet anvendes typisk en
cost-benefit analyse, hvor man kvantificerer og værdisætter alle projektets fordele
(benefits) og ulemper (costs) til en kroneværdi.
På infrastrukturområdet inddrages som væsentlige faktorer blandt andet transporttid
(beregnet ud fra antal brugere og opgjorte tidsomkostninger pr. time), ulykker (beregnet ud fra opgjorte omkostninger og velfærdstab ved antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne), støj (typisk beregnet ud fra værdiforringelser
på boliger) samt luftforurening (beregnet ud fra fastsatte omkostninger ved given type luftforurening). Ved skattefinansierede investeringer medregnes forvridningstabet
også som en omkostning.
Resultatet af en cost-benefit analyse præsenteres herefter i ét tal, nutidsværdien, eller
alternativt som den interne rente.
Nutidsværdi: De fastsatte kroneværdier for fordele og ulemper vil typisk strække sig
over en lang periode, med anlægsinvesteringen tidligt i forløbet og øvrige effekter
som en løbende årlig værdi herefter. For at kunne sammenligne beløbene foretages
en tilbagediskontering af alle beløb med den samfundsøkonomiske kalkulationsrente,
og summen af de tilbagediskonterede beløb er så lig projektets nutidsværdi. Kalkulationsrenten svarer til det afkast, som samfundet alternativt kunne have opnået.
Projekter med en positiv nutidsværdi vil dermed have et afkast, der større end alternativet.
Den interne rente: Et andet udtryk for rentabiliteten, der udtrykker den rente, som i
ovenstående nutidsværdiberegning giver nutidsværdien 0. Projekter med en intern
rente, der overstiger den samfundsøkonomiske kalkulationsrente, er således rentable.
Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente: Ressourcerne til en investering kunne alternativt være brugt til andre formål, dvs. forbrug, andre investeringer eller nedbringelse af gæld. Renten skal derfor udtrykke afkastet ved sådanne alternative anvendelser. Der anvendes aktuelt en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 6 pct.
realt. Er der tale om skattefinansierede projekter, skal der tillige korrigeres for skatteforvridningstabet, jf. nedenfor.
Skatteforvridningstab: Skatteopkrævning indebærer en forvridning af aktiviteten i
økonomien. Eksempelvis forudsættes beskatning af arbejdskraft at indebære et lavere arbejdsudbud, hvorved der opstår et samfundsøkonomisk tab. Den marginale
2

Vurderingsmetoderne er nærmere beskrevet i Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet 1999.
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omkostning for samfundet ved finansiering med skatter beregnes som 20 øre pr.
opkrævet krone. Forvridningstabet er en omkostning, der som udgangspunkt skal
tillægges projektets omkostninger. Særligt for projekter med en tidshorisont på mere end 20 år kan forvridningstabet opgøres som et tillæg til kalkulationsrenten.
Ikke-værdisatte konsekvenser: En række konsekvenser af et givet projekt (såvel fordele
som ulemper) vil ofte kun vanskeligt kunne prissættes. Det vil i sådanne tilfælde
være nødvendigt at supplere beregningerne med mere kvalitative vurderinger.
Beslutningsregel: Når budgettet er begrænset, er den bedste beslutningsregel at gennemføre den kombination af projekter, der kan rummes inden for budgettet, og
som maksimerer nutidsværdien. Skattestoppet skærper behovet for ikke alene at se
på det enkelte projekts rentabilitet, men at afveje rentabiliteten på tværs af forskellige offentlige projekter som grundlag for prioritering inden for den samlede udgiftsramme.
Eksempel:
Ved vurderingen af de opgjorte nutidsværdier skal man blandt andet være opmærksom på, at tidsbesparelsen indgår som den væsentligste faktor ved opgørelsen af fordelene.
Dette er vist i nedenstående eksempel, som angiver elementerne i den samfundsøkonomiske vurdering af 1. etape af Frederikssundmotorvejen (jf. projektbeskrivelsen i kapitel 10):
Anlægsudgift ....................................
Rejsetid ............................................
Kørselsomkostninger, netto ..............
Luftforureningsomkostninger ...........
Støjomkostninger .............................
Driftsudgift ......................................
Uheldsomkostninger ........................

Mio.kr.
-982
2.061
-166
8
171
-188
238

Samlet nutidsværdi, netto ...................
Intern rente, pct. ..............................

1.142
13pct.

Ved beregningen er anvendt en samfundsøkonomisk kalkulationsrente på 7 pct.,
der dermed afspejler skatteforvridningstabet, jf. ovenfor.
I lyset af de generelle usikkerheder ved prissætning af fordele og ulemper er de samfundsøkonomiske vurderinger særligt anvendelige som grundlag for rangordning af
projekter. Med andre ord bør projektets relative placering i forhold til andre projekter tillægges større vægt end den opgjorte absolutte nutidsværdi for projektet.
46

Kapitel 6 – Råderum, prioritering og styring

6.3. Bedre planlægning og styring af anlægsprojekter
Med henblik på at sikre et godt grundlag for prioriteringen af de ganske
betydelige investeringer, som planlægges på trafikområdet i de kommende
år, igangsatte Trafikministeriet i samarbejde med Finansministeriet og
Miljøministeriet i efteråret 2002 et udvalgsarbejde med henblik på nærmere at vurdere grundlaget for planlægning, styring og beslutning af anlægsprojekter på trafikområdet.
Behovet for en sådan vurdering blev understreget af, at det i forbindelse
med VVM-analyserne (VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet)
af udbygningen af Motorring 3 og Sydmotorvejen på strækningen Ønslev
– Sakskøbing kunne konstateres, at de indledende anlægsoverslag, som lå
til grund for trafikaftalen fra januar 2001, måtte opskrives betragteligt.
Udvalgsarbejdet har gennemgået procedurerne for planlægning og beslutning af større vej- og baneprojekter. Set i lyset af, at VVM-analyserne i
dag står centralt i planlægningen af infrastrukturprojekter, har udvalget
fokuseret på de procedurer og det regelsæt, der knytter sig hertil.
På baggrund af udvalgsarbejdet opstilles der et sæt anbefalinger, som vurderes at kunne skabe grundlag for bedre og mere gennemsigtige processer
for planlægning og beslutning af infrastrukturprojekter.
Med hensyn til procedurer for planlægning og styring anbefales det, at der
sker en fortsat udvikling og forbedring af anlægsmyndighedernes arbejde
med usikkerhedsvurdering og projektstyring. Det anbefales endvidere, at
der skabes en større gennemsigtighed i planlægningen med hensyn til de
miljøhensyn, der tages i forbindelse med anlæg af vej- og baneprojekter.
En større gennemsigtighed – blandt andet med hensyn til omkostningerne i forbindelse med de miljøhensyn, der tages – vil bidrage til et bedre
prioriterings- og beslutningsgrundlag.
Med hensyn til beslutningsprocedurer anbefales det, at der fastlægges en
overordnet ramme for beslutningsprocesser knyttet til større infrastrukturanlæg. Formålet hermed er at sikre, at der er klarhed med hensyn til
beslutningsgrundlagets kvalitet, og at der er sammenhæng mellem grundlagets kvalitet og beslutningernes rækkevidde.
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Med dette udgangspunkt anbefales det, at der etableres en beslutningsproces i to niveauer, som tidsmæssigt følger hinanden.
•

En beslutning på niveau I, hvor der træffes principbeslutning, dvs. der
tilkendegives interesse for, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag –
som hovedregel i form af en VVM-analyse.

•

En beslutning på niveau II, hvor der træffes formel beslutning om
etablering af et vej- eller baneprojekt – som hovedregel i form af vedtagelse af en anlægslov i Folketinget.

Det vurderes, at en sådan ramme vil kunne bidrage til at sikre, at beslutninger om infrastrukturprojekter fremover baseres på et solidt og velbelyst
grundlag, således at mulighederne for at prioritere samfundets ressourcer
forbedres. Denne beslutningsramme vil også kunne anvendes på andre
områder end trafikområdet i forbindelse med større anlægsprojekter.
Regeringen vil herudover styrke koordination og synliggørelse af de mange IT-projekter, der i dag gennemføres i staten og kommunerne som led i
institutionernes almindelige drift. En styrket koordination kan sikre bedre
resultater og grundlag for kommende investeringer.
Med initiativet ”Fokus på statens IT” sætter regeringen fokus på de områder, hvor staten med fordel kan betragtes som en enhed i relation til ITanvendelse. Konkret arbejdes der blandt andet med IT-arkitektur, fælles
netværk, benchmark og en softwarestrategi for staten. En rapport, der beskriver det samlede projekt, vil blive offentliggjort i foråret 2003.
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7

Kapitel
Uddannelse og forskning

Langt hovedparten af statens investeringer på forsknings- og uddannelsesområdet kan opfattes som investeringer i viden med et langsigtet afkast
fra en øget human kapital i samfundet.
Investeringer i viden er en vigtig del af regeringens vækststrategi. Danmark vil yde sit bidrag til at opfylde målet i den såkaldte Barcelonaerklæring om, at de samlede offentlige og private udgifter til forskning,
udvikling og innovation i EU bør nærme sig 3 pct. af BNP i 2010, jf.
regeringens videnstrategi.
Det er en grundlæggende forudsætning for investeringerne i human kapital, at også de fysiske rammer for uddannelse og forskning er gode. Derfor
investeres der i disse år betydelige beløb i udbygning og forbedringer af de
fysiske rammer for forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.
For Undervisningsministeriets mange uddannelsesinstitutioner kan omfanget af anlægsinvesteringer i de kommende år skønsmæssigt opgøres til
750 mio.kr. årligt. Disse investeringer afholdes af de enkelte institutioner,
men betales over statens driftsbudget i form af bygningstaxametertilskud.
Under Videnskabsministeriet er der, hovedsageligt på universiteterne,
besluttet investeringer for knap 3 mia.kr. i nye bygninger. Herudover
planlægges der nye investeringer for op mod 1 mia.kr.
De næste 10 år må der således forventes at blive investeret for over 11
mia.kr. alene i gode fysiske rammer for uddannelse og forskning.

49

Investeringsplan – de næste 10 års offentlige investeringer

7.1. Uddannelsesinstitutioner
Regeringens visioner på uddannelsesområdet er et velfungerende uddannelsessystem, der tilbyder relevante uddannelser af høj kvalitet og på et
højt fagligt niveau i alle dele af landet. Dette er en grundlæggende forudsætning for at sikre vækst og velfærd for den enkelte og for det danske
samfund.
I indfrielsen af disse visioner, som er formuleret i regeringens handlingsplan for Bedre Uddannelser fra juni 2002, spiller uddannelsesinstitutionerne en afgørende rolle. Det er på institutionerne, at visionerne skal omsættes til praktisk virkelighed for uddannelsessystemets mange interessenter.
For at løse opgaven må uddannelsesinstitutionerne leve op til en række
krav: De skal være fagligt og pædagogisk stærke, tilbyde velegnede fysiske
rammer om undervisningen, forvalte ressourcerne effektivt, udvikle uddannelsesmulighederne og være økonomisk bæredygtige. Bedre institutioner er derfor en hjørnesten i regeringens vision om bedre uddannelser.
Det er centralt, at den økonomiske styring af uddannelses- og forskningsinstitutionerne understøtter gode rammer for institutionernes udvikling.
Styringen er baseret på princippet om decentralisering og selvforvaltning,
der giver institutionerne større frihedsgrader i opgaveløsningen, men tilsvarende pålægger dem et større ansvar for realiseringen af de politisk
fastsatte mål inden for de givne økonomiske og lovgivnings- og aftalemæssige rammer.
Dette betyder i praksis, at alle Undervisningsministeriets institutioner
(med ganske få undtagelser) er omfattet af en styringsmodel, som bygger
på to grundlæggende elementer:
•
•
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Taxameterfinansiering, hvor tilskud i form af bloktilskud bestemmes
ud fra objektive aktivitetsmål og en politisk fastsat takst pr. aktivitetsenhed.
Selvejeformen, der fastsætter institutionernes selveje og selvstyre med
en ansvarlig bestyrelse som øverste ledelse.
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Universiteterne under Videnskabsministeriet vil uanset det bygningsmæssige ejerskab også efter den nye universitetslov være omfattet af taxameterstyring på bygningsområdet.
7.2. Bygningstaxameter
Udgifter til anlægsinvesteringer, husleje, vedligeholdelse mv. er en integreret del af institutionernes økonomiske rammevilkår og indgår derfor
som et centralt element i taxametersystemet i form af bygningstaxametertilskud.
Formålet med bygningstaxameterordningen er at give institutionerne et
sammenhængende ansvar inden for et bloktilskudssystem, der omfatter
alle typer af udgifter og indtægter. Institutionerne har dispositionsfrihed
til at træffe nødvendige bygningsmæssige beslutninger, herunder køb, salg
og belåning af fast ejendom, nybyggeri samt indgåelse og opsigelse af lejemål.
Derved bliver lokaleforbrug en integreret del af institutionernes samlede
økonomi, der skal prioriteres på linje med andet forbrug. Institutionerne
har dermed mulighed for at tilpasse lokaleforholdene i forhold til aktiviteten og de krav, der stilles til undervisningen – herunder holdstørrelse,
lokalestandard, nødvendigt udstyr mv.
Ordningen indeholder incitamenter for institutionerne til at økonomisere
med lokaleforbruget og til at effektivisere lokaleforsyningen og bygningsdriften, fordi gevinsten i et bloktilskudssystem tilfalder institutionen selv.
Senest er bygningstaxameterordningen blevet udvidet til også at omfatte
alle arbejdsmarkedsuddannelser med virkning fra 1. januar 2003.
Dermed ophører den hidtidige ordning, hvor AMU-centre fik refunderet
de faktiske udgifter til bygningsområdet, og også disse institutionerne får
herefter selv det fulde ansvar med tilhørende beslutningskompetence for
vedligeholdelse, reinvestering og nyinvesteringer samt indgåelse og administration af lejemål og realkreditbelåning. Dermed får de også glæde af
de økonomiske fordele i forbindelse med effektiviseringer.
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De samlede budgetterede udgifter til bygningstaxameterordningen for
Undervisningsministeriets og Videnskabsministeriets institutioner fremgår herunder, jf. tabel 7.1.
Tabel 7.1. Budgetterede bygningstaxametertilskud1, 2003-06
Mio.kr., 2003-priser
2
Frie skoler mv. ......................................................
Erhvervsudd., erhvervsgymnasiale udd. mv. ...........
Korte og mellemlange videregående udd. mv..........
Arbejdsmarkedsuddannelser mv. ............................
I alt Undervisningsministeriets institutioner ...........
3
Universiteter .........................................................
I alt........................................................................
1)
2)
3)

2003
400
775
400
150
1.725
1.727
3.452

2004
390
800
390
140
1.720
1.752
3.472

2005
395
790
380
140
1.705
1.816
3.521

2006
390
790
380
140
1.700
1.742
3.442

Omfatter ikke udgifter til momskompensation på bygningsområdet (ca. 150
mio.kr. årligt), grundtilskud, skolepraktik samt overgangsordning på AMUområdet.
Refunderes delvist af amter og kommuner.
Heraf vedrører ca. 150 mio.kr. årligt faste bevillinger til indvendigt vedligehold
og ca. 105 mio.kr. årligt grundbevillinger til bygningsforhold. Beløbene er inklusive reserver til ibrugtagning af nyt byggeri, fremleje og SEA-andelene af universitetsreform.

Af de samlede statslige tilskud på ca. 1,7 mia.kr. årligt til bygningsinvesteringer, vedligeholdelse, lejeudgifter mv. på Undervisningsministeriets
område forventes ca. 750 mio.kr. at udgøre egentlige anlægsinvesteringer.
På universitetsområdet under Videnskabsministeriet er der foretaget en
konkret opgørelse af de besluttede anlægsprojekter, jf. nedenfor. Anlægsudgifterne finansieres hovedsageligt ved optagelse af lån i Nationalbanken. De løbende udgifter ved belåningen finansieres via universiteternes
huslejebetaling.
7.3. Universiteter og forskningsinstitutioner
Som et led i den offentlige forskningssatsning styrkes rammebetingelserne
for forskning og uddannelse blandt andet ved gennemførelsen af en række
anlægsinvesteringer inden for universitetsområdet. Der er indtil videre
afsat ca. 2,8 mia.kr. til investeringer frem til 2009, jf. tabel 7.2.
Derudover er der i universitetssektoren yderligere overvejelser om en række nye bygningsprojekter for op mod 1 mia.kr. over de kommende år.
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Endvidere planlægger staten at afvikle Forskningscenter Risøs nukleare
anlæg. Udgiften hertil forventes at være i størrelsesorden 1 mia.kr., hvoraf
en væsentlig del vil være anlægsudgifter. Dertil kommer anlægsudgifter
ved en eventuel etablering af et slutdepot.
Tabel 7.2. Besluttede anlægsinvesteringer inden for universitetsområdet
Samlede
investerinMio.kr., 2003-priser
ger 2003-09 Slutår
Udbygning af KUA (fase 1, 2 og 3), Københavns Universitet ......
1.015
2009
Bioteknologisk Forskningscenter, København, inkl. HS medfinansiering....................................................................................
561
2006
Retsmedicinsk Institut, Århus .....................................................
59
2004
Universitetsparken Århus.............................................................
54
2006
Winsløw Parken, 2 etape, Syddansk Universitet ..........................
109
2005
Udvidelse i Sønderborg (delvist gave), Syddansk Universitet........
257
2007
3.-4. etape, Roskilde Universitetscenter .......................................
43
2004
Nybyggeri til bioteknologi, Aalborg Universitet...........................
55
2005
Nybyggeri Ørestaden, IT-højskolen ............................................
122
2004
Lundbeck Auditorium (gave), Københavns Universitet................
25
2006
1)
2. etape, Handelshøjskolen i København ...................................
49
2004
Investeringsprogram for forsknings- og uddannelsesbygninger,
DTU...........................................................................................
400
2006
Øvrige mindre anlægsprojekter....................................................
40
2004
I alt .............................................................................................
2.788
1)

Beløbet vedrører kun den statslige andel, 20 pct. af de samlede udgifter.

Der budgetteres årligt med et vedligeholdelsesniveau for universiteterne
på ca. 300 mio.kr. gennem SEA-ordningen og institutionernes egne
driftsbevillinger.
Efter reformen af statens ejendoms- og byggeadministration (SEAreformen), jf. boks 7.1, finansierer universiteterne selv deres nye anlægsinvesteringer gennem øget husleje, som må prioriteres inden for deres
normale driftsbevilling, idet universiteterne modtager bygningstaxametertilskud hertil.
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Boks 7.1. Statens ejendoms- og byggeadministration (SEA)
Med virkning fra finansåret 2001 blev der gennemført en større reform af statens ejendoms- og byggeadministration med henblik på at gøre statens lokaleforsyning mere
markedsorienteret. Et af midlerne hertil var blandt andet, at de statslige institutioner
skal betale markedsleje for deres lokaleforbrug efter principperne i erhvervslejeloven.
Som led i reformen blev universitetsbyggerier og andre statslige forsknings- og uddannelsesbygninger samlet under den kontraktstyrede statslige ejendomsvirksomhed Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU). S-FoU har en ejendomsportefølje
2
på ca. 1,5 mio. m etageareal. S-FoU og institutionerne forhandler om en omkostningsbestemt huslejekontrakt, som giver fuld dækning for S-FoU’s drifts- og kapitalomkostninger ved at stille lokaler til rådighed.
Universiteterne og andre forskningsinstitutioner har frit leverandørvalg og kan opsige
lejekontrakten med S-FoU, hvis de kan opnå bedre tilbud hos et privat ejendomsselskab.
Uddannelses- og forskningsinstitutionerne har med reformen fået et incitament til at
optimere deres samlede omkostningsbudget: huslejeudgiften kan således formindskes
ved at indskrænke arealforbruget, ligesom merudgifter ved nybyggeri samt udbygninger
og forbedringer nøje vil skulle afvejes i forhold til øvrige løn- og driftsomkostninger.
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8

Boliginvesteringer udgør samlet godt 50 mia.kr. årligt, og bygge- og anlægsområdet tegner sig for godt 6 pct. af den samlede beskæftigelse.
Boligvilkårene har stor betydning for den enkeltes velfærd. Boligpolitikken skal understøtte strategien for øget vækst og konkurrencedygtighed.
Velfungerende byer med gode boligforhold spiller sammen med blandt
andet en veludbygget infrastruktur og gode uddannelsesinstitutioner en
vigtig rolle for tiltrækningen af arbejdskraft og dermed for virksomheders
lokalisering og vækstmuligheder.
Adgang til en egnet bolig for unge uddannelsessøgende er et vigtigt element i sikringen af, at flest muligt unge får kompetencegivende uddannelser. Det gælder også boliger til udvekslingsstuderende som forudsætning for, at danske unge kan få studiepladser i udlandet.
De offentligt støttede investeringer på boligområdet er betydelige. Produktivitetsudviklingen i byggeriet er imidlertid for lav, og samtidig skal
der skabes bedre balance på boligmarkedet.
8.1. Initiativer på boligområdet
Med udspillet ’Flere boliger – vækst og fornyelse på boligmarkedet’ har regeringen markeret hovedlinjerne for de kommende års investeringer på boligområdet.
Centrale elementer er øget udbud af lejeboliger, bedre balance mellem
privat og alment nybyggeri, større udbytte af de offentlige midler samt
styrket produktivitet, jf. boks 8.1.
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Boks 8.1. Regeringens initiativer på boligområdet
•

Flere private lejeboliger på markedsmæssige vilkår
- Fradragsmulighed ved opførelse af private lejeboliger inden for en årlig ramme
på 1 mia.kr. i perioden 2003-2007
- Etablering og udlejning af nye tagboliger i eksisterende etageejendomme på
markedsmæssige vilkår

•

Flere private udlejningsboliger til unge uddannelsessøgende
- Mia.kr. mere til flere boliger til uddannelsessøgende
- Lempelse af beskatningen ved privat værelsesudlejning

•

Flere boliger til handicappede

•

Øget nybyggeri af almene familie-, ældre- og ungdomsboliger
- Halvering af den kommunale betaling (grundkapital)
- Aktivering af Landsbyggefondens midler

•

Reform af byfornyelsesområdet med fokus på de markedsmæssige muligheder og
privat initiativ og finansiering, herunder en målsætning om mindre offentlig regulering og støtte

•

Støtten til nyopførte andelsboliger udfases

•

Styrket konkurrence og produktivitet i byggeriet
- Fokus på offentlig-privat samspil og digitalisering
- Udvidelse af bygherrekredsen for støttet byggeri

Regeringen indgik i oktober 2002 en boligpolitisk aftale med en bred
kreds af politiske partier (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti) om gennemførelsen af initiativerne.
Der er hermed skabt grundlag for påbegyndelse af i alt godt 20.000 nye
boliger årligt i de kommende år. Samtidig effektiviseres og målrettes den
offentlige indsats på boligområdet, og der sættes ind for mere konkurrence og bedre produktivitet i byggesektoren.
På lejeboligområdet er der indført fradragsret inden for en samlet ramme
på 1 mia.kr. årligt til opførelse af private lejeboliger, der lejes ud på markedsmæssige vilkår. Der er samtidig skabt incitamenter til at etablere tagboliger i de store byer.
Der er endvidere afsat 1 mia.kr. over de næste 5 år til opførelse af støttede
private boliger til unge uddannelsessøgende. Prioriteringen af gode bolig56
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vilkår for unge uddannelsessøgende er et vigtigt element i sikringen af, at
flest muligt unge får kompetencegivende uddannelser.
Der skabes bedre forhold for de handicappede, dels i form af øgede investeringer i bedre tilgængelighed i det almene byggeri, dels i form af øget
statslig støtte til etablering af boliger for yngre fysisk handicappede.
For at sikre fortsatte investeringer i alment byggeri er kommunernes betaling halveret frem til 2004. Den nedsatte kommunale betaling gennemføres uden statslige merudgifter, idet Landsbyggefonden finansierer den
øgede støtte til merbyggeriet. I 2002 er der givet tilsagn til 14.000 nye
almene boliger, hvilket er noget over en fordobling i forhold til 2001.
Der er samtidig skabt mulighed for en styrket indsats for modernisering
og forbedring af det ældre almene byggeri, idet Landsbyggefonden inden
for en ramme på 1,5 mia.kr. årligt kan yde støtte hertil.
Som et tværgående element i de enkelte tiltag er indeholdt mekanismer,
der skal sikre mere konkurrence og mere byggeri for de offentlige midler.
På det almene område er gennemført krav om udvidelse af bygherrekredsen, således at private også fremover kan byde ind på bygherreopgaven.
De private ungdomsboliger etableres gennem omvendt licitation, således
at støtten tildeles de bygherrer, som kan levere flest boliger pr. støttekrone.
På byfornyelsesområdet er taget de første skridt til øget privat initiativ og
finansiering til erstatning af den hidtidige indsats, som har ført til offentlig støtte på op til 75 pct. af udgiften.
Den øgede vægt på privat initiativ og finansiering i boligpolitikken kan
også realiseres gennem forskellige samarbejdskonstruktioner mellem det
private og offentlige, jf. boks 8.2.
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Boks 8.2. Nye boliger i Københavns Sydhavn
Der bygges i disse år boliger mange steder i Københavns havn, f.eks. i Havnestaden,
2
hvor private investorer er i gang med at realisere ca. 100.000 m boligbyggeri, samt i
Nordhavnen.
I de kommende år vil store områder i Københavns Sydhavn blive omdannet til boligkarreer med mange hundrede nye boliger med differentierede ejerformer. Udviklingen
af arealerne sker i et tæt samarbejde mellem det statslige aktieselskab Københavns
Havn, Københavns Kommune og private investorer.
Sluseholmen: 800 udlejningsboliger, almene boliger, ældreboliger, andelsboliger og ejerboliger. Københavns Havn og Københavns Kommune er gået sammen om byggemodning af Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Arealerne forventes afhændet til en kreds
af private investorer med henblik på opførelse af ca. 800 boliger med differentierede
ejerformer. Bebyggelsen på Sluseholmen bliver udformet som karréer omgivet af kanaler. Det første spadestik til kanaler og bebyggelse ventes at finde sted i 2004.
Teglholmen: 151 private udlejningsboliger, der kommer til at ligge i en U-formet bebyggelse direkte ud til Teglværkshavnen. Byggeriet går i gang i 2003.
Teglværkshavnen: 60 almene boliger og 60 ejerboliger, der delvist kommer til at ligge på
en nyetableret ø i havnen.

Regeringen vil fortsætte indsatsen i de kommende år. Som næste skridt
gennemføres med virkning fra 2004 en reform af byfornyelsesområdet.
Centrale elementer vil være mere byfornyelse for pengene samt forstærket
fokus på frivillighed og de markedsmæssige muligheder. Dette indebærer
fortsat reduktion af de offentlige midler i lyset af ændrede behov samt
privat finansiering og samtænkning med renoveringsindsatsen i regi af
fonde på boligområdet.
Regeringen overvejer endvidere offentlig-private partnerskaber (OPP) på
bygge- og anlægsområdet som instrument til øget effektivisering, jf. kapitel 4.
Regeringen vil i 2003 præsentere et samlet udspil til modernisering af boligpolitikken, som bredt omhandler tiltag til forenkling og modernisering
af regelsættene på boligområdet. Fleksibilitet, enkelhed og reduceret offentligt engagement er tværgående sigtelinjer i arbejdet.
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8.2. Boliginvesteringer de kommende år
De offentlige udgifter på boligområdet indgår ikke på anlægsbudgetterne,
da investeringerne har karakter af tilskud til byggeri i ikke-offentligt regi.
Udgifterne indgår derfor på driftsbudgettet.
De statslige udgifter til boliginvesteringer fordeler sig på byfornyelse, alment byggeri, støttet andelsboligbyggeri samt støtte til private boliginvesteringer i form af privat udlejningsbyggeri og privat ungdomsboligbyggeri.
I 2003 forventes der ydet samlet statslig støtte på knap 3 mia.kr. på boligområdet, jf. tabel 8.1, der viser de aktuelt indbudgetterede udgifter på
finansloven for 2003.
Tabel 8.1. Budgetterede statslige udgifter til boliginvesteringer
Mio.kr., 2003-priser
Byfornyelse ..........................................
1)
Alment byggeri ...................................
Støttede andelsboliger ..........................
Private ungdomsboliger........................
Private lejeboliger.................................
I alt......................................................
1)

2003
430
2.260
105
100
10
2.905

2004
430
2.230
70
225
110
3.065

2005
430
1.630
0
225
190
2.475

2006
430
1.615
0
225
190
2.460

Landsbyggefonden refunderer heraf 674 mio.kr. i 2003 og 653 mio.kr. i 2004.

Udfasningen af støtten til andelsboliger er en del af den boligpolitiske aftale og er et led i regeringens indsats for en reduktion af det offentliges
engagement på dette område. Et stigende byggeri af ustøttede andelsboliger betyder således, at der ikke er grund til fortsat at yde offentlig støtte til
nybyggeri af andelsboliger. Samtidig frigøres hermed midler til fremme af
nybyggeri af private udlejningsboliger.
Udover de statslige udgifter til boliginvesteringer yder kommunerne en
støtte i størrelsesordenen 1 mia.kr. årligt. Hertil kommer støtte ydet af
Landsbyggefonden. Landsbyggefonden refunderer de statslige merudgifter
til det almene nybyggeri i perioden 2002-2004 som følge af nedsættelsen
af grundkapitalen. Endvidere har Landsbyggefonden inden for en ramme
på 1,5 mia.kr. årligt i perioden 2003-2008 mulighed for at yde støtte til
forbedringer og renoveringer i den almene sektor.
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De forventede støttede investeringer på boligområdet fremgår af nedenstående tabel 8.2.
Tabel 8.2. Støttede investeringer på boligområdet
Mia.kr., 2003-priser
Alment nybyggeri...........................................
Støttet andelsboligbyggeri...............................
Støttet privat ungdomsboligbyggeri ................
Støttet privat udlejningsbyggeri ......................
Støttet nybyggeri i alt .....................................
Byfornyelse ....................................................
I alt ................................................................

2003
6,8
2,1
0,2
1,0
10,1
1,4
11,5

2004
6,7
2,1
0,4
1,0
10,2
1,5
11,7

2005
6,0
0
0,4
1,0
7,4
1,5
8,9

2006
5,9
0
0,4
1,0
7,3
1,5
8,8

Den samlede investering udgør godt 11 mia.kr. i 2003, hvoraf det almene
nybyggeri tegner sig for godt 50 pct. Heraf finansierer staten og Landsbyggefonden ca. 2,9 mia.kr. mens kommunerne betaler ca. 1 mia.kr., jf.
ovenfor. Den resterende finansiering udgøres i hovedsagen af lejer- og andelshaverbetaling.
Bortfaldet af støtte til investeringer i andelsboligbyggeri forventes ikke at
medføre nogen nævneværdig reduktion af det samlede andelsboligbyggeri,
idet byggeriet af ikke-støttede andelsboliger forventes at erstatte byggeriet
af støttede andelsboliger.
Regeringens nye initiativer til fremme af private ungdomsboliger og private udlejningsboliger forventes at nå op på knap 20 pct. af de samlede
støttede investeringer i nybyggeri af lejeboliger i 2005. Med de nye initiativer forventes mere byggeri for de samme offentlige midler. Erfaringerne
fra de nye ordninger vil indgå i regeringens overvejelser om reformer på
de øvrige områder.
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Kapitel
Miljø og natur, kultur, forsvar og justits

Investeringer spiller på en række områder en stor rolle for den fortsatte
udvikling på områderne i overensstemmelse med regeringens mål og visioner.
Det drejer sig blandt andet om miljø- og naturområdet, og om kulturområdet, hvor også store private investeringer er med til at sikre videre rammer for den fremtidige kulturudvikling.
På forsvarsområdet afspejler investeringerne i høj grad tilpasningen af det
danske forsvar til internationale opgaver. På justitsområdet er investeringer målrettet mod bedre og mere sikre afsoningsforhold.
9.1. Miljø og natur
Der foretages løbende store investeringer til gavn for miljøet og naturen.
De offentlige miljøudgifter udgjorde i stat, amter og kommuner i alt godt
1
10 mia.kr. i 2000. Kun en mindre andel af de offentlige miljøudgifter
indgår i det statslige anlægsbudget, hvor investeringerne primært vedrører
naturforvaltning.
Der er på anlægsbudgettet investeringer som led i den løbende drift af
statsskovene. Disse investeringer er målrettet opførelser af blandt andet
nye skovtjenestesteder, driftsbygninger (f.eks. maskinhuse), distriktskontorer, planteskoler og naturskoler.
Der foretages også løbende investeringer i naturforvaltningen med henblik på at bevare og genoprette store og små naturområder samt at forøge

1

Jf. Miljøpolitikkens økonomiske fordele og omkostninger, Finansministeriet m.fl. 2001.
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skovarealet i Danmark. Samtidig er der med investeringerne en målrettet
indsats for at forbedre levemulighederne for det vilde dyre- og planteliv.
Herudover er investeringerne møntet på en løbende forbedring af mulighederne for befolkningens friluftsliv gennem forbedring af skovenes adgangsforhold og brugsmuligheder. Investeringerne skaber forbedringer på
en række områder, blandt andet gennem udbygning af turistveje, stier,
raste- og p-pladser, opførelse af toiletter, bålpladser og campingpladser
mv.
Med finanslovaftalen om naturområdet for 2003 mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti forstærkes indsatsen yderligere
med satsning på tre områder:
Der etableres forsøg med nationale naturområder på land og til havs. Både
naturværdier og rekreative værdier vil indgå med stor vægt ved udpegningen af disse områder, ligesom lokal opbakning om projekterne er en forudsætning. De nationale naturområder vil skulle finansieres ved delt finansiering med de lokale myndigheder. Der er afsat 20 mio.kr. til formålet.
Offentlig skovrejsning i bynære områder er også et satsningsområde. Det er
hensigten, at skovrejsningen skal ske i samarbejde med de berørte kommuner og lokale vandforsyninger, som også vil skulle bidrage til finansieringen. Der er afsat 20 mio.kr. til formålet.
Endelig skal der ydes en øget beskyttelses- og plejeindsats i habitatområderne
og genopretning af ådale mv. Herigennem styrkes naturbeskyttelsen for
naturtyper og arter i de 254 habitatområder. De mest værdifulde ådale
genoprettes som sammenhængende naturarealer med slyngende vandløb
og enge langs vandløbet. Der er afsat 10 mio.kr.
Regeringen vil sammen med forligspartierne drøfte indsatsen inden for
naturområdet i de kommende år.
9.2. Kultur
Investeringer på kulturområdet har stor betydning for kunstens og kulturens udviklingsmulighed og ydre rammer.
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I 1990’erne fik en lang række statslige kulturinstitutioner forbedret deres
fysiske rammer gennem iværksættelse af store kulturinvesteringer. De
kulturelle uddannelser blev styrket i et uddannelsescenter på Holmen i
København og med en udbygning af Arkitektskolen i Århus. Kulturbevaringsområdet blev tilgodeset med nybyggerier for både Nationalmuseet,
Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Bibliotek og landsarkiverne.
Regeringen lægger vægt på, at kulturinstitutionernes fysiske rammer fortsat skal sikres gennem vedligeholdelse, forbedringer, moderniseringer og
nybyggeri. I dette årti vil der derfor fortsat være væsentlige investeringer
på kulturområdet, jf. tabel 9.1.
Tabel 9.1. Planlagte kulturinvesteringer
Mio.kr., 2003-priser
Nyt Skuespilhus .........................................................
Det Kongelige Biblioteks nye magasiner på Amager
(2. etape).....................................................................
I alt.............................................................................

Totaludgift
Mio.kr.
775
160
935

Åbningsår
2007
2005/6

De statslige investeringer i kulturbyggerier i de kommende år vil især
komme den udøvende kunst til gode blandt andet med opførelsen af et
nyt skuespilhus til Det Kgl. Teater.
Private bidrag vil spille en markant rolle de kommende år. Byggeriet af
Det Kongelige Teaters nye Operahus på Holmen realiseres som en gave
til staten af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene formål. Byggeriet er i fuld gang og forventes afsluttet i 2004.
Musikkens Hus i Ålborg indebærer en samlet investering i størrelsesordenen 450 mio.kr., heraf finansieres 250 mio.kr. til husets undervisningsog forskningsdel af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger. Herudover bidrager forskellige kommuner, foreninger, erhvervslivet samt
private fonde, herunder fonden Realdania med et bidrag på 55 mio.kr. til
det arkitektoniske løft af byggeriet.
I forbindelse med opførelsen af DR’s nye bygninger i Ørestaden bygges
en ny koncertsal til blandt andet Radiosymfoniorkesteret. Investeringen
finansieres ud af DR’s eget budget.
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Regeringen vil endvidere sætte fokus på behovet for magasiner og arkivplads til kulturbevaringsinstitutionerne. Der er allerede afsat bevilling til
en udbygning af Det Kgl. Biblioteks magasiner på Københavns Universitet, Amager (160 mio.kr.), og der er med filmaftalen mellem regeringen,
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti truffet beslutning om opførelsen af et
nyt nitratfilmarkiv med en anslået pris på 50 mio.kr. Nitratfilmarkivet
forventes fuldført medio 2006.
For at sikre en varig betryggende løsning til bevaringen af Statens Arkivers
arkivalier i Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland samt magasinproblemerne i provinsen er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et
nyt beslutningsgrundlag for Statens Arkivers fremtidige opgavevaretagelse
og lokaleforhold. Arbejdsgruppen forventes i foråret 2003 at have etableret et beslutningsgrundlag.
Endelig kan nævnes en udbygning af Ordrupgaard, der formentlig igangsættes i indeværende år. Samtidig er der planlagt en række mindre investeringer, herunder forbedringer af Den Hirschsprungske Samlings bygning
samt bygge- og vedligeholdelsesarbejder på Det Kgl. Teater og Nationalmuseet.
9.3. Forsvar
På forsvarsområdet er investeringerne fastsat i forsvarsforliget for 20002004 som regeringspartierne indgik i 1999 med Centrum-Demokraterne,
Kristeligt Folkeparti og den daværende regering. Investeringerne er målrettet mod en fortsat modernisering af det danske forsvar, både med hensyn til udstyr og organisering.
Investeringerne i moderne forsvarsmateriel og sammenlægningen af enheder skal ses som led i en omstilling af det danske forsvar til i højere grad at
være indrettet på deltagelse i internationale operationer, frem for at være
et traditionelt territorialforsvar med vægt på massemobilisering.
Omstillingen indebærer, at der er behov for færre, men mere effektive og
veludrustede enheder. Investeringerne og anlægsarbejderne i forbindelse
med sammenlægningerne skal således sikre, at det danske forsvar er i
stand til at løse de opgaver, som det ændrede sikkerhedsbillede efter den
kolde krigs ophør har medført.
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I den resterende del af forligsperioden planlægges en række større materielog anlægsinvesteringer på knap 3 mia.kr., jf. tabel 9.2.
Tabel 9.2. Planlagte forsvarsinvesteringer
Mio.kr., 2003-priser
Totaludgift
Materielinvesteringer
Pansrede hjulkøretøjer til DIB......................................................................
220
Spejderkøretøjer...........................................................................................
495
Inspektionsfartøjer .......................................................................................
512
Natsensorer til F-16 .....................................................................................
210
Jord-til-luft missiler......................................................................................
559
Ammunition til F-16 ...................................................................................
191
Udskiftninger af radarer ...............................................................................
462
I alt materialeinvesteringer ........................................................................... 2.649
Større investeringer i strukturrelaterede byggeprojekter
Restudgift
Flytning af Hærens Flyvetjeneste, Søværnets Flyvetjeneste og Eskadrille
120
722 til Flyvestation Karup ...........................................................................
Flytning af Eskadrille 721 fra Flyvestation Værløse til Flyvestation Aalborg
140
260
I alt større byggeprojekter.............................................................................

Som det fremgår vil der også i den sidste del af forsvarsforligets løbetid
foregå en lang række investeringer i den fortsatte modernisering af forsvaret og dets materiel.
Regeringen vil også i fremtiden målrette det danske forsvar i højere grad
mod en international indsats, ligesom indsatsen mod international terrorisme vil være et højt prioriteret område. Forsvarets fremtidige investeringer forventes at afspejle denne udvikling.
9.4. Justits
På justitsområdet er investeringerne præget af, at der allerede eksisterer en
forholdsvis stor og veludbygget bygningsmasse fordelt over hele landet.
Investeringsindsatsen på dette område er derfor i mindre grad rettet mod
nybygning og i større grad præget af investeringer i den eksisterende bygningsmasse i form af en løbende vedligeholdelses- og moderniseringsindsats af landes mange politigårde, retsbygninger, fængsler og arresthuse.
Regeringspartierne indgik sammen med Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti en flerårsaftale på Kriminalforsorgens område for 199965
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2003 med den daværende regering. Som følge af denne aftale er der foretaget væsentlige investeringer i en styrkelse af fængslerne, herunder en
særlig indsats i lukkede fængsler i relation til problemerne med de negativt stærke indsatte og en særlig indsats over for narkomisbrug i fængslerne.
I øjeblikket er et nyt lukket statsfængsel under opførelse i Horsens, hvortil
der er afsat i alt 449 mio.kr. Med det nye fængsel sikres en fornyelse af
Kriminalforsorgens bygningsmasse, ligesom vilkårene for fængselspersonale og de indsatte forbedres.
I forbindelse med drøftelserne om kommende flerårsaftaler på justitsområdet, vil der indgå overvejelser om de fremtidige investeringer i bygningsmassen.
Endvidere er der i forbindelse med EU-formandskabet i efteråret 2002
foretaget investeringer i fornyelse af politiets materiel og udstyr, som også
vil have betydning for politiets opgavevaretagelse i de kommende år.
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I takt med den økonomiske vækst forventes trafikken på både vej og baneområdet at stige, og det er derfor vigtigt, at infrastrukturen løbende
forbedres og vedligeholdes.
Med den forudsatte vækst på 2 pct. i de statslige anlægsinvesteringer, vil
der med en uændret andel på ca. 40 pct. til trafikinvesteringer kunne afsættes ca. 26 mia.kr. over de næste 10 år til trafikområdet. Der er allerede
igangsat eller besluttet nye projekter for 11 mia.kr. Råderummet til nye
trafikinvesteringer udgør dermed 15 mia.kr. i perioden frem til 2012.
Regeringen vil i de kommende år søge at fremme en række nye trafikinvesteringer for i alt 7 mia.kr. For en del af disse nye trafikprojekter foreligger der allerede i dag et godt beslutningsgrundlag, og de vil derfor umiddelbart kunne igangsættes, når der fra og med 2005 igen er økonomisk
råderum til nye investeringer.
For andre projekter er der behov for at udarbejde et bedre beslutningsgrundlag, før der kan træffes beslutning om igangsætning. Regeringen
lægger således vægt på, at anlægsprojekter kun igangsættes på baggrund af
et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.
Herudover vil regeringen afsætte en særlig pulje på 1 mia.kr. over de næste 10 år for at sikre, at der løbende er mulighed for fleksibelt at tilpasse
vej- og banenettet, så det kan udnyttes bedre og mere sikkert. Puljen vil
også kunne anvendes til statslig medfinansiering af regionale projekter.
Regeringen lægger op til at friholde en reserve på 7 mia.kr. til prioriteringer på trafikområdet over de kommende år. En sådan reserve er blandt
andet nødvendig, hvis det besluttes at etablere en fast forbindelse over
Femern Bælt.
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Endelig vil regeringen iværksætte et pilotprojekt om mulighederne for
offentlig-privat partnerskab på infrastrukturområdet. Projektet skal undersøge mulighederne for privat inddragelse i etableringen af en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund, jf. også kapitel 4.
10.1. Igangværende og besluttede trafikinvesteringer
Den danske trafikinfrastruktur er generelt veludbygget og velfungerende.
Med færdiggørelsen af det store motorvejs-H samt Storebæltsforbindelsen
og Øresundsforbindelsen i 90’erne er landet nu bundet sammen af en
velfungerende infrastruktur af høj standard. Endvidere er der sikret en
effektiv integration med Skandinavien og det øvrige Europa.
Samtidig har Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen givet et
markant løft for jernbanetrafikken mellem landsdelene og i Øresundsregionen.
Som eksempel kan nævnes, at åbning af Øresundsbroen og indsættelse af
en hurtigfærge mellem Rønne og Ystad næsten har halveret rejsetiden
mellem København og Bornholm. Reduktionen af rejsetiderne har ført til
en betydelig vækst i passagertallet – en udvikling der understøttes af købet
af nye fjerntog i de kommende år, jf. boks 10.1.
Boks 10.1. Nye fjerntog mellem landsdelene
Frem til 2006 investerer DSB omkring 5 mia.kr. i 83 fjerntog af typen IC4. Dermed
sikres et væsentligt kvalitetsløft i regional- og fjerntrafikken. Ud over øget komfort og
udvidet kapacitet er den mest markante forbedring en sikring af to tog i timen hver vej
mellem København og henholdsvis Aalborg, Esbjerg, Kalundborg og Nykøbing F.,
samt timedrift mellem København og Sønderborg og Struer.

Den effektive trafikinfrastruktur reducerer transporttiden og omkostningerne for virksomheder og borgere, ligesom den bidrager til øget samarbejde og samhandel med vores nabolande. Det skaber gode rammer for
den fortsatte økonomiske vækst. Den geografiske fordeling af de statslige
trafikinvesteringer har også understøttet forudsætningerne for en balanceret regional udvikling.
Der er ved tidligere politiske aftaler igangsat en række større anlægsprojekter på bane- og vejnettet som afsluttes de nærmeste år.
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Med trafikaftalen fra januar 2001 blev der taget hånd om en række af de
væsentligste trængsels- og kapacitetsproblemer i hovedstadsområdet, og
om at fortsætte udbygningen af den overordnede infrastruktur mellem
landsdelene. Uden for hovedstadsområdet er der aftalt investeringer for i
alt 5,0 mia.kr.
Der er tilsvarende aftalt investeringer i hovedstadsområdet for i alt 5,3
mia.kr., der gennemføres i disse år, jf. kort 10.1. Hertil kommer etableringen af den københavnske metro. Det er som supplement til trafikinvesteringsaftalen af januar 2001 besluttet at belyse et dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød nærmere. Regeringen afsætter 20
mio.kr. til dette formål.
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Kort 10.1. Igangværende og besluttede trafikinvesteringer
Motorring 3
Motorvejsudbygning
Åbner 2008

Statsvejnettet
Banenettet

Øget kapacitet
København H Østerport
Afsluttes 2004

Projekter på
statsvejnettet
Projekter på
banenettet

S-ringbane
Åbner 2005

Metro

Køgebugtmotorvejen
Hundige - Greve
Motorvejsudbygning
Åbner 2008

Køgebugtmotorvejen
Motorring 3 - Vallensbæk
Motorvejsudbygning
Åbner 2003

Bjergby - Hirtshals
Motorvej
Åbner 2004

Ålborg
Nærbane
Afsluttes 2004

Nors
Omfartsvej
Åbner 2006

Låsby - Århus
Motorvej
Åbner 2003

Herning N - Brande
Herning Ø - Snejbjerg
Motorvej/
motortrafikvej
Åbner 2008
E20’s
indføring
til Esbjerg
Havn
Afsluttes
2004

70

Århus
Nærbane
Afsluttes 2004

Holbæk - Vig
1. etape
Motorvej
Åbner 2006

Ris - Ølholm
Motortrafikvej
Åbner 2004

Odense Svendborg
Motorvej
Åbner 2007

Svendborgbanen
Opgradering
Afsluttes 2004
Ønslev - Sakskøbing
Motorvej
Åbner 2007
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10.2. Vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur
Med investeringsplanen ønsker regeringen at øge prioriteringen af reinvesterings- og vedligeholdelsesindsatsen i forhold til den eksisterende vej- og
baneinfrastruktur.
Med de betydelige investeringer, der allerede er lagt i den danske infrastruktur, er det centralt, at fokus i højere grad rettes mod reinvestering og
vedligeholdelse. Ellers udhules værdien af de tidligere investeringer – med
den konsekvens, at nytten reduceres og at der opstår uacceptable risici for
sikkerhed og miljø. Manglende vedligeholdelse er endvidere ofte selvforstærkende. En manglende løbende indsats vil kræve en uforholdsmæssig
dyr og omfattende indsats på et senere tidspunkt.
Det statslige jernbanenet
Det statslige jernbanenet udgør samlet ca. 2.320 km bane. Hertil kommer
8 større broer og tunneler samt godt 2.300 mindre broer.
1
Jernbanenettets vedligeholdelsestilstand blev senest vurderet i 1998 . Her
blev blandt andet konstateret, at infrastrukturen var anlagt i god stand,
men at tilstanden inden for de enkelte dele af nettet varierede meget, idet
udstyr og anlæg generelt var af en høj alder. Dette resulterede i en tiårig
reinvesteringsplan, hvor første fase er gennemført i perioden 2000-2004
gennem et løft i vedligeholdelses- og reinvesteringsniveauet.

Det er regeringens politik, at Danmark skal have et velfungerende jernbanesystem, hvor de grundlæggende betingelser for jernbanedrift er i orden.
Banenettet skal derfor styrkes gennem en målrettet genopretningsindsats,
der blandt andet nedbringer antallet af midlertidige hastighedsnedsættelser og funktionsfejl, der giver uregelmæssig drift.
Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2003 indgået en aftale
med Dansk Folkeparti om en markant forbedret vedligeholdelsesindsats
på jernbanenettet. Der er derfor afsat en reserve på godt 360 mio.kr. årligt
fra 2004 som vil medgå til finansieringen af en styrket vedligeholdelse af
jernbanenettet.

1

Analyse af Infrastrukturens Kvalitet, COWI m.fl., august 1998.
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Regeringen fremlægger en samlet plan for vedligeholdelse af jernbanenettet i 2003. Regeringen vil heri opstille en strategi for anvendelsen og prioriteringen af vedligeholdelses- og reinvesteringsmidlerne. Til brug for
dette arbejde er der blandt andet igangsat en ekstern analyse af sporområdet.
Det statslige vejnet
Det statslige vejnet udgør samlet godt 1.600 km, svarende til 2 pct. af det
samlede danske vejnet. 27 pct. af den samlede biltrafik afvikles på de store
statsveje, der forbinder landsdelene og regionerne og sikrer forbindelse til
det internationale vejnet.
Ud over vejene har staten også ansvaret for vedligeholdelse af 37 større
bygværker, inklusive Farøbroerne, den nye og gamle Lillebæltsbro, Vejlefjordbroen og Limfjordstunnelen, samt ca. 1.300 mindre broer og tunneler.
Der blev i 2001 gennemført en omfattende analyse af det fremtidige ved2
ligeholdelsesbehov på statsvejnettet . Analysen gav en samlet vurdering af
de økonomiske, funktionalitets-, fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af vejnettets tilstand, samt af grundlaget for
opretholdelse af de store kapitalværdier, som samfundet gennem tiden har
investeret i statsvejnettet. I analysen konstateres et vedligeholdelsesefterslæb, ligesom det påvises, at der er god økonomi i at øge vedligeholdelsesindsatsen og afvikle efterslæbet.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finansloven for
2003 en flerårsaftale for vedligeholdelsen af statsvejnettet. Aftalen indebærer næsten en fordobling af midlerne til vedligeholdelse, idet der afsættes
godt 600 mio.kr. årligt i perioden 2004-2007.
Med dette bevillingsniveau kan en indhentning af efterslæbet påbegyndes,
og den løbende drifts- og vedligeholdelsesindsats, der sikrer fremkommelighed og trafiksikkerhed, kan opretholdes. Merbevillingen afholdes inden
for råderummet for statslige investeringer.

2

Analyse af det fremtidige vedligeholdelsesbehov på statsvejnettet, Trafikministeriet 2001.
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10.3. Udvikling og forbedringer af infrastrukturen
I takt med at de igangværende og besluttede anlægsinvesteringer på trafikområdet afsluttes de kommende år, må den danske trafikinfrastruktur
generelt siges at være veludbygget og velfungerende. Men de seneste års
økonomiske vækst har medført, at der i visse af de centrale korridorer og
tætbefolkede områder er begyndende trængselsproblemer. Problemerne er
i dag primært knyttet til hovedstadsområdet, men også på dele af det store
motorvejs-H er der begyndende fremkommelighedsproblemer. Også i de
kommende år vil det derfor være nødvendigt at investere i udbygning og
forbedring af vejene og baneinfrastrukturen.
Regeringen ønsker at fremme en række konkrete projekter på vej og baneområdet. Det drejer sig for det første om forslag til en række konkrete
projekter, hvor der allerede i dag foreligger et veldokumenteret beslutningsgrundlag, jf. tabel 10.1.
Derudover er der en række projektforslag, hvor der skal udarbejdes et
egentligt beslutningsgrundlag, før en endelig beslutning kan træffes, jf.
tabel 10.2.
Regeringens forslag til nye trafikinvesteringer er illustreret nedenfor, jf.
kort 10.2.
Opdelingen af trafikprojekterne i tabel 10.1 og 10.2 afspejler ikke nødvendigvis en tidsmæssig rækkefølge i forhold til projekternes realisering,
men alene at der vil skulle udarbejdes et kvalificeret beslutningsgrundlag
for de i tabel 10.2 nævnte projekter, før der kan træffes beslutning om
igangsætning.
Heri ligger dog også, at en nærmere belysning af projekterne kan vise, at
de bliver markant dyrere end forudsat, hvilket kan nødvendiggøre en omprioritering eller udskydelse af projekterne, indtil der er økonomisk råderum.
Endelig er der en række trafikinvesteringer, som regeringen gerne vil
fremme på lidt længere sigt, men som det vurderes, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at træffe beslutning om, jf. tabel 10.3.
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Regeringens forslag til nye trafikinvesteringer
Tabel 10.1. Projekter hvor der er udarbejdet beslutningsgrundlag
1)

Mio.kr., 2003-priser
1) Udbygning af rute 18, Brande-Ris, 1.
etape, Give N-Ris ...................................
2) Udbygning af rute 15, Bording Låsby, 1.
etape, Bording-Funder............................
3) Frederikssundmotorvejen, 1. etape..........
4) Udbygning af E 45, Nørresundby-Bouet
5) Udbygning af Kongevejen i Helsingør ....
6) Søften-Skødstrup, statsligt bidrag ...........
7) Overhalingsstationer for godstog ............
8) Århus havnebane, statsligt bidrag............
9) Ekstra S-togsspor, Kbh H – Dybbølsbro.
10) Forberedelse af nyt togkontrolsystem ......
11) Pulje til kapacitetsforbedringer og bedre
trafiksikkerhed........................................
I alt .......................................................

Samfundsøkonomi
Nutidsværdi Intern rente
(mio.kr.)
(pct.)

Anlægsoverslag

2)

256

8
13
17
7
7
10
-

2)

615
1.025
46
45
60
45
65
149
30

-

1.000
3.336

0

7

200
1.230
100
0
0
60
-

Anm.: Ud over de nævnte projekter er der som et supplement til trafikinvesteringsaftalen af januar 2001 afsat 20 mio.kr. til at belyse et dobbeltspor på Nordvestbanen
mellem Lejre og Vipperød nærmere.
1)
2)

For fortolkning af samfundsøkonomiske vurderinger, se boks 6.1. i kapitel 6.
Der er alene foretaget samfundsøkonomiske beregninger for den samlede strækning, Bording-Låsby. Nutidsværdien er derfor fastsat skønsmæssigt med en andel
svarende til etapens andel af de samlede anlægsomkostninger.

Tabel 10.2. Projekter hvor regeringen vil udarbejde beslutningsgrundlag
Mia.kr., 2003-priser
12) Udbygning af Holbækmotorvejen, Fløng-Roskilde..........................
13) Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverød-Isterød.......................
14) Udbygning af E45, Herslev-Hornstrup ...........................................
15) Opgradering af banen Hobro-Aalborg.............................................
16) Opgradering af Sydbanen................................................................
17) Udbygning af rute 18, Vejle-Herning, resterende delstrækninger.....
18) Udbygning af Motorring 4 til 6 spor ...............................................
19) Kapacitetsforbedringer af jernbanen vest for København .................
20) Modernisering af Nørreport station.................................................
21) Nye togradioer ...............................................................................
I alt ................................................................................................
1)
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1

Overslag
0,7
0,3
0,5
0,4
0,2
1,1
0,1
0,8
0,2
0,3
4,6

Det gælder for ovenstående anlægsoverslag, at de kun er undersøgt på et indledende niveau. Der er derfor behov for at kvalificere grundlaget yderligere, før der
træffes endelig beslutning om projekterne.
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Kort 10.2. Regeringens forslag til nye trafikinvesteringer
Statsvejnettet
Banenettet
Projekter på
statsvejnettet

Kapacitet på
jernbanen vest
for København

Helsingørmotorvejen
Øverød - Hørsholm
Motorvejsudbygning

Frederikssundsfingeren, 1. etape
Anlæg af motorvej

Projekter på
banenettet

Nørreport st.
Modernisering
Motorring 4
Motorvejsudbygning

Dybbølsbro st.
Ekstra
S-togsspor
Bording - Funder
Anlæg af motorvej
Brande omfartsvej
Udbygning til
motorvej
Brande - Ris
Anlæg af motorvej
Nørresundby - Bouet
Motorvejsudbygning
Hobro - Ålborg
Opgradering af
jernbanen
Søften - Skødstrup
Anlæg af motorvej

Kongevejen
Udbygning

Århus
Havnebane

Ølholm - Vejle
Anlæg af motorvej

Ris - Ølholm
Udbygning til motorvej
Vejle Fjord
Herslev - Hornstrup
Motorvejsudbygning

Overhalingsstationer,
Vestfyn mv.

Holbækmotorvejen
Fløng - Roskilde V
Motorvejsudbygning

Sydbanen
NæstvedNykøbing F
Opgradering
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Nedenfor følger en kort beskrivelse af projektforslagene.
Færdiggørelse af vejnettet
1. Udbygning af rute 18 til motorvej, 1. etape, Give N-Ris
For at fremme erhvervsudviklingen i Midt- og Vestjylland ønsker regeringen, at hele rute 18 mellem Vejle og Herning på sigt udbygges til motorvej. Udbygning til motorvej vil betyde en forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden.
Udbygningen af rute 18 er et meget omfattende projekt og må derfor
gennemføres etapevis. Regeringen ønsker som det næste skridt at igangsætte anlæg af motorvej på strækningen mellem Brande og Ris. 1. etape
består af strækningen Give N-Ris, der på en delstrækning har fælles forløb
med den vej, som Vejle Amt er i færd med at anlægge mellem Give og
motorvej E45 ved Horsens (Diagonalvejen) og er en forudsætning for, at
der er sammenhæng i vejnettet. Overslaget for 1. etape er på 256 mio.kr.
2. Højklasset vej mellem Bording og Låsby (Rute 15)
Motorvejsstrækningen mellem Herning og Bording blev indviet i oktober
2002. Samtidig er der i dag ved at blive anlagt motorvej på strækningen
mellem Låsby og Århus, som forventes at åbne i 2003. Efter åbningen af
disse strækninger vil der opstå øget pres på den eksisterende hovedlandevej gennem Silkeborg.
Anlægget af en højklasset vej mellem Bording og Låsby er en omfattende
investering, der i miljøundersøgelsen er beregnet til mellem 2,2 og 4,3
mia.kr. afhængigt af linieføringen. Projektet vil derfor skulle gennemføres
etapevis. Strækningen Bording-Funder til 615 mio.kr. kan hensigtsmæssigt igangsættes som den første delstrækning. Hermed er der ikke taget
stilling til, om motorvejen mellem Bording og Låsby skal føres gennem
eller uden om Silkeborg.
3. Anlæg af ny højklasset vej i Frederikssundfingeren
Den eksisterende Frederikssundsvej er i dag kraftigt belastet. Anlægsudgiften til en motorvej i Frederikssundfingeren til aflastning af Frederikssundsvej er anslået til mellem 2,5 og 4,1 mia.kr. Der er således tale om en
meget omfattende investering. Der er udarbejdet VVM-redegørelse, men
høringssvarene fra den offentlige høring om projektet er endnu ikke færdiganalyseret, og der er derfor ikke truffet beslutning om valg af løsning.
Der forudsættes foreløbig afsat godt 1 mia.kr. til 1. etape af projektet,
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men der er ikke hermed er taget stilling til linieføring og etapeafgrænsning.
Bedre fremkommelighed på vejnettet
4. Udbygning af E45, Nørre Sundby-Bouet
Strækningen mellem motorvejssammenløbet E45/E39 og Limfjordstunnelen kan udbygges fra 2 til 3 spor i sydgående retning over en ca. 2,5 km
lang strækning for ca. 46 mio.kr. I tunnellen er der 3 spor i hver retning.
En udbygning vil bidrage væsentligt til løsning af kapacitetsproblemerne
for den sydgående trafik i myldretiden.
5. Udbygning af Kongevejen i Helsingør
Den nuværende adgang til havnen ad Kongevejen er meget trafikeret, og
der er behov for forbedringer. Der kan afsættes en ramme på ca. 45
mio.kr. til et projekt, hvor der gennemføres forskellige kapacitetsfremmende ændringer af kryds, signalregulering, mindre udbygninger mv. Der
er ikke beregnet samfundsøkonomi for projektet.
6. Motorvej mellem Søften-Skødstrup, statsligt bidrag
Århus Amt planlægger at etablere en ny motorvej mellem den midtjyske
Motorvej (E45) ved Søften og Skødstrup. Motorvejen skal som udgangspunkt betales af Århus Amt men nødvendiggør ombygning af en del af
statsvejen Søftenvej og tilslutningsanlægget ved E45. Staten vil medfinansiere projektet med op til 60 mio.kr. Gennemførelsen vil bero på forhandlinger med Århus Amt og Århus Kommune, der endnu ikke er påbegyndt.
Effektivisering af banegodstrafikken
Godstrafik på bane udgør i dag kun omkring 10 pct. af den samlede
godstransport på land i Danmark og har på lidt længere sigt et betydeligt
udviklingspotentiale. Transport af gods på bane har særligt en konkurrencemæssig styrke på de lange internationale afstande. To projekter kan på
kort sigt give mulighed for at forbedre produktionsvilkårene og kvaliteten
af banegodstrafikken.
7. Overhalingsstationer for godstog, Vestfyn mv.
En forbedring af mulighederne for at afvikle transitgodstrafikken, for
eksempel ved at etablere eller forbedre såkaldte overhalingsstationer på
f.eks. Vestfyn, vil være af stor betydning for tilrettelæggelsen af transittra77
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fikken, idet det øger banekapaciteten for godstog. Der kan afsættes 45
mio.kr. til etablering og forbedring af overhalingsstationer.
8. Århus havnebane, statsligt bidrag
Fremme af banegodsområdet er ikke kun et spørgsmål om samarbejde
mellem tog og bil, men også om samarbejde mellem tog og skib. Forbindelsen mellem den nye containerhavn i Århus og jernbanenettet sker i dag
via et havnespor med en meget snæver kurve. Kørsel gennem kurven er
forbundet med stort besvær og er tidsrøvende. Dette kan løses ved en
mere gunstig linieføring af havnebanen, ligesom der kan etableres en niveaufri krydsning mellem havnebanen og vejbanen. Staten vil medfinansiere projektet med op til 65 mio.kr.
Kvalitet og regularitet i jernbanetrafikken
9. Ekstra spor på S-banen mellem København H – Dybbølsbro
Fra København H til Dybbølsbro station deles alle S-togslinier om ét
spor, som er det mest belastede på den samlede S-bane. Kapaciteten og
regulariteten på S-banenettet kan forbedres for 149 mio.kr. ved at etablere et ekstra spor beregnet til togene på Køgebugtbanen.
10. Forberedelse af nyt togkontrolsystem
Forberedelse af et nyt togkontrolsystem skal ses i sammenhæng med den
generelle målsætning i EU om standardiseringer på jernbaneområdet.
Dette indebærer, at man ved nyinvesteringer og moderniseringer af banenet og materiel skal anvende interoperabelt udstyr, bl.a. til togkontrol
(ETCS) og togradio (GSM-R).
Det nye radiobaserede signal- og togkontrolsystem, som skal erstatte det
nuværende S-tog-radio og MSR3 samt togkontrol-systemet ATC, vil give
bedre muligheder for grænseoverskridende trafik, og vil på sigt også kunne give mulighed for at køre flere tog, dvs. mere banekapacitet. Investeringer i et nyt togkontrolsystem (ETCS) kan ikke vurderes præcist på
nuværende tidspunkt, men må forventes at ligge i niveauet 1,5 mia.kr.
Der afsættes i første omgang midler på 30 mio.kr. til udvikling af udstyr,
der gør det muligt at foretage en gradvis overgang til ETCS. En endelig
beslutning om indførelse af nye togradioer (GSM-R) afventer udarbejdelsen af et egentligt beslutningsgrundlag, jf. projekt 21.
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Kapacitet og sikkerhed
11. Pulje til kapacitetsfremmende foranstaltninger og bedre sikkerhed
I forhold til en effektiv administration af det statslige vej- og banenet kan
der ofte være behov for at foretage mindre forbedringer af anlæggene med
henblik på at opnå en kapacitetsforbedring eller en øget trafiksikkerhed.
Sådanne mindre tiltag kan have endog meget gode samfundsøkonomiske
konsekvenser.
Regeringen vil derfor afsætte en særlig pulje på 1 mia.kr. i perioden frem
til 2012 for at sikre, at der løbende er mulighed for fleksibelt at tilpasse
infrastrukturen, så den kan udnyttes både bedre og mere sikkert.
Der er tale om en merbevilling, der supplerer den rådighedspulje til mindre anlæg, sikkerhed og miljø på 50 mio.kr. årligt, der allerede er afsat på
finansloven under Vejdirektoratet. Der forventes således afsat i alt 1,5
mia.kr. over perioden, hvormed regeringen intensiverer sin indsats for
bedre trafiksikkerhed og kapacitetsfremmende tiltag.
Også i grænsefladen mellem den statslige infrastruktur og den del af infrastrukturen, der varetages af kommuner og amter, kan der i konkrete tilfælde være mindre tiltag, der har betydning for trafikafviklingen både på
regionalt og nationalt plan. Anlægspuljen giver ligeledes mulighed for at
bidrage fra statslig side til en fælles finansiering af sådanne projekter. Som
udgangspunkt vil statslig medfinansiering af regionale projekter være et
brud på den opgavefordeling, der blandt andet er aftalt med de kommunale organisationer. Statslig medfinansiering bør derfor udelukkende ske,
når der er tale om et sammenfald af statslige og lokale interesser.
De i tabel 10.1 nævnte projekter vedrørende etablering af et havnespor til
Århus Havn (projekt 8) samt motorvejen mellem Søften og Skødstrup
(projekt 6) er eksempler på større projekter, hvor der er tale om sammenfald af statslige og lokale interesser. Havnesporet i Århus er et eksempel
på, at de lokale ønsker til udviklingen omkring havnen og den trafikpolitiske målsætning om at fremme intermodal transport understøtter hinanden. Motorvejen mellem Søften og Skødstrup betales som udgangspunkt
af Århus Amt, men nødvendiggør ombygning af en del af statsvejen Søftenvej og tilslutningsanlægget ved den jyske motorvej.
Anlægspuljen vil blive udmøntet til projekter, der falder inden for to kategorier: kapacitetsfremmende tiltag og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. De
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kapacitetsfremmende tiltag knytter sig til tiltag, der øger fremkommenligheden på vej- og banenet i bred forstand gennem eksempelvis mindre
anlægsinvesteringer, signalreguleringer eller stationsmoderniseringer. De
trafiksikkerhedsmæssige tiltag knytter sig til tiltag, der eksempelvis forbedrer oversigtsforhold i kryds, fjerner såkaldte ”sorte pletter” eller forbedrer
sikkerheden ved kryds mellem vej og bane. Eksempler på konkrete pulje
projekter fremgår nedenfor, jf. boks 10.2.
Boks 10.2. Eksempler på konkrete puljeprojekter
•
•
•
•
•
•

Videbæk omfartsvej, 2. etape (17 mio.kr.)
Ny bro over Hillerødmotorvejen (Vadstrupvej) (21 mio.kr.)
Krydsombygning ved Vium (rute 26) (22 mio.kr.)
Grenåbanen, niveaufri overskæring (statsligt bidrag på 23 mio.kr.)
Hedensted station (8 mio.kr.)
Elevatorer på stationer (23 mio.kr.)

Projekter hvor regeringen vil udarbejde beslutningsgrundlag
Hvad angår de følgende projektforslag, som regeringen vil udarbejde endeligt beslutningsgrundlag for, skal det bemærkes, at anlægsoverslagene
generelt er usikre og kræver yderligere analyser. Der vil i tilknytning hertil
blive udarbejdet samfundsøkonomiske vurderinger af projekterne.
12. Udbygning af Holbækmotorvejen (Roskilde – Fløng)
I morgenmyldretiden er der væsentlige kapacitetsproblemer på strækningen fra Roskilde til Fløng og i eftermiddags-myldretiden er der kødannelse øst for Fløng, hvor Holbækmotorvejen indsnævres fra 6 til 4 spor.
Trængselsproblemerne kan afhjælpes ved, at Holbækmotorvejen udbygges
fra 4 til 6 spor på den 11 km lange strækning fra Fløng til Roskilde Vest,
herunder forbedring af tilslutningsanlæggene på strækningen. Det vurderes, at en udvidelse vil koste godt 0,6 mia.kr.
13. Udbygning af Helsingørmotorvejen (Øverød-Isterød)
Strækningen fra Øverød til Isterød (Hørsholm), hvor der er høj trafikbelastning, foreslås udbygget til 6 spor. En udvidelse skønnes at koste 0,20,3 mia.kr.
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14. Herslev – Hornstrup, udbygning fra 4 til 6 spor (Vejle fjord)
Motorvejen mellem Trekantområdet og Århus har i dag en høj belastning, og der er registreret begyndende fremkommelighedsproblemer flere
steder, specielt ved Vejlefjordbroen. En fortsat positiv økonomisk udvikling i Østjylland forventes at bidrage til en fortsat stærk vækst i trafikken i
denne korridor. Tilsvarende vil udbygning af rute 18 til motorvej på hele
strækningen mellem Herning og Vejle øge presset på broen.
En udvidelse af strækningen fra 4 til 6 spor er helt foreløbigt anslået til at
koste knap 0,5 mia.kr.
15. Opgraderingen af hovedbanen Hobro - Aalborg
På den dobbeltsporede hovedbane mellem Hobro og Aalborg er der mulighed for opgradering af banenettet, hvor hastigheden øges fra 120 til
180 km i timen, samt etablering af ATC togkontrolsystemet. En modernisering af banestrækningen omfatter et nyt fjernstyrings og signalanlæg,
nyt togkontrolsystem, opgradering af spor samt fjernelse af de sidste
krydsninger mellem vej og bane i niveau. Opgraderingen skønnes at koste
0,4 mia.kr.
16. Opgradering af Sydbanen
Sydbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster vil for en skønnet pris på
0,2 mia.kr. kunne opgraderes til en strækningshastighed på 180 km i timen mod de nuværende 140 km i timen.
17. Rute 18 (resterende delstrækninger)
17.1. Brande-Ris, 2. etape (Brande S-Give N)
Som en 2. etape af Brande-Ris kan anlægges motorvej på strækningen
Brande S-Give N. Udgifterne hertil er anslået til ca. 0,3 mia.kr.
17.2. Ølholm-Vejle
Motortrafikvejsstrækningen Ris-Ølholm påregnes åbnet for trafik i 2004
og vil medføre, at rute 18 flyttes fra Give-Bredsten-Vejle til Ris-ØlholmVejle. I sydøstlig forlængelse af Ris-Ølholm strækningen kan strækningen
Ølholm-Vejle anlægges som 4 sporet motorvej, hvilket skønsmæssigt vil
koste knap 0,6 mia.kr.
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17.3. Ris-Ølholm
Strækningen Ris-Ølholm er under anlæg som 2-sporet motortrafikvej i
henhold til anlægslov fra 1998 med planlagt åbning i 2004. Motortrafikvejen kan på et senere tidspunkt udbygges til motorvej for ca. 0,2 mia.kr.
17.4. Brande omfartsvej
Den eksisterende omfartsvej blev åbnet i 2000. Denne delstrækning kunne udbygges som den sidste del af en samlet motorvejsløsning mellem
Herning og Vejle. En udvidelse til motorvej skønnes at koste ca. 0,1
mia.kr.
18. Udbygning af Motorring 4 til 6 spor
Der er betydelige trafikafviklingsproblemer på Motorring 4 på strækningen mellem Holbækmotorvejen og Frederikssundmotorvejen i myldretiden. Motorvejen kan udbygges til 6 spor ved at inddrage 3,5 meter af den
20 meter brede midterrabat i begge sider af denne. De indledende undersøgelser viser, at projektet vil kunne realiseres for knap 0,1 mia.kr. og har
en høj rentabilitet.
19. Kapacitetsforbedringer vest for København, foreløbigt afsat
Efter opgivelsen af projektet om S-tog til Roskilde er der afsat 800
mio.kr. til kapacitetsforbedringer vest for København. Et beslutningsgrundlag herfor er under udarbejdelse.
20. Modernisering af Nørreport
Nørreport Station er målt efter rejsetal den største station i Danmark.
Stationen trænger til en modernisering til nye standarder. Københavns
Kommune, HUR og DSB vil også skulle bidrage til finansieringen af et
samlet projekt for modernisering af Nørreport Station. Banestyrelsens
andel af et samlet projekt vil udgøre i størrelsesordenen 175 mio.kr.
21. Nye togradioer
Udskiftning af de nuværende radiosystemer på S-togsnettet og på statens
øvrige jernbaneinfrastruktur med den europæiske GSM-R standardradio
skønnes at koste ca. 0,3 mia.kr., jf. også projekt 10.
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Projekter som regeringen vil fremme på længere sigt
På lidt længere sigt er der en række andre projekter, der kan vise sig behov
for, såfremt trængselsproblemer fra en fortsat stigende trafik skal imødegås og jernbanens potentiale på udvalgte strækninger skal udnyttes, jf.
tabel 10.3.
Tabel 10.3. Projekter som regeringen vil fremme på længere sigt
E20 Odense SØ – Odense V, udbygning fra 4 til 6 spor
E20 Odense V – Middelfart, udbygning fra 4 til 6 spor
Hillerødmotorvejen, Værløse-Motorring 3, udbygning fra 4 til 6 spor
Hillerødmotorvejen, Allerød-Hillerød, udbygning fra 3 til 4 spor
Ny højklasset vej i Frederikssundsfingeren, resterende strækninger
Motorvej Bording-Låsby (rute 15), resterende strækninger
Perronrenovering til nye IC4-tog mv. på Hovedbanegården
Dobbeltspor på Nordvestbanen, 1. etape
Motorvej Holbæk-Vig, etape 2 og 3

Regional balance
Regeringens forslag til nye trafikinvesteringer vil, sammen med allerede
besluttede investeringer, skabe grundlag for såvel en afhjælpning af trængselsproblemerne i hovedstadsområdet som en fortsat betydelig indsats til
styrkelse af sammenhængen mellem og inden for landsdelene.
Investeringer har næsten altid et dobbelt udgangspunkt. På den ene side
skal der investeres dér, hvor behovet er i dag – f.eks. på grund af en nedslidt eller overbelastet infrastruktur. På den anden side skal der investeres,
hvor der er behov for en fremtidig udvikling.
Behovet i dag begrunder et særligt fokus på hovedstadsområdet. Det er i
hovedstadsområdet der i dag er de alvorligste trængselsproblemer på vejene, hvilket blandt andet giver sig udtryk i, at det er hér investeringer giver
det højeste samfundsøkonomiske afkast. Dette skal også ses i lyset af, at
langt den overvejende del af de seneste 10 års statslige investeringer på
vejområdet har ligget uden for hovedstadsområdet. Godt 3/4 af vejinvesteringerne i perioden er således foretaget i Jylland.
Det er sværere at vurdere, hvor der fremover vil være behov for en udvikling. Dette afhænger blandt andet af målsætninger om, hvilken type vækst
der skal fremmes, og hvor i landet den skal ske. En af regeringens målsætninger er, at der skal være en bedre regional balance i Danmark, og at
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dette blandt andet skal ske ved at målrette indsatsen mod de yderområder, som har oplevet en økonomisk, beskæftigelsesmæssig og befolkningsmæssig tilbagegang.
Boks 10.3. Regional konsekvensvurdering af trafikinvesteringer
Der er i de senere år på vejområdet gennemført og planlagt flere projekter, som har til
hensigt at understøtte den regionale udvikling i yderområderne. Dette gælder ikke
mindst udbygningen af motorvejsnettet, f.eks. de nordjyske motorveje samt motorvejen
til Svendborg, som vil bidrage til at styrke udviklingen i henholdsvis Nordjylland og
Sydfyn. Selv om tyngden på vejområdet ligger i hovedstadsområdet, giver investeringsplanen samtidig mulighed for at fortsætte denne udvikling blandt andet med udbygning til motorvej på rute 18 mellem Vejle og Herning og rute 15 mellem Århus og
Herning. Disse udbygninger vurderes også at få positive regionale konsekvenser for
yderområderne i Vestjylland.
På jernbaneområdet, hvor investeringerne i de senere år har haft tyngden i hovedstadsområdet, lægger investeringsplanen op til, at der udarbejdes beslutningsgrundlag for en
bedre banebetjening af yderområder, med en opgradering af Sydbanen til LollandFalster og strækningen på hovedbanen mellem Hobro og Aalborg.
Der er således lagt op til en regional balance i de fremtidige investeringer – og en underbygning af regeringens målsætning om, at alle områder i landet skal være attraktive
for udvikling og bosætning.
I forbindelse med realiseringen af de enkelte delelementer af investeringsplanen vil der
blive foretaget særskilte regionale konsekvensvurderinger. Dels skal de direkte aktivitetseffekter af investeringerne vurderes, herunder konsekvenser for beskæftigelsen. Dels
skal de mere langsigtede effekter af investeringerne vurderes, herunder hvor attraktive
regionerne fremover vil være at bosætte sig i. Vurderingerne skal også søge at belyse,
hvilke konkurrencefordele investeringerne vil give regionerne.

10.4. Metro Cityring i København
Første etape af den nye metro i København åbnede i oktober 2002. Hermed er der skabt en hurtig direkte forbindelse mellem Københavns City,
det nordlige Amager og Ørestad. I 2003 åbner etapen fra Nørreport til
Frederiksberg og videre ud til Vanløse. I 2007 forventes metroens 3. etape
på Østamager med forbindelse til Københavns lufthavn ibrugtaget.
Med kommuneaftalerne for 2003 er det bekræftet, at staten, Københavns
Kommune og Frederiksberg Kommune i fællesskab gennemfører et udredningsarbejde om metroens 4. etape, den såkaldte metro Cityring, der
skal forløbe fra Københavns Hovedbanegård over blandt andet Rådhus84
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pladsen, Kongens Nytorv, Østerport Station, Trianglen og videre under
Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro til Hovedbanegården.
Udredningsarbejdet har til formål at tilvejebringe bedre kendskab til anlægsoverslag og samfundsøkonomiske effekter.
Udredningsarbejdet skal belyse en række forhold ved Cityringen, herunder en hensigtsmæssig etapedeling. I den forbindelse skal der blandt andet
foreslås linjeføring og placering af stationer for den første delstrækning og
en vurdering af trafikbetjeningen af Kvæsthusbroen (med det kommende
skuespilhus) og Landbohøjskolen.
Udredningsarbejdet er igangsat og forventes at kunne afrapporteres primo
2004.
Kort 10.3. Cityring i København

Etablering af en Cityring i København, der forbinder store dele af de meget trafikerede centrale bydele, er et meget ambitiøst projekt, som til gengæld må forventes at styrke den kollektiv trafik i hovedstaden mærkbart,
og som vil kunne gøre den kollektive trafik væsentligt mere attraktiv. Det
gælder både trafik inden for København, men også for en stor del af regionaltrafikken, fordi tilgængeligheden til mange togpassagerers endelige
bestemmelsessted forbedres. Endelig vil en sådan metrolinje lette presset
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på Boulevardbanen mellem København H og Østerport. Specielt på Nørreport station, hvor antallet af togpassagerer må ventes at blive reduceret
betydeligt.
Regeringen vil drøfte projektet med de kommunale parter, når resultatet
af udredningen foreligger.
10.5. Fast forbindelse over Femern Bælt
Regeringen forbereder i samarbejde med den tyske regering en beslutning
om en fast forbindelse over Femern Bælt. Regeringen arbejder ud fra en
forudsætning om en dansk-tysk stillingtagen inden udgangen af 2003.
I begyndelsen af 2003 offentliggøres resultaterne af en række supplerende
undersøgelser, som blev iværksat i sommeren 2002. Der er blandt andet
tale om en opdatering af trafikprognosen og en revurdering af jernbanens
evne til at bidrage til finansieringen af en fast forbindelse. De finansielle
beregninger for projektet opdateres ligeledes, herunder vurderingerne af
behovet for offentlig støtte.
I sommeren 2002 afsluttedes den såkaldte interessetilkendegivelsesrunde,
hvor de to stater undersøgte mulighederne for, at private selskaber vil
planlægge, bygge og drive en fast forbindelse på forretningsmæssige vilkår.
Runden viste, at den private sektor er interesseret i at deltage i design,
finansiering, anlæg mv. af den faste forbindelse. Undersøgelsen viste imidlertid også, at der er en række risici forbundet med projektet, som den
private sektor ikke mener er belyst tilstrækkeligt. På den baggrund blev
det besluttet at iværksætte ovennævnte undersøgelser.
En jernbaneforbindelse vil først og fremmest være til gavn for den internationale jernbanegodstrafik mellem Sverige og Tyskland. En Femern
Bælt forbindelse må således forventes at omflytte en stor del af godstrafikken fra Storebæltsforbindelsen, hvilket vil reducere indtægterne fra baneafgifterne ved brug af Storebæltskorridoren. Den internationale persontrafik med tog har et relativt beskedent omfang, som ikke i sig selv begrunder udbygningerne.
Ud over selve kyst-til-kyst forbindelsen vil det i årene op til åbning af
forbindelsen (forventet 2015) være nødvendigt at foretage store følgeinvesteringer i udbygning af landanlæggene til den faste forbindelse.
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Da der er motorvej fra København til Rødby, bortset fra strækningen
mellem Ønslev og Sakskøbing, som færdiggøres i 2007, skal der på dansk
side alene investeres i udvidelsen af den eksisterende jernbane, herunder
dobbeltspor på Lolland-Falster samt sandsynligvis elektrificering af strækningen mellem Ringsted og Rødby.
Nyttiggørelse af en Femern Bælt-forbindelse vil også forudsætte, at banekapaciteten på strækningen vest for København kan tage imod den ekstra
togtrafik. I det omfang der på kortere sigt ikke er gennemført kapacitetsforøgelser, vil det senest være nødvendigt samtidig med Femern Bælt forbindelsen.
Der udestår en nærmere undersøgelse af alle de nødvendige baneanlæg –
men det vurderes muligt, at den nødvendige kapacitet og elektrificering
kan tilvejebringes inden for en ramme af 5 mia.kr. eller mindre afhængigt
af ambitionsniveauet. Heri er inkluderet de i tabel 10.2. omtalte foreløbigt afsatte 0,8 mia.kr. Det er således nødvendigt at regne med en reserve
på 4,2 mia.kr. til fremtidige udbygninger af landanlæggene til en fast forbindelse.
Såfremt de to lande ikke inden for en kortere årrække beslutter at etablere
en fast forbindelse over Femern Bælt, kan der i stedet blive behov for at
udvide banekapaciteten i den nuværende Hamburg-København korridor
over Storebæltsforbindelsen.
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