Dagsordenspunktets titel: Tids- og procesplan ny Sjælland baner vejen frem. Beslutning

Bilag til punkt nr. 3
-

Tids- og procesplan

Udkast til tids- og procesplan for revision af

Sjælland baner vejen frem
Udvalgsmøde 14. juni 2022

Kortlægning af proces og
fælles situationsforståelse
Behandles af KKR og
udvalget

Fælles
situationsforståelse
August/September
6. september (RS)

Formål: At skabe et
fælles udgangspunkt
samt drøfte hvilke
temaer og udfordringer,
der skal arbejdes videre
med i processen.

Orientering og dialog
i KKR og udvalget

Kriterier for
prioritering

Oktober 2022
11. Oktober (RS)

Formål: Drøftelse af
kriterierne for
prioritering af senere
indkomne input

Kvalificering af temaer og
udfordringer
KKR og udvalget er
vært for konference

Konference

November 2022

Formål: Kvalificere og
konkretisere temaer og
udfordringer.
Åben invitation til
kommuner,
interessenter og
brancheorganisationer

Vedtagelse
Behandles af KKR og
udvalget

Indsamling af input

Forslag til
investeringsprojekter
December 2022
/Januar 2023

Formål: Region
Sjælland indsamler
input fra udvalget,
samt input fra
kommunerne via KKR.

Udarbejdelse af
udkast

Sjælland baner
vejen frem

1. behandling

Marts/ April 2023

Formål: Behandling og
vægtning af indkomne
forslag.

Ambitioner for
mobilitet i
regionen

Prioritering af konkrete
projekter.

Behandles af KKR
samt udvalget og
Regionsråd

2. behandling

Sommeren 2023

Formål: Endelig
vedtagelse af Sjælland
baner vejen frem
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(WWUDÀNXGVSLOIUD5HJLRQ6M OODQG
samt kommunerne på Sjælland,
Lolland og Falster

Sjælland
baner
vejen frem

3HQGOHUQHSn6M OODQGN¡UHUO QJVWIRUDWNRPPHSnDUEHMGHL'DQPDUN
6DPWLGLJKDU6M OODQGXGYLNOHWVLJWLOVWGDQPDUNVVWRUHWUD¿NNU\GVKYRU¡VW
YHVWOLJWUD¿NP¡GHUQRUGV\GJnHQGHWUD¿NVWU¡PPH'HWKDUPHGI¡UWDW6M OODQGV
LQIUDVWUXNWXUKDUQRJOHDIODQGHWVPHVWEHODVWHGHWUD¿NVWU NQLQJHUKYRUEnGHORNDO
UHJLRQDOQDWLRQDORJLQWHUQDWLRQDOWUD¿NNRQNXUUHUHURPSODGVHQ
0HGª6M OODQGEDQHUYHMHQIUHP©SnSHJHUUHJLRQRJNRPPXQHUL5HJLRQ6M OODQG
XGIRUGULQJHUQHLWUD¿NNHQRJDQYLVHUO¡VQLQJHUQHQnUQ\HVWRUHYHMRJMHUQEDQHDQO J
VNDOUHDOLVHUHV
1RYHPEHU

Sjælland baner vejen frem

Sjælland vil frem
6M OO QGHUQHSHQGOHUO QJVW«
,QIUDVWUXNWXUPHGVWRUIUHPNRPPHOLJKHGRJ
HWYHOIXQJHUHQGHWUDQVSRUWV\VWHPHUDIJ¡UHQGH
IRUXGYLNOLQJRJY NVWLUHJLRQRJNRPPXQHU
L5HJLRQ6M OODQG5HJLRQHQVERUJHUHSHQG
OHUO QJVWDIDOOHL'DQPDUNIRUDWNRPPHSn
DUEHMGH6W¡UVWHGHOHQSHQGOHULQWHUQWLUHJLR
QHQPHQHQEHW\GHOLJGHODIDUEHMGVVW\UNHQ
SHQGOHUGDJOLJWPRGN¡EHQKDYQVRPUnGHW0HQ
RJVnPDQJHSHQGOHUWtOUHJLRQHQRJWXVLQG
YLVDIVWXGHUHQGHSHQGOHUGDJOLJWWLORJXGDI
UHJLRQHQ
6M OODQGHUVWGDQPDUNVVWRUH
WUD¿NNU\GV
7UD¿NVWU¡PPHQHPHOOHPVWRJ9HVWGDQ
PDUNRJPHOOHP6NDQGLQDYLHQRJGHW¡YULJH
1RUGHXURSDNU\GVHUKLQDQGHQSn6M OODQG
'HWPHGI¡UHUHWVWRUWSUHVSnYHMHRJMHUQED
QHURJWUD¿NP QJGHUQHSn6M OODQGHUGD
RJVnQRJOHDIODQGHWVVW¡UVWH(NVHPSHOYLVHU
.¡JH%XJWPRWRUYHMHQ'DQPDUNVPHVWEHI U
GHGHYHMPHGRYHUELOHULG¡JQHW'HW
RYHURUGQHGHYHMV\VWHPLUHJLRQHQWMHQHUVnOH
GHVEnGHORNDOHUHJLRQDOHQDWLRQDOHRJLQWHU
QDWLRQDOHIRUPnO
9LHUHQGHODI)HPHUQ% OWRJ
UHVXQGVUHJLRQHQ
0HGGHQQ\HWXQQHOXQGHU)HPHUQ% OWRJ
XGQ\WWHOVHQDIUHVXQGVEURHQYLOUHJLRQHQV
ERUJHUHRJYLUNVRPKHGHUXGRYHU.¡EHQKDYQ
NXQQHQnVWRUHE\HUVRP+DPERUJRJ0DOP¡
LQGHQIRUInWLPHU'HWJLYHUVWRUHPXOLJKH
GHUIRUKDQGHOEHVN IWLJHOVHXGGDQQHOVHRJ
RSOHYHOVHU'HWHUYLJWLJWDWYHMHRJMHUQEDQHU
HUXGHQÀDVNHKDOVHRJDWGHWHUOHWDWNRPPH
IUHPWLOGHKHOWVWRUHWUD¿NNQXGHSXQNWHUVRP
.¡EHQKDYQV/XIWKDYQ

0HGQ\HVWRUHLQIUDVWUXNWXULQYHVWHULQJHURJ
PHJHWKXUWLJHUHWRJIRUELQGHOVHUL675,1*
NRUULGRUHQPHOOHP+DPERUJRJ6NnQHEOLYHU
'DQPDUNNQ\WWHWW WWHUHVDPPHQRJDGJDQ
JHQWLODQGUHVWRUE\HUVRP2VORRJ6WRFNKROP
EOLYHUDQGHUOHGHVWLOJ QJHOLJ'HWHULPLGOHUWLG
DIJ¡UHQGHDWGHQRYHURUGQHGHUHJLRQDOHLQIUD
VWUXNWXUXGYLNOHVLVDPVSLOPHGGHQDWLRQDOH
RJLQWHUQDWLRQDOHIRUEHGULQJHU(OOHUVIXQJHUHU
GHWLNNH
*U¡QWUDQVSRUWVNDOPHGYLUNHWLODW
VNDEHJU¡QY NVW
'HWVNDOVLNUHVDWLQIUDVWUXNWXUHQLUHJLRQHQ
RJPRG.¡EHQKDYQJLYHUGHEHGVWPXOLJHYLO
NnUIRUERUJHUQHVDQYHQGHOVHDIGHQNROOHNWLYH
WUD¿N'HWGUHMHUVLJRJVnRPVDPPHQK QJHQ
PHOOHPYHMRJMHUQEDQHLQIUDVWUXNWXUKHUXQ
GHUDGJDQJHQWLOVWDWLRQHUPP6DPWLGLJVNDO
GHWVLNUHVDWVWDQGDUGHQLGHQVNLQQHEnUQH
NROOHNWLYHWUD¿NHUPRGHUQHRJHIIHNWLY,QIUD
VWUXNWXURJORJLVWLVNHNQXGHSXQNWHU WHUPLQD
OHUIRUJRGVPP LUHJLRQHQVNDOXQGHUVW¡WWH
PXOLJKHGHQIRUDWÀ\WWHJRGVIUDODVWELOWLO
WRJ*U¡QQHWUDQVSRUWWHNQRORJLHURJGULYPLG
OHUVDPWHQHIIHNWLYXGQ\WWHOVHDIWUDQVSRUWV\
VWHPHUQHVNDOIUHPPHVRJYLONnUHQHIRUJU¡Q
WUDQVSRUWVNDOXGYLNOHV±EnGHIRUSHUVRQRJ
JRGVWUDQVSRUW
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Tre korridorer og en
tværforbindelse
) OOHVWUD¿NRSO JIUDNRPPXQHUQHRJ
5HJLRQ6M OODQG
'HWI¡UVWHI OOHVWUD¿NRSO JNRPLRJ
YDUHWLQGVSLOWLOGHQGDY UHQGH,QIUDVWUXNWXU
NRPPLVVLRQ(IWHUI¡OJHQGHHUNRPPHWÀHUH
I OOHVRSO J
'HNRPPXQHURJ5HJLRQ6M OODQGKDUSHJHW
SnGHYLJWLJVWHSULRULWHULQJHULEHKRYHWIRULQ
YHVWHULQJHULLQIUDVWUXNWXUSn6M OODQGRJGHU
HUSHJHWSnHQU NNHYHMSURMHNWHUKYRULNNH
DOOHHQGQXHUUHDOLVHUHW
Mobilitet
0DNVLPDOWWLPHVUHMVHWLGPHOOHPUHJLRQHQRJ
KRYHGVWDGHQ.QDSSHUVRQHUSHQGOHU
GDJOLJWPRGKRYHGVWDGHQRJNQDSPRG
5HJLRQ6M OODQG7UD¿NDOHWU QJVHOVSUREOH
PHUEHW\GHUGDJOLJWHWVDPIXQGVP VVLJWWDE
VRPI¡OJHDIIRUVLQNHOVHUSnYHMRJEDQH'HU
IRUVNDOIUHPNRPPHOLJKHGLGHWUHVM OODQGVNH
WUD¿NNRUULGRUHUPRGKRYHGVWDGHQSULRULWH
UHVK¡MW'HWGUHMHUVLJRP1RUGYHVWNRUULGRUHQ
IUD.DOXQGERUJWLO.¡EHQKDYQ9HVWNRUULGRUHQ
IUD.RUV¡UWLO.¡EHQKDYQRJ6\GNRUULGRUHQIUD
5¡GE\*HGVHUWLO.¡EHQKDYQ

6M OODQGPHOOHPEURHUQH
'HWLQWHUQDWLRQDOHSHUVSHNWLYIRUUHJLRQHQ
6M OODQGXGJ¡UHWQDWXUOLJWLQWHUQDWLRQDOWRJ
QDWLRQDOWNQXGHSXQNWUHVXQGVIRUELQGHO
VHQKDUYLVWVLQEHW\GQLQJVRPJUXQGODJIRU
Q\Y NVWRJXGYLNOLQJLUHVXQGVRPUnGHW)H
PHUQ% OWIRUELQGHOVHQNDQInHQOLJQHQGHEH
W\GQLQJIRUY NVWRJXGYLNOLQJLVW'DQPDUN
'HQ6M OODQGVNH7Y UIRUELQGHOVH
(QRSJUDGHULQJDIYHMIRUELQGHOVHQPHOOHP.D
OXQGERUJ6ODJHOVH1 VWYHGWLO6\GPRWRUYHMHQ
HUHQIUHPWLGVVLNULQJDIXGYLNOLQJVPXOLJKH
GHUODQJVYHMHQ)RUELQGHOVHQXGJ¡UHWWUD¿NDOW
K QJVHOWLOªGHWVWRUH+©RJNDQIRUELQGH6WR
UHE OWVEURHQPHG)HPHUQ% OWIRUELQGHOVHQ
9HMSURMHNWHU
(QU NNHPHJHWYLJWLJHYHMSURMHNWHUPDQJOHU
VWDGLJDWEOLYHLPSOHPHQWHUHWIXOGWXG

Kalundborg-Slagelse motor/motortraﬁkvej

Ingen status

Næstved-Rønnede motorvej

VVM igangsat, ﬁnansiering til 1.etape

Slagelse-Næstved motor/motortraﬁkvej

Forundersøgelse fra Vejdirektoratet 2013

Kalundborg – Holbæk motorvej

Finansiering mangler til etape 3 Regstrup - Kalundborg

Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem
Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel

Ingen status
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Væsentlige projekter med
betydning for regionen
)UHPWLGHQVY VHQWOLJHSURMHNWHU
(QU NNHVWRUHIUHPWLGLJHLQIUDVWUXNWXUSURMHN
WHUNDQHOOHUYLOInEHW\GQLQJIRU5HJLRQ6M O
ODQG1RJOHHUEHVOXWWHGHRJQRJOHHUXQGHU
RYHUYHMHOVH
7,0(02'(//(1VRPIRUELQGHUVW¡UUHGDQ
VNHE\HUYLOLGHNRPPHQGHnUEOLYHLPSOH
PHQWHUHWEODQGWDQGHWYLD7RJIRQGHQ'HWWH
IRUYHQWHVEODQGWDQGHWDWVNXOOHVNHYLDVXSHU
O\QWRJPHGHWPLQGUHDQWDOVWRS'HWHULNNH
IDVWODJWKYRUWRJHWVNDOVWDQGVH'HWHUYLJWLJW
DWVXSHUO\QWRJHWRJVnInUHWVWRSL5HJLRQ6M O
ODQG5HJLRQ6M OODQGRJNRPPXQHUQHSHJHU
SnHWVWRSL5LQJVWHGKYRUVXSHUO\QWRJVIRUELQ
GHOVHQNU\GVHUEDQHIRUELQGHOVHQWLOGHQV\G
OLJHGHODIUHJLRQHQ
)(0(51%/7IRUELQGHOVHQVNRPPHQGH
EDQHEHWMHQLQJHULNNHIDVWODJW'HQNXQQHLQ
GHKROGHHQPHJHWKXUWLJIRUELQGHOVHPHGIn
VWRSPHOOHP.¡EHQKDYQRJ+DPERUJVYDUHQ
GHWLOVXSHUO\QWRJHW6NHUGHWWHHUGHWRJVnKHU
YLJWLJWDWWRJHWInUHWHOOHUÀHUHVWRSL5HJLRQ
6M OODQG5HJLRQ6M OODQGRJNRPPXQHUQH
SHJHUSnVWRSL1 VWYHG9RUGLQJERUJRJHOOHU
1\N¡ELQJ)DOVWHUKYRUYHGPDQJHLGHQV\GOLJH
GHODIUHJLRQHQRJVnYLOInJO GHDIGHQKXUWL
JHIRUELQGHOVHEnGHPRG.¡EHQKDYQRJPRG
+DPERUJ(WVWRSL5LQJVWHGYLOOLJHOHGHVNXQ
QHY UHUHOHYDQWKYRUYHGGHWYHVWOLJH6M OODQG
RJVnELQGHVRSSnHQKXUWLJIRUELQGHOVH

GHOOHQIRUMHUQEDQHIRUELQGHOVHQIUD6M OODQG
YLD)\QWLO-\OODQGOLJHVRPPRWRUYHMVIRUELQ
GHOVHUQHYLVVHVWHGHUIRUEHGUHV0HQVHOYL
IRUKROGWLOGLVVHIRUEHGULQJHUYLOHQ.DWWHJDW
IRUELQGHOVHQHGEULQJHUHMVHWLGHQPHOOHP6M O
ODQGRJ0LGWRJ1RUGM\OODQGPDUNDQWRJ¡JH
NDSDFLWHWHQSnWUD¿NQHWWHWPHOOHPVWRJ
9HVWGDQPDUN(QIDVW.DWWHJDWIRUELQGHOVHYLO
NXQQHVNDEHHWKHOWQ\W'DQPDUNVELOOHGH
1nUHQIDVW.DWWHJDWIRUELQGHOVHHWDEOHUHV
 .
 DWWHJDWIRUELQGHOVHQVNDOY UHHQNRPELQH
UHWYHMRJMHUQEDQHIRUELQGHOVHEHVWnHQGHDI
PRWRUYHMRJK¡MKDVWLJKHGVEDQH
 '
 LUHNWHPRWRUYHMVWLOVOXWQLQJPHOOHP.DW
WHJDWIRUELQGHOVHQRJGHQVM OODQGVNH
WY UIRUELQGHOVH
 '
 LUHNWHWLOVOXWQLQJPHOOHP.DWWHJDWIRUELQ
GHOVHQRJ6NRYYHMHQ UXWHVRPPRWRU
YHM VDPW1RUGYHVWEDQHQVRPEHJJHOLJJHUL
1RUGYHVWNRUULGRUHQ
  HUQEDQHQPHOOHP.DWWHJDWIRUELQGHOVHQRJ
.¡EHQKDYQVNDOKDYHVWDQGVQLQJVVWHGHUYHG
GHVW¡UUHE\HUL1RUGYHVWNRUULGRUHQL5HJLRQ
6M OODQG

(1)$67.$77(*$7)25%,1'(/6(IRUYHQ
WHVDWEHVWnDIHQPRWRUYHMRJHQK¡MKDVWLJ
KHGVMHUQEDQHVRPIRUELQGHU.¡EHQKDYQRJ
cUKXV,GHNRPPHQGHnUHWDEOHUHV7LPHPR

Sjælland baner vejen frem

Det vil vi!

• Nedbringelse af
rejsetiden mod
København, byens
omegn og Københavns
Lufthavn
• Udvikling af Femern Bælt
korridoren
• Etablering af en fast
forbindelse over
Kattegat
• Stop i Region Sjælland
på superlyntogsforbindelserne (øst-vest) og
en eventuel hurtig forbindelse over Femern
Bælt (nord-syd)

3nYHMVLGHQHUGHWIHNVIRUELQGHOVHVYHMHPHG
JRGHWLONREOLQJHUWLOGHWQXY UHQGHRJNRP
PHQGHPRWRUYHMVV\VWHPSn6M OODQG
3nEDQHVLGHQHUGHWIHNVJRGVWHUPLQDOHURJ
VWDWLRQHUPHGDGJDQJWLOHQJRGEDQHEHWMH
QLQJ'HWNXQQHRJVnY UHVDPGULIWPHOOHP
GHVWDWVOLJHRJUHJLRQDOHEDQHUPHGEDQH
RYHUVNULGHQGHWUD¿NEHWMHQLQJ7LOJ QJHOLJ
KHGHQWLOVWDWLRQHUQHHURJVnYLJWLJEODQGW
DQGHWJHQQHP3DUNHU 5HMVIDFLOLWHWHUIRU
ELOHURJF\NOHU
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Kommunikation

• Færdiggørelse
af motorvejen til
Kalundborg (rute 23)

/RNDOHRJUHJLRQDOHWUD¿NDOHK QJVOHU
WLOGHVWRUHWUD¿NNRUULGRUHUSn
6M OODQG
'HWHUY VHQWOLJWDWGHUHUIRNXVSnGHOR
NDOHRJUHJLRQDOHWUD¿NDOHK QJVOHUWLOGH
VWRUHWUD¿NNRUULGRUHUSn6M OODQG'HWJ O
GHUEnGHLIRUKROGWLOGHQHNVLVWHUHQGHRJL
IRUKROGWLOGHQIUHPWLGLJHLQIUDVWUXNWXURJ
GHWJ OGHUIRUEnGHYHMRJEDQH.XQJHQ
QHPDWInHWDEOHUHWJRGHRSNREOLQJHUInUPDQ
XGQ\WWHWGHVWRUHLQIUDVWUXNWXUDQO JIXOGW
XGRJInUXGEUHGWIRUGHOHQHYHGDQO JJHQH
WLOKHOH6M OODQG6DPWLGLJWHUGHWHWYLJWLJW
OHGLGHI OOHVEHVWU EHOVHUSnDWVNDEHHQ
NRQNXUUHQFHG\JWLJVWRUE\UHJLRQ±*UHDWHU
&RSHQKDJHQ±DWPRELOLVHUHDOOH6M OODQGV
PXOLJKHGHURJSRWHQWLDOHU'HQ6M OODQGVNH
7Y UIRUELQGHOVHHUHWJRGWHNVHPSHO

00018

• Etablering af den
sammenhængende
Sjællandske
Tværforbindelse

Foto: Gert Ellegaard, Bo Malling, Jens Hasse

..86M OODQGYLOL
UHDOLVHULQJHQDIª6M OODQG
EDQHUYHMHQIUHP©LV U
KDYHVLWIRNXVSn

Sjælland baner vejen frem
Et traﬁkudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster
Knud Erik Hansen
Faxe Kommune

Mette Touborg
Lejre Kommune

Sten Knuth
Slagelse Kommune

Pernille Bechmann
Greve Kommune

Holger Rasmussen
Lolland Kommune

Niels Hörup
Solrød Kommune

John Brædder
Guldborgsund
Kommune

Carsten Rasmussen
Næstved Kommune

Gert Jørgensen
Sorø Kommune

Søren Kjærsgaard
Holbæk Kommune

Thomas Adelskov
Odsherred Kommune

Mogens Haugaard Nielsen
Stevns Kommune

Martin Damm
Kalundborg Kommune

Henrik Hvidesten
Ringsted Kommune

Knud Larsen
Vordingborg Kommune

Flemming Christensen
Køge Kommune

Joy Mogensen
Roskilde Kommune

Jens Stenbæk
Region Sjælland

7UD¿NXGVSLOOHWHUXGDUEHMGHWDI..86M OODQG
..86M OODQGRPIDWWHU5HJLRQ6M OODQGRJNRPPXQHUQHSn6M OODQG/ROODQGRJ)DOVWHU
Sjælland baner vejen frem
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Den kollektive trafik i
Region Sjælland skal styrkes
– oplæg til dialog!
Region og kommuner står sammen i
Region Sjælland

Nykøbing Sj.

Kalundborg

København

Holbæk
Tølløse

Roskilde
Greve
Solrød

Ringsted

Køge

Slagelse
Korsør

Haslev
Næstved Rønnede

Vordingborg

Store
Heddinge
Rødvig

Faxe
Ladeplads

Stege

Nakskov
Nykøbing F.
Maribo
Rødby
Gedser

Kollektiv transport er vigtig for den
livsnødvendige mobilitet i Region Sjælland
og for den grønne omstilling
Mange borgere i Sjællandsregionen er hver dag afhængige af den
kollektive trafik. På grund af geografien med mange spredte større og
mindre byer og Københavns naturlige tiltrækningskraft er transport
afstandene store. Pendlingsafstandene er de længste i Danmark. Udvik
lingen i Sjællandsregionen er afhængig af gode transportmuligheder.
Det er derfor at motorvejene til Kalundborg og Næstved og andre vej
projekter er højt prioriterede. Men for mange er det den kollektive trafik,
som hver dag skal benyttes til arbejde og til uddannelse. Den kollektive
trafik med busser og baner er derfor vigtigt, hvad enten den er statslig,
regional eller kommunal. Den kollektive transport er et samlet hele og
hænger i mange tilfælde sammen med den individuelle transport med
bil eller cykel – en sammenhængende mobilitet.
Transportmulighederne er afgørende for borgerne i Sjællandsregionen.
Samtidig skal den helt nødvendige grønne omstilling af transporten
gennemføres. På begge områder spiller den kollektive transport en
vigtig rolle.

Region Sjælland og kommu
nerne har sammen peget på
en række forbedringer i det
fælles trafikudspil ”Sjælland
baner vejen frem”. Nye for
hold og muligheder dukker
dog hele tiden op og kræver
ny fokus.
Region og kommuner peger
i dette oplæg til dialog med
staten på en række forslag til
at styrke den kollektive trafik.
Forslagene kræver ikke de
store investeringer men mere
samarbejde og støtte til at
forbedre og optimere den
løbende drift.

• Realisering af den Sjællandske timemodel. Det synes svært, at indfri de lovede
rejsetider fra Togfonden f.eks. fra Kalundborg og Nykøbing Falster, som lige nu
ligger på omkring 1.30 og 1.40 med hurtigste afgange til København. Det er ca.
40. minutter fra det lovede og rejsetiderne er blevet længere siden vedtagelsen
af Togfonden. Staten bør derfor sammen med regionen og kommunerne udar
bejde en plan for, hvordan den lovede timemodel kan realiseres. Staten afsætter
til en start midler til den forudsatte hastighedsopgradering af strækningen mod
Kalundborg, som er en del af Togfondens fase 2. Denne er skønnet til ca. 100 mio.
kr. og er samfundsøkonomisk meget rentabel med en forrentning på hele 22%.
• Etablering af Ring Syd forbindelsen fra Sjælland/Roskilde direkte til Amager
og Lufthavnen. Det har længe været et ønske med flere direkte tog til Amager
og Kastrup Lufthavn. Rejsetiden vil kunne sænkes markant og vil f.eks. sluttelig
kunne nå ned på 26 minutter fra Roskilde mod de nuværende knap 45-50 minut
ter. Samtidigt vil en forbindelse skabe nye muligheder for betjening af Køben
havnsområdet gennem omstigning i f.eks. Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestaden.
Ring Syd forbindelsen vil ligeledes kunne medvirke til at aflaste Københavns
hovedbanegård, som er hårdt presset. Stat, kommuner og region bliver enige
om en samlet plan for betjeningen. Betjeningen påbegyndes så hurtigt som
muligt, da sporene allerede er til stede. Det samlede Ring Syd projekt koster
ca. 1,1 mia. kr. og kan etableres samlet eller i etaper med to delprojekter. Det
første delprojekt er en fremtidssikret udbygning af Glostrup station til 0,4 mia. kr.,
som vil muliggøre stop i Glostrup. Stationen har og vil få mange skiftemulig
heder f.eks. til en kommende letbane i Ring 3. Investeringen er samfundsøko
nomisk meget rentabel med en forrentning på 10%. Det andet delprojekt består
af en udbygning af Ørestad station og et overhalingsspor mellem Kalvebod og
Ny Ellebjerg station til ca. 0,7 mia. kr., hvilket vil give kapacitet til at køre flere tog.
• Flaskehalsproblemet nord for Køge station løses og etablering af kvarters
drift mellem Hårlev, Køge og Roskilde. Kapaciteten på den statslige stræk
ning mellem Køge station og Køge Nord station udgør en flaskehals og giver
problemer med at skabe attraktive korrespondancer, sikre regulariteten og
lægger en begrænsning på antallet tog. Strækningen trafikeres af såvel de
statslige regionaltog mod København og videre ud på kystbanen til Nivå og tog
på den statslige strækning Lille Syd mellem Køge og Roskilde. Sidstnævnte
betjenes fra december 2020 via en forlængelse af den regionale Østbane
fra Stevns/Faxe. Den begrænsede sporkapacitet gør, at den af kommunerne
og regionen ønskede kvartersdrift Hårlev-Køge-Roskilde ikke kan etableres.
Staten afsætter midler til at udvide sporkapaciteten nord for Køge station
skønnet til 200-300 mio. kr. samt 8 mio. kr. årligt til etablering af kvartersdrift.
Etableringen vil gøre driften mere robust og tillade en højere service (øget
frekvens), samt understøtte regionens vækst gennem den væsentlige øgning
af arbejdsstyrken indenfor 60 min rejsetid.
• Direkte togforbindelser til København fra Odsherred og Lolland. Direkte for
bindelser vil kunne etableres med statslige tog, som kører ind på de regionale
Odsherreds- og Lollandsbaner til hhv. Nykøbing Sjælland og Nakskov. Det
kunne starte med myldretidstog, men ikke mindst i Odsherred er endnu bedre
betjening umiddelbar mulig. Staten, regionen, Movia og Lokaltog har tidligere
udredt mulighederne i en mere omfattende samdrift som kan understøtte
mulighederne. Der findes ikke et overslag over eventuelle merudgifter.
• Forsat drift at Østbanen. Den fortsatte drift af Østbanen skal sikres. Østbanen
står overfor en helt nødvendig omfattende sporrenovering til ca. 500 mio. kr.,
som ligger helt uden for de økonomiske rammer, som regionen får fra staten.
De økonomiske rammer ajourføres normalt i de årlige økonomiforhandlinger
mellem regionerne og staten eller i finanslovsforhandlingerne – det er ikke sket,
selvom problemstillingen har været kendt og drøftet i flere år. Det statslige inve
steringstilskud er utilstrækkeligt og ikke ajourført siden år 2000, som det skulle
være blevet. Det statslige investeringstilskud skal øges med ca. 23 mio. kr. pr. år
for kunne dække finansieringsudgifterne til sporrenoveringen af Østbanen.
Det kommende super-lyntog med maksimalt en times rejse mellem de store dan
ske byer er også en del af Togfonden. Det er vigtigt, at superlyntoget får et stop i
regionen. Region Sjælland og kommunerne peger på et stop i Ringsted, hvor superlyntogsforbindelsen krydser baneforbindelsen til den sydlige del af regionen.

Jernbanen

På grund af de lange afstande
i Sjællandsregionen er jernba
nen vigtig. Staten har ansvaret
for de store jernbanekorridorer
og regionen har ansvaret for
lokalbanerne. Men sporene
hænger sammen og kan kryd
ses. Den samlede jernbane
betjening skal optimeres til
glæde for den daglige pend
ling i regionen.
Et vigtigt sigtepunkt er den
Sjællandske timemodel, hvor
målet er maksimalt en times
rejsetid til København fra sto
re dele af Sjællandsregionen
f.eks. fra Kalundborg og Nykø
bing Falster. Den Sjællandske
timemodel er en del af grund
laget for Togfonden. Men mål
sætningen er også relevant
for f.eks. Odsherred, Faxe og
Stevns med brug af de regio
nale baner.
Et andet vigtigt sigtepunkt er
betjeningen af Kastrup luft
havn fra regionen. Her er den
såkaldte Ring Syd forbindelse
i fokus.

Sammenhæng mellem transportformerne
• Udvikling af Parker & Rejs tilbud – DOT får ansvaret. Parker & Rejs
kan medvirke til at styrke den kollektive trafik, øge mobiliteten og
mindske trængslen mod Hovedstaden. Parker & rejs vil kunne støtte
op om og udnytte de kommende års opgraderinger af det statslige
banenet. Der er gennem mange år peget på Parker & Rejs bl.a. fra
Trængselskommissionen. Men der er intet sket. DOT (Din Offentlige
Transport) får derfor ansvaret for at udvikle og implementere Parker
& Rejs som et attraktivt produkt i den kollektive trafik i Østdanmark.
Udviklingen af Parker & Rejs indgår i klimasamarbejdsaftalerne mel
lem Region Sjælland, Region Hovedstaden og regeringen. Staten
afsætter 10 mio. kr. til en hurtig og succesfuld opstart i DOT. Der gen
nemføres samtidigt en kortlægning af det fremtidige behov for par
keringsmuligheder herunder for ny etablering bl.a. omkring Roskilde
samt mulighederne for at tilbyde bl.a. ladefaciliteter til el-biler og
cykler. Staten afsætter midler til etablering af de nødvendige parke
ringsfaciliteter for biler og cykler.

P
Det er vigtigt at tage alle mobi
litetsformer i brug og fremme
sammenhængen. Ikke mindst i
Sjællandsregionen med de lange
transportafstande, og den spredte
befolkning er dette vigtigt.

Busserne
• Styrkelse af den regionale busbetjening – flere busser i det succes
fulde R-net. I Region Sjælland blev for 10 år siden udviklet det suc
cesfulde R-net. Det er kendetegnet ved ½-timesdrift i dagstiden
på hverdage og herudover timesdrift. Det er ikke mindst et vigtigt
transportmiddel for de unge til uddannelse. Regionens økonomiske
rammer udgør dog en væsentlig barriere. Det statslige bloktilskud
til Region Sjælland foreslås derfor øges med 25 mio. kr. pr. år. Dette
vil give mulighed for at opgradere yderligere 6 busruter til R-nettet,
hvilket vil betyde 1,8 mio. flere passagerer.
• Forsøg med førerløse busser. Førerløse (batteri)busser er en del af
fremtiden. Førerløse busser vil give muligheden for nye fleksible løs
ninger ikke mindst i de tyndtbefolkede områder og på sigt mulig
heden for billigere kollektiv transport. Regionerne og trafikselska
berne i Østdanmark er førende i afprøvningen af de nye muligheder.
Udviklingen kan accelereres gennem statslig støtte. Der afsættes 50
mio. kr. til driftsforsøg med førerløse busser. Et af forsøgene kunne
omhandle løsninger i de tyndtbefolkede områder. Regionen og kom
munernes trafikselskab Movias er vidensførende på området bl.a.
gennem etableringen af en række forskellige Flextrafikprodukter.
Der vil kunne opnås bedre mobilitet for mange med en styrket bus
betjening. Det kunne også inkludere bedre muligheder for at sætte
rejsehastigheden op gennem bedre fremkommelighed med brugen
af BRT eller BRT lignende løsninger i Region Sjælland f.eks. med pri
oriterede vognbaner og styring af trafiksignaler. Det kunne også være
gennem en kvalitetsmæssig højnelse af busproduktet gennem f.eks.
mere attraktive stoppesteder mv. Staten vil gennem støtte kunne
fremme og accelerere udviklingen.

Busbetjeningen er for mange mu
ligheden for den daglige transport.
Busserne giver mange muligheden
for at kunne tage en uddannelse,
specielt i de dele af regionen, som
ikke befinder sig nær en station
eller en stor by. Betjeningen sker
med både regionale og kommu
nale busser gennem det fælles
trafikselskab Movia. En styrkelse af
busbetjeningen vil betyde meget i
manges hverdag.

Grøn omstilling af den kollektive trafik
• Grøn omstilling til batteridrift af den kollektive bustrafik. Den grønne
omstilling til miljøvenlig el/batteridrift er godt i gang. 12 kommuner,
bl.a. Holbæk og Roskilde, har indgået klimasamarbejdsaftaler om
grøn kollektiv trafik med Regeringen. De 5 regioner har indgået lig
nende samarbejdsaftaler. Det er stadig dyrere at køre grønt end med
den traditionelle diesel. Udviklingen kan accelereres gennem stats
ligt støtte. bl.a. med henblik på at sikre busdrift i tyndere befolkede
områder. Udgiftsomfanget er ukendt og afhænger bl.a. af de løbende
udbud af buskørsel.
• Grøn omstilling til batteridrift på lokalbanerne. Den grønne om
stilling af togdriften fra diesel til batteridrift er mulig, men kan være
bekostelig og økonomien usikker. Staten, regionen, Movia og Lokal
tog har et godt samarbejde om at udrede mulighederne og forberede
omstillingen. Omstillingen kan accelereres gennem statslig støtte
- forarbejdet er på plads. Der foreslås, at der indgås en konkret aftale
med staten, der muliggør en hurtig omstilling. Udgiftsomfanget er
ukendt og afhænger af bl.a. af prisen på nye batteritog
En mere udbredt brug af cykler som transportmiddel kan også være
et led i den grønne omstilling. Der er brug for at forbedre muligheder
for cykelparkering og for flere cykelstier ikke mindst langs de statslige
veje. På grund af de lange afstande i Region Sjælland vil der nødven
digvis ofte skulle cykles langt, og brugen af el-cykler giver nye mulig
heder. Staten vil gennem støtte kunne fremme og accelerere brugen
af cykler.
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Kollektiv transport er grøn i sig
selv. Men den kollektive trans
port skal samtidig omstilles til at
bruge bæredygtige drivmidler.
De økonomiske konsekvenser af
omlægningen er stadig præget
af usikkerhed og sætter derfor en
grænse for, hvor hurtigt omlæg
ningen sker. Omvendt kan omstil
lingen ske relativt hurtigt, hvis de
økonomiske rammer er tilstede.
Den grønne omstilling af bus- og
banedriften indgår i klimasam
arbejdsaftalerne mellem Region
Sjælland og regeringen
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1.

Baggrund

En forligskreds på Christiansborg har i foråret 2020 giv et
Passagerpulsen den opgav e at oprette passagerråd i alle landets
regioner. Det blev v i færdige med før sommerferien 2021 . Derudov er
har v i fået til opgav e at arrangere fem konferencer om året - én for
hv er region. Det er ikke nærmere defineret, hv ordan disse konferencer
skal udformes, så for 2021 – op til kommunal- og regionsrådsv alget –
blev det besluttet, at konferencerne skulle v ære paneldebatter om
passagerforhold i den kollektiv e trafik.
V ores arbejde i passagerrådene er en måde på at få passagerernes
stemme mere direkte og sy stematisk ind i udv iklingen af den
kollektiv e transport i regionen. For forbrugerne af den kollektiv e
transport har den unikke v iden om, hv ad der fungerer – og ikke
fungerer – når v i kører i bus, tog, med letbanen og med metro. Det v il
dermed ikke kun gav ne passagererne, hv is de bliv er mere inddraget
underv ejs. Det v il også gav ne dem, der udby der transporten, og det v il
gav ne den grønne omstilling og samfundsøkono mie n samt bidrag e til
løsningen af trængslen på v ejene, hv is v i kan få flere borgere fly ttet fra
biler til kollektiv transport.
1.1

Formålet med paneldebatterne

Formålet med paneldebatterne er at sætte spot på, hv ad man politisk
kan og v il gøre for at udv ikle og fremme den kollektiv e transport lokalt
og regionalt. Paneldebatterne har giv et mulighed for at få de politiske
kandidaters bud på, hv ordan de forestiller sig, at v i kan gøre den
kollektiv e transport mere attraktiv og naturlig for flere at v ælge til.
Publikum kunne gennem deres bidrag og spørgsmål hjælpe politikerne
i panelet med at bliv e klogere på, hv ilke udfordringer og behov , de
mener, der skal tages hensy n til.
Selv om samfundet er åbnet op efter corona-nedlukningen, er der
fortsat bety deligt færre, som igen bruger busser, tog, metro og letbane.
Og allerede inden pandemien kunne v i se, at flere passagerer i mange
dele af Danmark frav algte kollektiv transport. Trafikselskaberne,
regionerne, kommunerne og politikerne lægger stor v ægt på at v inde
passagererne tilbage. Paneldebatterne gav mulighed for, at passagerer
og andre interesserede kunne by de ind i den debat.
1.2

Hvem blev inviteret og hvordan

Alle etablerede partier blev inv iteret til debatterne. Lokallister blev
ikke inv iteret ud fra en betragtning om ikke at ende med flere end 1 0 1 2 deltagere i paneldebatten. I en regional sammenhæng v il der
potentielt v ære mange lokallister.
De politiske kandidater blev inv iteret gennem kredsbesty relser,
sekretariater og lokalformænd før sommerferien. Der v ar fra star ten
stor interesse omkring arrangementet fra kandidaternes side.
1.3

Kommunikation om begivenheden

Kommunikatio nsinds atse n for at skabe opmærksomhed om
paneldebatten om kollektiv transport i Region Sjælland har bestået af
to elementer:
1.

En Facebook-begiv enhed, som også blev brugt som annonce
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2. Udsendelse af pressemeddelelse og telefonisk opfølgning hos
lokale og regionale ny hedsmedier
Facebook-ev ent
Facebook-begiv enheden 1 fik i alt 253 sv ar – 38 har try kket ”Deltager”,
mens 21 5 personer har v æret interesserede.
For at begiv enheden kunne nå ud til den relev ante målgruppe og ikke
blot dem, der allerede fulgte Passagerpulsen hos Forbrugerrådet
Tænk, har v i betalt for at få begiv enheden v ist til målgruppen:
Personer, der bor i Region Sjælland, og er ov er 1 8 år.
Annoncen er nået ud til 25.248 personer, og 1 47 af de 253 sv ar på
begiv enheden kommer fra annoncen.
Annoncen har derudov er fået 1 26 reaktioner, 43 kommentarer og 32
delinger.
Pressemeddelelse
Passagerpulsen hy rede et kommunikationsbureau til at stå for at udarbejde
og udsende pressemeddelelse samt følge telefonisk op hos de større medier i
regionen.
Pressemeddelelsen indeholdt ny e, regionale tal fra Passagerpulsens
undersøgelse, citater fra Forbrugerrådet Tænks formand samt to
kandidater til v alget og praktiske informationer om v algdebatten.
Indsatsen resulterede i 3 forskellige salgs omtaler. Den første omtale
v ar i Dit Sorø den 1 8. september . Den anden form for omtale v ar en
artikel hos Sjællandske Ny heder med ov erskriften ”Sjællændere kan
godt lide bus og tog – men bruger dem ikke”. Artiklen blev bragt den
23. september på try k og online samt i lokalav iserne ’Sjællandske –
Næstv ed, Fax e, V ordingborg’, ’Sjællandske – Slagelse, Sorø,
Kalundborg’, NordV estNy t (Holbæk), NordV estNy t (Kalundborg),
Dagbladet Ringsted, Dagbladet Roskilde og Dagbladet Køge. Endelig
skrev Sjællandske Ny heder også en webny hed om arrangementet med
ov erskriften ”Blå kandidater lune på gratis busser.” Artiklen blev
udgiv et den 29. september, dagen efter debatten fandt sted.

1.4

Materiale

Forud for debatten modtog alle paneldeltagerne, passagerrådene og
følgegrupperne tal fra Passagerpulsens seneste befolknings undersøgelse om kollektiv transport i regionen.
Ligeledes hav de Passagerpulsen udarbejdet en folder til publikum med
de ny e tal fra befolkningsundersøgelsen, en quiz og en præsentation af
Passagerpulsen og passagerrådene. Folderen blev uddelt til publikum
umiddelbart før debatten.
1.5

Samarbejder

Passagerpulsen indgik et samarbejde m ed regioner, trafikselskaber og
studenterforeninger om lokaler, datoer, forplejning mv .
Passagerpulsen medbragte v andflasker med Passagerpulsens logo.
Passagerpulsen skaffede eksterne moderatorer til alle debatterne:
Journalist Søren Wormslev blev engageret til paneldebatterne i Region
Nordjy lland og Region Midtjy lland.
Journalist Rie Helmer blev engageret til paneldebatterne i Region
1

https://www.facebook.com/events/2674234696214864
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Hov edstaden, Region Sjælland og Region Sy ddanmark, men måtte
melde fra til paneldebatten i Region Sjælland. I stedet ov er tog
journalist Mette Walsted V estergaard.
1.6

Spørgsmål under paneldebatterne

De passagerråd, som nåede at afholde ordinære møder inden
paneldebatten, fik mulighed for at formulere et spørgsmål til
politikerne. Det gjaldt for Passagerrådet i Region Sjælland. Ligeledes
fik følgegruppen mulighed for at stille et spørgsm ål. Desuden kom der
spørgsmål fra salen.
Alle spørgsmål blev aflev eret skriftligt. Intentionen med de skriftlige
spørgsmål v ar dels at sikre at få alle spørgsmål med tilbage som input
til afrapporteringen, uanset om moderator nåede omkring dem. Den
anden intention v ar at økonomisere med taletiden, idet skriftlige
spørgsmål ofte er kortere og mere konkrete og derfor en fordel med så
mange paneldeltagere, der gerne alle skulle til orde i den korte debat.

1.7

Format

Paneldeltagerne v ar på forhånd blev et orienteret om, at de hv er fik ca.
1 ½ minutter til at sige noget indledende ud fra følgende spørgsmål
defineret af Passagerpulsen:
1 . Hv orfor er den kollektiv e transport v igtig?
2. Hv ad ser du og dit parti som den største udfordring i den
kollektiv e transport i regionen?
3. Hv ad v il du og dit parti gøre for at udv ikle den kollektiv e
transport, så der kommer bedre sammenhæng og skabes mere
ly st hos borgerne til at beny tte den?
Moderator v ar instrueret i at bede om korte, præcise sv ar, sty re tiden
skarpt og fordele taletiden mellem kandidaterne med højst 2 -3
hænder for hv ert spørgsmål. Publikum blev fra starten gjort
opmærksom på, at man sandsy nligv is ikke v ille komme omkring alle
spørgsmål.
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2. Fakta om paneldebatterne
Paneldebatten i Region Sjælland blev afholdt på RUC tirsdag den 28.
september, klokken 1 9.00 – 21 .00. Journalist Rie Helmer v ar
moderator for paneldebatten.

Ud af 1 2 inv iterede partier v ar 1 1 partier repræsenteret. Nedenfor ses
en ov ersigt ov er, hv ilke politikere der deltog:
Nav n

Parti

Peter Kjær Hansen

Alternativet

Niels Møller

Enhedslisten

Allan T irsgaard

Konserv ative

Finn Andersen

Kristendemokraterne

Felex Birger Pedersen

Socialdemokratiet

Nichlas Ny mann

Dansk Folkeparti

Knud Dam gaard

Liberal Alliance

Mette Valentin Pedersen

SF

Anne Birgitte Møller Ronex

Radikale V enstre

Ev an Lynnerup Olesen

V enstre

T homas Vesth

Ny e Borgerlige

Fremmødet blandt publikum estimeres til at v ære omkring 40.
Foruden den folder, som Passagerpulsen medbragte med data fra
befolkningsundersø gelse n, hav de politikerne mulighed for selv at
medbringe materiale til uddeling. Endv id ere v ar der efter debatten
mulighed for politikerne at bliv e på DTU og hav e en dialog med
borgerne.
Inden debatten hav de Passagerpulsen taget de corona -forholdsregler,
der på dav ærende tidspunkt v ar del af de statslige retningslinjer.
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Passagerpulsens folder, som blev uddelt til paneldebatten.
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3. Afrapportering og resultater fra
paneldebatterne
I løbet af paneldebatten blev flere emner diskuteret. Efter en
gennemgang af debatten har v i lokaliseret fem gennemgående temaer;
1 ) Kollektiv transports rolle i regionen, 2) Tilgængelighe d i
ty ndtbefolkede områder 3) Udfordringer, 4) Fremtidens kollektiv e
transport og 5) Organisering og ansv arsfordeling.
Temaerne er udarbejdet med udgangspunkt i publikums spørgsmål,
politikernes sv ar samt politikernes egne åbningstaler og baseret på
Passagerpulsens notater fra debatten. Spørgsmålene fra publikum er
v edlagt afrapporteringen som bilag. Temaerne kan ses som et udtry k
for, hv ilke aspekter i den kollektiv e transport bliv er anset som centrale
blandt regionens politikere og publikum. Diskussionen herunder af
hv ert tema v il bliv e understøttet af relev ant v iden fra Passagerpulsens
befolkningsundersø gelse.
3.1

Tema 1: Kollektiv transports rolle i regionen

Første tema handlede om, hv ilken rolle den kollektiv e transport skal
spille i regionen, og hv em den skal betjene. Under debatten blev den
kollektiv e transport beskrev et som en samfundsmæ ssig kerneopgav e,
der er med til at skabe sammenhængs kra ft, mobilitet, mindske social
ulighed samt skabe mulighed for at nå klimamålene. De mange
pendlere i Regio n Sjælland blev ligeledes fremhæv et som et argument
for, hv orfor kollektiv transport er v igtig for regionen.
Paneldeltagerne næv nte, at den kollektiv e transport særligt skal
betjene v isse grupper: Unge på uddannelsesinstitutio nerne, de ældre
på sy gehusene, de, der pendler på arbejde og personer, der enten ikke
har en bil eller et kørekort. Samtidig blev det også fremhæv et, at
adgang til kollektiv transport har stor bety dning for både
v irksomheders erhv erv sstrategier og for, hv or priv atpersoner bosætter
sig. Hertil næv nte en enkelt paneldeltager, at en bredt dækkende
kollektiv transport v il gøre y derområderne mere attraktiv e for særligt
unge og børnefamilier. Enkelte af paneldeltagerne næv nte, at det ikke
skal handle om en nedprioritering af priv atbilismen. Modsat mente
andre paneldeltagere, at den kollektiv e transport netop skal v ære et
realistisk alternativ til bilen, så mængden af priv atbiler ikke stiger
v oldsomt i fremtiden.
Flere af paneldeltagerne pointerede, at den kollektiv e transport skal
v ære til for forbrugerne, og at det derfor er v igtigt at inddrage dem i
beslutningsprocesser. Der v ar bred enighed i panelet om, at et øget
fokus på borgerinddragelse skal v ære med til at finde løsninger til
konkrete behov og på den måde tiltrække flere brugere. Et ko nkret
forslag fra en af paneldeltagerne v ar at lav e en pendleranaly se .
3.2

Panelet fremhæ ve de, at
adgang til kollekti v
transport har stor
betydni ng for både
virksom he ders
erhvervsstra te gie r og
for, hvor privatpers oner
bosæ tte r sig.

Der var bred enighed
om, at et øget fokus på
borgeri nddra ge l se skal
være med til at finde
løsninge r til konkre te
behov og på den måde
tiltrække flere brugere.

Tema 2: Tilgængelighed i tyndtbefolkede områder

I løbet af debatten fy ldte spørgsmålet om, hv orv idt kollektiv transport
skal v ære bredt tilgængeligt – også i regionens ty ndtbefolkede
områder. Der v ar generel enighed om, at regionens geografi gjorde, at
den kollektiv e transport ikke kan dække alle områder lige godt. Dog
v ar der stor uenighed om, hv orv idt en bredere dækkende
tilgængelighed skulle prioriteres.
Flere paneldeltagere næv nte, at de ønskede at støtte op om en
udby gning af den kollektiv e transports rækkev idde. En enkelt næv nte,

Der var enighed om, at
regionens geografi gør
det svært at dække alle
områder lige godt med
kollekti v transport. Dog
var der stor uenighed
om, hvorvi dt en bredere
dækkende tilgængeli g hed skulle prioritere s
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at ”det er praktisk talt umuligt” at beny tte kollektiv e transportformer,
hv is man bor i udkantsområder. Hertil blev det fremh æv et, at den
brede tilgængelighed er en samfundsopgav e. Med hensy n til at løse
problematikkerne næv nte et par af paneldeltagerne, at det er
nødv endigt at tænke i andre baner end de konv entionelle
transportformer. Modsat næv nte en enkelt dog, at der er et konkret
behov for flere lokalbaner. Et par af paneldeltagerne v ar skeptiske
ov erfor en udv idelse af den kollektiv e transport i regionens
ty ndtbefolkede områder. Her gik argumentet på, at en ringere
tilgængelighed følger med, når man v ælger at fly tte v æk fra de større
by er. Det er det trade-off, man siger ja til, når man fly tter v æk fra
tætbefolkede områder til fx billigere boliger. Prioritering af centrale
knudepunkter blev næv nt af en enkelt paneldeltager som et alternativ
til lokale løsninger.
3.3

Tema 3: Udfordringer

Den kollektiv e transports udfordringer v ar på forhånd lagt op som et
centralt tema for debatten. Særligt present hos paneldeltagerne v ar
spørgsmålet om, hv ordan passagererne v indes tilbage efter Cov id-1 9.
Af udfordringer blev bl.a. næv nt, hv ordan v i kommer omkring, at folk
står og sidder tæt sammen i den kollektiv e transport, samt at mere
fleksible arbejdsforhold såsom hjemmearbejde reducerer behov et for
rejser. Også den øgede biltrafik under Cov id -1 9 blev næv nt som en
udfordring, idet v anen med at køre bil – og køb af bil nr. to for en del –
kan bety de, at flere af dem, der før kørte i tog og bus, fortsæt ter med at
køre i bil også post corona.
I relation til en diskussion om en ev entuel prioritering mellem busser
eller tog næv nte et par af paneldeltagerne, at tog h ar den fordel, at de
tilby der en komfort, der gør det muligt at arbejde under sin rejse.
Generelt blev forbedring af komfort, rengøring og v edligeholdelse
fremhæv et som v igtigt for at gøre den kollektiv e transport attraktiv .
Af andre udfordringer blev både rettidighed og lav ere billetpriser
næv nt. Flere paneldeltagere fremhæv ede forsinkelser og uforudset
v entetid som centrale forklaringer på, hv orfor passagererne frav ælger
den kollektiv e transport. Hertil næv nte e t par af paneldeltagerene, at
forbedret trafikinformatio n kan afhjælpe udfordringen. Reducerede
billetpriser blev ligeledes næv nt af flere som et v igtigt element for at
tiltrække flere passagerer.
3.4

Generelt blev forbedring af komfort, rengøring og vedligehol de l se
fremhæ ve t som vigtigt
for at gøre den
kollekti ve transport
attrakti v – særligt post
corona.
Forbedret trafikinformation blev sammen
med rettidighe d og
lavere billetpri se r nævnt
som elementer, der kan
tiltrække flere
passa gerer.

Tema 4: Fremtidens kollektive transport

Et centralt tema i debatten handlede om, hv ordan den kollek tiv e
transport skal se ud i fremtiden. Her blev særligt sammenhæng
mellem kollektiv e og priv ate transportformer fremhæv et, samt
hv orv idt regionen skal prioritere tog, busser eller andre løsninger.
Flere paneldeltagerne mente, at busser er en bedre inv este ring end
skinnebårne løsninger, idet de er mere fleksible og billigere for
regionen. Modsat udtry kte andre paneldeltagerne, at en
nedprioritering af tog v il skabe trængselsproblemer, fordi skinnebårne
løsninger oplev es som et mere attraktiv t alternativ til bilen end busser,
bl.a. pga. den komfort, som en togkupé kan tilby de. Et par af
paneldeltagerne pointerede, at de ”klassiske” transportformer er
forældede, og at regionen i stedet bør fokusere på andre løsninger. Her
blev mere digitale og fleksible mobilitetsløsninger fremhæv et, såsom
flex trafik, bestillingsv ogne og samkørsel.
Et andet emne, der blev taget op i debatten om fremtidens kollektiv e
transport, v ar, hv ordan forskellige mobilitetsformer kan
sammentænkes. Her næv nte mange af paneldeltagerne, at d er skal

Et par paneldeltage re
pointere de, at de
”klassi ske” transportformer er forældede , og
at regionen i stede t bør
fokuse re på andre
løsninge r, såsom
flextrafik,
bestillings vogne og
samkørsel.
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fokuseres på skiftet mellem transportmidler, samt at mobilitet i højere
grad skal tænkes som rejsen i sin helhed. Flere af paneldeltagerne
pointerede, at kombinationen af transportformer er en v igtig del af
udv iklingen mod en bedre og mere fleksibe l kollektiv transport.
Cy kelmedtagning i både tog og bus blev næv nt som konkrete forslag,
såv el som fokus på bedre og flere parkeringsmulig heder v ed stationer
og centrale busstoppesteder samt priv atbilismen som en del af
løsningen. Blandt paneldeltagerne v ar der bred enighed om, at
fremtidens kollektiv e transport skal v ære mere fleksibel og i højere
grad fokusere på sammenhænge n – både mellem de kollektiv e og
priv ate transportmidler.
3.5

Der var bred enighed
om, at fremtide ns
kollekti ve transport skal
være mere fleksi bel og i
højere grad fokuse re på
samme nhæ nge n – både
mellem de kollekti ve og
private transportmi dle r.

Tema 5: Organisering og ansvarsfordeling

Sidste tema i debatten handlede om organisering og ansv arsfordeling
af den kollektiv e transport i regionen. Dette v ar både i relation til
ansv arsfordelingen mellem de forskellige trafikselskaber og mellem
stat, region og kommune.
Flere af paneldeltagerne pegede på, at planlægningen af den kollektiv e
transport v anskeliggøres af, at forskellige trafikselskaber skal tilpasse
deres ruter. Én paneldeltager foreslog, med henv isning til Skåne, at
samle ansv aret hos et selskab for at skabe sammenhæng og smidiggøre
infrastrukturen. Modsat næv nte et par, at de i udgangspunktet ikke
mente, at ét selskab v ar løsningen, men stadig ønskede at undersøge
ansv arsfordelingen for at gøre samarbejdet bedre. Fordelene v ed at
hav e flere (priv ate) trafikselskaber blev også fremhæv et af et par
paneldeltagere. Ønsket om en øget priv atisering blev underby gget af,
at regionen ikke har midlerne til selv at driv e et trafikselskab.

Flere paneldelta ge re
pegede på, at planlægningen af den kollekti ve
transport er vanskeli g,
fordi forskelli ge
trafiksel ska be r skal
tilpasse deres ruter.

Til spørgsmålet om, hv orv idt ansv aret for den kollektiv e transport i
højere grad burde fly ttes fra kommunerne til regionen, pointerede
flere af paneldeltagerne, at samarbejdet komm unerne imellem
besv ærliggør planlægningen. En enkelt paneldeltager næv nte dog, at
det netop er en fordel, at kommunen har noget af ansv aret, for
kommunen kender sit nærområde bedre, men at det samtidig ikke
giv er mening, hv is løsningerne ikke koordineres m ed andre
kommuner. Også her blev der argumenteret for, at regionen ikke har
nok ressourcer og derfor er afhængig af, at kommunerne bidrager
økonomisk til mobilitetsløsningerne.

Der var ikke enighed
om, hvorvi dt ansvaret
for den kollekti ve
transport i højere grad
burde flytte s fra
kommune rne til
regionen.

På spørgsmålet om, hv ilken organisatorisk struktur, der kræv es,
pointerede flere af paneldeltagerne, at et samarbejde partierne
imellem er v igtigt for at løse regionens mobilitetsudfordringer og på
den måde sikre, at regionen får midlerne til at udv ikle den kollektiv e
transport på lige fod med de andre regioner.
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4. Data fra Passagerpulsens
befolkningsundersøgelse
De følgende tabeller baserer sig på data fra Passagerpulsens
befolkningsundersø gelse fra august 2021 . Deltagerne er
repræsentativ e for befolkningen på køn og alder. På regionalt niv eau
er der ov errekrutteret i nogle regioner, men resultaterne er v ejet i
forhold til Danmarks Statistik, så disse regioner ikke
ov errepræsenteres. I alt 2.421 personer deltog i undersøgelsen, heraf
403 fra Region Sjælland.
Hele rapporten kan findes hér: Undersøgelse: Danskerne og kollektiv
transport 2021 | Passagerpulsen (taenk.dk)

Har du kørekort til personbil?
%
Ja
Nej
T OTAL
Besv arelser

Region
Sjælland
89%
11%
1 00%
403

T OT AL
90%
1 0%
1 00%
2421

Har du bil til rådighed (som fører eller passager)?
%
Ja, der er 1 bil i husstanden
Ja, der er 2 biler i husstanden
Ja, der er 3 eller flere biler i
husstanden
Der er ikke bil i husstanden,
m en jeg har m ulighed for at
låne en bil, når jeg har brug for
det
Der er ikke bil i husstanden,
m en jeg har kørelejlighed, når
jeg har brug for det
Nej, jeg har ikke bil til rådighed
T OTAL
Besv arelser

Region
Sjælland
56%
28%

T OT AL
51 %
24%

4%

3%

1%

6%

2%

3%

8%
1 00%
403

1 2%
1 00%
2421
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Hv or ofte har du følgende rejsebehov? - Pendling til/fra arbejde
eller uddannelse
Region
%
T OT AL
Sjælland
5-7 dage om ugen
51 %
49%
3-4 dage om ugen
17 %
1 9%
1-2 dage om ugen
8%
7%
1-3 dage om m åneden
3%
3%
1-2 dage i kv artalet
2%
2%
Ca. en dag hv ert halve år
1%
1%
Ca. en dag om året
1%
1%
Sjældnere
2%
4%
Aldrig
1 4%
1 4%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
246
1 504

Hv ilke af følgende form er for transport benytter du på dine
rejser til/fra arbejde eller uddannelse?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Egen bil (fører)
7 8%
67 %
Egen bil (passager)
11%
1 0%
Delebil/lånebil/udlejningsbil
4%
3%
(fører)
Delebil/lånebil/udlejningsbil
1%
1%
(passager)
Andet m otorkøretøj (fører)
2%
1%
Sam kørsel (F.eks. GoMore
eller priv at
1%
1%
sam kørselsordning)
Bus
1 3%
1 5%
T og (alle tog undtagen metro)
21 %
1 8%
Metro
6%
7%
Letbane
0%
1%
Flex transport
0%
0%
Alm indelig cykel
1 2%
26%
Elcy kel
4%
4%
El-løbehjul
2%
1%
Andet transportmiddel, angiv:
3%
3%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
1 93
117 0
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Hv or m ange kilometer pendler du ca. hv er v ej på en ty pisk tur
til/fra arbejde eller uddannelse?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Under 5 km
11%
1 8%
5-10 km
11%
20%
10-15 km
8%
11%
15-20 km
8%
9%
20-30 km
17 %
1 3%
30-50 km
1 8%
1 4%
50-100
22%
1 0%
Ov er 100 km
6%
5%
Ved ikke
0%
0%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
1 93
117 0

Hv or langt er der ca. til nærm este busstoppested fra din bopæl?
%
Under 600 m eter
600-1200 m eter
1200-2000 m eter
2-5 km
5-10 km
Ov er 10 km
Ved ikke
T OTAL
Besv arelser

Region
Sjælland
56%
26%
6%
6%
1%
1%
3%
1 00%
403

T OT AL
62%
24%
5%
4%
1%
0%
2%
1 00%
2421

Hv or langt er der ca. til nærm este tog- m etro eller letbanestation
fra din bopæl?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Under 600 m eter
6%
1 3%
600-1200 m eter
20%
23%
1200-2000 m eter
1 3%
1 4%
2-5 km
26%
21 %
5-10 km
1 8%
1 2%
Ov er 10 km
1 4%
1 6%
Ved ikke
2%
2%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
403
2421
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Hv or ofte rejser du m ed kollektiv transport uanset rejseformål?
%
5-7 dage om ugen
3-4 dage om ugen
1-2 dage om ugen
1-3 dage om m åneden
1-2 dage i kv artalet
Ca. en dag hv ert halve år
Ca. en dag om året
Sjældnere
Aldrig
T OTAL
Besv arelser

Region
Sjælland
3%
5%
6%
1 5%
11%
17 %
1 0%
20%
1 4%
1 00%
403

T OT AL
4%
5%
9%
1 5%
1 3%
1 3%
1 0%
17 %
1 4%
1 00%
2421

Hv or tilfreds er du generelt m ed den kollektive transport i
Danm ark?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Meget utilfreds
4%
3%
Utilfreds
11%
1 0%
Hv erken eller
29%
24%
T ilfreds
36%
40%
Meget tilfreds
7%
1 0%
Ved ikke / ikke relev ant
1 3%
1 3%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
403
2421

Hv or tilfreds er du generelt m ed den kollektive transport i det
om råde, hv or du bor?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Meget utilfreds
1 0%
7%
Utilfreds
1 3%
1 3%
Hv erken eller
23%
21 %
T ilfreds
33%
35%
Meget tilfreds
9%
1 2%
Ved ikke / ikke relev ant
1 2%
1 2%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
403
2421
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I hv ilken grad kan den kollektive transport opfylde de behov, du
har for transport i dag?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Slet ikke
23%
21 %
I m indre grad
27 %
20%
I nogen grad
22%
23%
I høj grad
1 5%
21 %
I m eget høj grad
5%
9%
Ved ikke
8%
6%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
403
2421

I hv ilken grad kan den kollektive transport opfylde de behov, du
har for transport i dag, når det gælder pendling til/fra arbejde
eller uddannelse?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Slet ikke
40%
33%
I m indre grad
1 6%
1 5%
I nogen grad
1 2%
1 4%
I høj grad
7%
11%
I m eget høj grad
3%
5%
Ved ikke
22%
22%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
403
2421

I hv ilken grad kan den kollektive transport opfylde de behov, du
har for transport i dag, når det gælder rejser til/fra
fritidsaktiviteter (sport, kultur etc.)?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Slet ikke
37 %
32%
I m indre grad
23%
1 9%
I nogen grad
17 %
1 9%
I høj grad
8%
1 3%
I m eget høj grad
2%
5%
Ved ikke
1 2%
1 2%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
403
2421
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I branchen er m an v ed at undersøge m ulighederne for at tilbyde
gratis sam kørsel eller give tilskud til sam kørsel fra bopæl til
nærm este busstoppested eller togstation til de passagerer, der
har langt til kollektiv transport, og har et periodekort til
kollektiv transport.
T ilbuddet v il v ære m uligt for 1 rejse (tur/retur) på alle hv erd age
og v il foregå v ed, at m an selv aftaler sam kørsel v ia den
sam kørselstjeneste/-app, som trafikselskabet laver en aftale
m ed og herigennem får tilskud til/gratis samkørsel.
Hv ad sy nes du om denne idé?
%
Sy nes m eget dårligt om
Sy nes dårligt om
Sy nes hv erken godt eller
dårligt om
Sy nes godt om
Sy nes m eget godt om
Ved ikke
T OTAL
Besv arelser

Region
Sjælland
5%
5%

T OT AL
5%
5%

28%

31 %

36%
1 0%
1 6%
1 00%
403

33%
1 0%
1 5%
1 00%
2421

Hv or m ange skift foretager du normalt undervejs på dine rejser
m ed kollektiv transport til/fra arbejde eller uddannelse?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Ingen
27 %
43%
1
39%
41 %
2
28%
1 3%
3 eller flere
5%
2%
Det v arierer
2%
2%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
50
286

T ænk på din norm ale rejse til/fra arbejde eller uddannelse med
kollektiv transport. Hv ad er ca. den sam lede rejsetid fra din
bopæl til arbejds- eller uddannelsesstedet?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Under 10 m inutter
0%
3%
10-15 m inutter
9%
7%
16-20 m inutter
6%
1 2%
21-30 m inutter
6%
17 %
31-40 m inutter
1 8%
1 9%
41-50 m inutter
1 8%
1 5%
51-60 m inutter
9%
9%
61-90 m inutter
23%
1 0%
91-120 m inutter
4%
5%
Ov er 120 m inutter
6%
3%
Ved ikke
0%
0%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
50
286
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På nogle rejser m ed kollektiv transport kan den sam lede rejsetid
reduceres v ed at foretage et ekstra skift undervejs. Vil du v ære
v illig til at foretage et ekstra skift på din normale rejse til/fra
arbejde eller uddannelse, hv is det reducerer den sam lede
rejsetid?
Hv is ja, angiv hvor m ange m inutter, du m inimum skal spare for
at v ære v illig til at foretage et ekstra skift.
Region
%
T OT AL
Sjælland
Vil gerne foretage et ekstra
skift undervejs, hv is det giv er
5%
5%
2-3 m inutters kortere rejsetid
Vil gerne foretage et ekstra
skift undervejs, hv is det giv er
6%
1 0%
4-5 m inutters kortere rejsetid
Vil gerne foretage et ekstra
skift undervejs, hv is det giv er
2%
1 2%
6-7 m inutters kortere rejsetid
Vil gerne foretage et ekstra
skift undervejs, hv is det giv er
49%
37 %
8-10 m inutters kortere rejsetid
Vil ikke foretage et ekstra skift
undervejs, heller ikke selvom
29%
28%
jeg kan spare op til 10 m inutter
i sam let rejsetid
Ved ikke
9%
8%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
50
286

Hv or tilfreds er du generelt m ed følgende forhold i
skiftesituationen - T op 2 (% tilfreds + m eget tilfreds)
Region
%
T OT AL
Sjælland
Den planlagte skiftetid, dv s.
den tid, der er indlagt til at
63%
57 %
skifte bus/tog ifølge
køreplanen/rejseplanen
Den faktiske skiftetid, dv s. den
tid, du i gennemsnit v enter,
34%
43%
inklusive forsinkelser,
afly sninger m.v.
Det generelle
inform ationsniveau v ed
40%
46%
forsinkelser og afly sninger
T OTAL
7 2%
7 1%
Besv arelser
36
1 59
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Hv ilke af følgende faciliteter m ener du skal v ære til stede på
trafikknudepunkter for, at de er attraktive for dig at beny tte?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Mulighed for at købe m ad og
41 %
45%
drikke i v entetiden
Mulighed for at købe ind i
11%
1 4%
v entetiden
Mulighed for at hente pakker i
1 2%
1 4%
v entetiden (pakkeboks)
Gratis bilparkering
58%
50%
Ladestandere til el- og
22%
21 %
hy bridbiler
Mulighed for at leje
6%
9%
delecykel/bycykel
Aflåst cy kelparkering
22%
26%
T oilet (gratis eller m od
60%
63%
betaling)
Elev ator
23%
22%
Rulletrappe
1 4%
17 %
Betjent billetsalg
1 8%
1 8%
Gode
1 8%
31 %
cy kelparkeringsmuligheder
Mulighed for niv eaufri
1 5%
1 4%
indstigning til tog og bus
Mulighed for opladning af
7%
8%
elcy kler
Behagelige
42%
43%
v entesale/venteområder
Andre, notér:
5%
2%
Ved ikke
11%
11%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607
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Hv or tilfreds er du generelt m ed følgende forhold på eller i
nærheden det trafikknudepunkt, du benytter oftest på dine
rejser m ed kollektiv transport? T op 2 (% tilfreds + m eget
tilfreds)
Region
%
T OT AL
Sjælland
Skiltning og v ejvisning
60%
60%
Mulighederne for at få
inform ation om næste afgang
68%
69%
(afgangsskærm e, køreplaner
m .v .)
Adgangsforholdene
(elev atorer, trapper,
62%
67 %
rulletrapper)
Gåafstand fra et
transportmiddel til et andet,
7 4%
7 3%
når du skifter bus/tog
Parkeringsforhold for cy kler
43%
43%
Parkeringsforhold for biler
38%
27 %
Mulighederne for opladning af
9%
9%
el- og hy bridbiler
Mulighederne for at købe m ad
51 %
52%
og drikke i v entetiden
Mulighederne for at købe
29%
31 %
dagligv arer i v entetiden
T ry ghed
53%
63%
Muligheden for at købe billet
51 %
54%
Muligheden for at få hjælp og
29%
32%
v ejledning til din rejse
T OTAL
92%
91 %
Besv arelser
266
1 607

Hv or tilfreds er du generelt m ed følgende forhold v ed det
busstoppested, du benytter oftest på dine rejser m ed kollektiv
transport? T op 2 (% tilfreds + m eget tilfreds)
Region
%
T OT AL
Sjælland
Mulighederne for at få
inform ation om næste afgang
53%
65%
(afgangsskærm e, køreplaner
m .v .)
Ventetiden inden næste bus
41 %
53%
afgår
Parkeringsforhold for cy kler
32%
33%
T ry ghed
58%
7 1%
T OTAL
80%
87 %
Besv arelser
72
536
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T ænk nu generelt på indretningen af busser. Hv ilke af følgende
alternativer foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Flere siddepladser og kortere
23%
29%
afstand til m edpassagerer
Færre siddepladser og bedre
48%
45%
afstand til m edpassagerer
Ved ikke
29%
25%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
72
536

T ænk nu generelt på indretningen af busser. Hv ilke af følgende
alternativer foretrækker du?1
Region
%
T OT AL
Sjælland
Flere siddepladser og ingen
m ulighed for cy kelmedtagning
24%
38%
i lokale og regionale busser
Færre siddepladser og
m ulighed for cy kelmedtagning
56%
42%
i lokale og regionale busser
Ved ikke
21 %
20%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
72
536

I tilrettelæggelsen af busruter er der et dilem ma m ellem kort
transporttid og kort afstand til nærmeste busstoppested.
Hv ilken af følgende løsninger foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Direkte busruter med få stop
57 %
66%
undervejs og kort rejsetid
Busruter m ed flere stop
24%
20%
undervejs og længere rejsetid
Ved ikke
1 8%
1 4%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607

I planlægningen af busruter er der et dilem ma m ellem på den
ene side m ange busruter, der dækker et stort geografisk område,
m en som ikke kører så tit, og på den anden side flere afgange for
de enkelte busruter. Hv ilken af følgende ty per ruteplanlægning
foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Flere ruter, der dækker et stort
geografisk om råde, m en
33%
31 %
længere m ellem afgange
Færre ruter, der dækker et
m indre geografisk område,
41 %
43%
m en kortere m ellem afgange
Ved ikke
27 %
25%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607
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I tilrettelæggelsen af køreplaner er der et dilem ma om, hv or lang
tid, m an skal giv e til skift mellem transportmidler. Kort skiftetid
forkorter den sam lede rejsetid, m en øger risikoen for, at en
forbindelse m istes. Hv ilken af følgende ty per køreplaner
foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Køreplaner m ed kort tid til at
skifte og derm ed kortere
sam let rejsetid, m en større
27 %
29%
risiko for at m iste en
forbindelse v idere
Køreplaner m ed længere tid
indlagt til at skifte og derm ed
m indre risiko for at m iste
56%
53%
forbindelser, m en længere
sam let rejsetid
Ved ikke
17 %
1 8%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607

Ved indretning af togkupéer er der et dilem ma m ellem
siddekomfort og m uligheden for at få en siddeplads i
m y ldretiden. Hv ilken af følgende typer siddepladser foretrækker
du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Høj kom fort m ed god
benplads, m en risiko for at
33%
39%
skulle stå op ind im ellem i
m y ldretiden
Mindre kom fort og benplads,
m en lille sandsynlighed for
54%
48%
ikke at få en siddeplads
Ved ikke
1 2%
1 2%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607

Ved indretning af toiletter på togstationer er der et dilem ma
m ellem pris og kv alitet. Hv ilken af følgende typer toiletter
foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
T oilet på stationen der er rent
54%
52%
9 af 10 gange til 5 kr. pr. besøg
Gratis toilet på stationen uden
garanti for, at det frem står
34%
34%
rent og pænt
Ved ikke
1 3%
1 4%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607
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T ogkøreplaner kan følge forskellige principper. Hv ilket af
følgende køreplandsprincipper foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Princip 1: T og hver halve time
og sam me rejsetid fra A til B
47 %
45%
for alle tog.
Princip 2: T o afgange i tim en,
hhv . hvert 20. og hv ert 40.
m inut (f.eks. m inuttal 10 og
50), hv or rejsetiden er hhv. 5
33%
31 %
m inutter hurtigere og 5
m inutter langsommere
sam m enlignet m ed
halv timesdrift (Princip 1).
Ved ikke
21 %
25%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607

Priser og takster i den kollektive transport kan følge forskellige
principper. Hv ilket af følgende takstprincipper foretrækker du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Princip 1: Et pris- og
takstsystem som det
nuv ærende med m ange små
takstzoner, hvor rejsen pris
afhænger af antallet af zoner,
30%
37 %
der gennemkøres. Det betyder
relativ t lave priser for korte
rejser og relativt høje priser
for lange rejser.
Princip 2: Et sy stem m ed en
fast pris uanset rejsens længde
(enhedstakst), hvor der kan
rejses ubegrænset i 60
m inutter. Efter 60 m inutter
skal der v ed om stigning til et
1 8%
1 2%
andet transportmiddel købes
en ny billet. Det betyder
relativ t høje priser for korte
rejser og relativt lave priser for
lange rejser.
Princip 3: Et sy stem m ed få
store zoner. Lange rejser er
stadig dy rere end kortere
rejser, m en forskellen m ellem
27 %
28%
prisen på lange og kortere
rejser er m indre end i det
nuv ærende system.
Ved ikke
24%
23%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607
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Kom binationen af cy kler og kollektiv transport kan ske på
forskellige m åder. Hv ilken af følgende muligheder foretrækker
du?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Princip 1: Der er som
udgangspunkt m uligt at tage
cy klen med i toget/bussen,
57 %
59%
ligesom det i dag er m uligt i
f.eks. S-toget og nogle
busruter.
Princip 2: Der skabes bedre
m uligheder for at bruge en
dele-/lejecykel v ed togstationer
1 6%
1 6%
og andre større
trafikknudepunkter.
Ved ikke
26%
25%
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
266
1 607

I hv ilken grad v il følgende ændringer m edvirke til, at du v il
bruge kollektiv transport mere end du gør i dag? T op 2 (% i høj +
i m eget høj grad)
Region
%
T OT AL
Sjælland
Lav ere priser
47 %
51 %
Kortere rejsetid
41 %
40%
Flere afgange
32%
36%
Kortere afstand til nærm este
24%
24%
station/stoppested
Kortere v entetider v ed skift
28%
27 %
m ellem transportmidler
Færre forsinkelser for busser /
40%
39%
tog
Bedre m uligheder for at
parkere bilen v ed
33%
27 %
busstoppestedet / togstationen
Bedre m uligheder for at
parkere cy klen v ed
17 %
1 9%
busstoppestedet / togstationen
Bedre tilgængelighed på
togstationer (ram per,
17 %
1 5%
elev atorer, rulletrapper, bedre
m ulighed for assistance)
Nem m ere at finde og købe
24%
24%
billet
Bedre m ulighed for at bruge
sam kørsel eller delebiler til en
1 0%
9%
station/stoppested
Bedre tilgængelighed til busser
(automatiske ram per, bedre
1 3%
1 3%
m ulighed for assistance)
Større try ghed på stationerne
29%
27 %
Bedre m ulighed for at få en
33%
29%
siddeplads
T OTAL
7 3%
7 2%
Besv arelser
403
2421
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Hv is de ændringer du har sv aret ’i (nogen / høj / m eget høj) grad’
til blev gennemført, hvor meget m ere v ille du så gøre brug af
kollektiv transport?
Region
%
T OT AL
Sjælland
Meget m ere
6%
6%
En del m ere
27 %
23%
Lidt m ere
38%
40%
Jeg v il ikke bruge den
kollektive transport mere, end
29%
31 %
jeg gør i dag
T OTAL
1 00%
1 00%
Besv arelser
338
2001

Hv ordan v il du v urdere risikoen for ov erførsel af sm itsomme
sy gdomme på følgende offentlige steder? Top 2 (% høj + m eget
høj)
Region
%
T OT AL
Sjælland
Kollektiv transport
40%
38%
Caféer/restauranter
23%
22%
Superm arkeder
22%
22%
Indkøbscentre/stormagasiner
32%
28%
Fodboldstadions/håndboldhal
51 %
52%
el. lign.
Sv øm mehaller
38%
38%
Fitnesscentre
54%
54%
T andlæge/læge
11%
9%
T OTAL
7 6%
77%
Besv arelser
403
2421
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5. Om Passagerpulsen og
passagerrådet
5.1

Om Passagerpulsen

Passagerpulsen er passagerernes uafhængige stemme i bus, tog og
metro. V i er en del af Forbrugerrådet Tænk og sat i v erden for at
forbedre den kollektiv e transport for passagererne. V i informerer o m
passagerernes rettigheder og hjælper dem til at træffe et godt v alg.
I Passagerpulsen ly tter v i til passagererne, lav er undersøgelser og
indsamler v iden på tv ærs af transportformer, selskaber og geografi.
Udgangspunkt et er altid passagerernes samlede re jse, deres ønsker,
behov og rettigheder. Forbedringer skaber v i v ed at sy nliggøre
passagerernes oplev elser og behov som passager og gå i dialog med
selskaber, operatører og politikere om dem.
Passagerpulsen startede den 1 . oktober 201 4 under den politiske aftale
om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik, som SR-regeringen, Dansk
Folkeparti, SF og Enhedslisten stod bag. Der blev afsat 30 millioner til
Passagerpulsen frem til og med 201 8. Denne bev illing blev siden
forlænget med ét år.
Den 2. april 2020 meddelte en forligskreds bestående af regeringen
(Socialdemokraterne), Radikale V enstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten og Alternativ et, at der blev giv et en ny bev illing på 6,5
mio. kr. årligt til Passagerpulsen i perioden fra den 1 . januar 2020
indtil den 31 . december 2023.
I aftalen står der:
Ny rolle for Passagerpulsen
Passagerpulsen skal i sit virke dække den kollektive transport i hele
landet og understøtte, at der skabes størst mulig mobilitet for
flertallet af passagererne i den kollektive trafik.
Parterne er enige om, at Passagerpulsen skal være tovholder for fem
nye regionale passagerråd og skal i samarbejde med disse arrangere
fem årlige passagerkonference r for derigennem at sætte fokus på de
regionale udfordringer og muligheder inden for den kollektive trafik.
Som opfølgning på passagerkonference rne skal Passagerpulsen
publicere fem årlige rapporter.
Parterne er enige om at afsætte 6,5 mio. kr. årligt i perioden 2020 2023 til Passagerpulsen.
5.2

Om Passagerrådet

Passagerpulsen har af et flertal af Folketingets partier fået opbakning
og penge til at oprette et passagerråd i hv er af landets fem regioner.
Baggrunden er et ønske om at få passagerernes unikke v iden om den
kollektiv e transport i Region Sjælland endnu mere i spil.
Medlemmerne af passagerrådet kan komme med input til politikerne
og trafikselskaberne om, hv ad der skal til, for at v i får en attraktiv ,
bruger- og klimav enlig kollektiv transport i fremtiden.
Passagerrådet kan tage egne emner op, som de gerne v il drøfte.
Derudov er v il regionen, trafikselskaber og andre aktører også kunne
foreslå emner til passagerrådets dagsorden.
Passagerrådet i Region Sjælland har 1 9 medlemmer. Ni er udpeget
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efter dialog med interesseorganisationer og pendlerrepræsentanter. 1 0
er udv algt blandt øv rige passagerer, der har ønsket at stille op.
Medlemmerne i passagerrådene er v algt for to år af gangen, men de
kan stille op igen, hv is de ønsker at bliv e siddende.
Passagerrådene mødes som udgangspunkt fire gange om året, men de
kan mødes flere gange, hv is der er brug for det.
Rådet kan også nedsætte mindre arbejds- eller høringsgrupper, som
kan mødes oftere.
Læs mere på Passagerrådet i Region Sjælland | Passagerpulsen (taenk.dk)
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6. Bilag 1: Spørgsmål fra
paneldebatten
Indledende spørgsmål til panelet, som politikerene baserede deres introtale
på:
1. Hv orfor er den kollektive transport vigtig?
2. Hv ad ser du og dit parti som den største udfordring i den kollekt ive
transport i regionen?
3. Hv ad v il du og dit parti gøre for at udv ikle den kollektive transport,
så borgerne får mere ly st til at beny tte den?

Spørgsmål fra tilhørerne ved paneldebatten (afleveret skriftligt under
debatten. Ikke alle spørgsmål blev besvaret.):
Hv ordan ser du, v i kan gøre det mere trendy at bruge offentlig
transport?
Hv ilke afstand sy nes du det er passende, indby ggerne i Region
Sjælland højest skal hav e til en offentligt transport?
Bør den offentlige transport ikke fungere som en serv ice, på lige fod
med bibliotekerne, frem for en forretning?
Hv ordan får v i busser og toge til at passe bedre sammen?
Ofte kører den ene når man kommer ind, uden man når at komme
med. Min regionale bus kommer om aften ind 2 minutter efter min
by bus er kørt, så er der en times v entetid.
1 . Hv em mener du har ansv aret for at gøre stationerne mere try gge?
2. hv is du fik muligheden, hv ordan v ille du så skabe try gheden?
Hv ad tænker du, der er den kollektiv e trafiks største udfordring i de
kommende 4 år?
En del brugere taler om, at man ikke når at komme ind i bussen og
sidde ned, før bussen er i gang igen, hv ilke gør at nogen falder eller får
meget ondt. Jeg har selv oplev et, at døren lukker på ens ben – så trav lt
har de. Så mit spørgsmål er: Hv ordan tænker du, v i kan få
buschaufføren til at tage mere hensy n til passagererne, så der ikke er
hårde opbremsninger?
Det er dy rt at anlægge ny e v eje, særligt motorv eje, hv or der alligev el
opstår kø i my ldretiden og bliv er tomme efter. Er der så ikke bedre
økonomi i den kollektiv e transpor t, hv or man fx på 2x spor kan fly tte
langt flere mennesker?
Den bedste kollektiv e transportform er tog, de er hurtigst, behageligst,
det er muligt at arbejde, samt det er muligt at tage rigtig mange
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passagerer med ad gangen. Dv s. det giv er mest mening på de mest
befærdede strækninger. Hv ordan v il de af jer, der går ind for flere
biler, få plads?
I snakker hele tiden om delebil osv . Hv ad med dem som ikke har
andre muligheder end kollektiv transport?
Jeg er en ung mand, der bor i Dianalund og studerer i Ny købing
Falster. Rejsetid kan v ære 4 timer hv er v ej. Hv ad gør v i?
Hv or ser i førerløs transport? Så man kan komme fra A – B.
Hv ordan får v i i Regionen bedre og ensartet tilgængelighed, f.eks for
kørestolsbrugere/dårligt gående osv .?
Rejsekort for handicappede og ældre duer ofte ikke - løsning? ”Digitalt
diktatur?”
V i lægger lige nu en ny trafikforbindelse til Ty skland. Hv ordan undgår
v i at tale en del af regionen ned, som et sted kollektiv transpo rt ikke er
nødv endig?
Mange ønsker busruter med få stop underv ejs og dermed kortere
rejsetid, der kører længere på tv ærs i regionen. Er det noget du v il
arbejde for?
Hv or ofte beny tter du selv offentlig transport?
Hv ordan v il I sikre, at RUC bliv er godt forbundet med resten af Region
Sjælland? (RUC har en forpligtelse i region Sjælland)
Det nære sundhedsv æsen (Regionens fokus) skal hænge sammen med
den kollektiv e transport!?
V il gratis transport for unge under 20 kunne giv e flere passagerer
fremov er?
Hv ordan mener du, v i kan gøre den offentlige transport mere trendy ?
Skal v i som pendlere på Sjælland finde os i forringelser i toget pga.
politikernes iv er for at det skal tage en time mellem Odense og
Københav n?
I taler om kollektiv trafik, som om det skal v irke mellem 6 og 1 8.
Hv is jeg går til fx fodbold kan jeg komme frem, men ikke nødv endigv is
retur. Jeres holdning til lokale løsninger?
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Hv ordan v il I lav e samarbejde med kommunerne således at den
største forhindring ikke fortsat bliv er skiftet mellem kommunegrænser
på ens rejse?
Hv ordan v il I sikre, at unge har mulighed for at bliv e boende uden for
by erne?
Mangler: Nogen der v il gå til disse ting?:






Genåbning af nedlagte jernbanelinjer, fx Slagelse -Næstv ed
eller til Gedser.
Genåbning af mindre stationer.
Ov erfy ldte busser i my ldretiden, fx v ed skolerne
Klargøring af lokalbaner: Modernisering og hurtigere
Køreplanen der ikke passer mellem bus og tog

Jer der mener, at v i skal køre i bil i fremtiden, hv ordan v il i sikre, at v i
v il kunne producere biler i fremtiden, når jordens ikke -forny bare
ressourcer er opsluppet?
Talt meget om det, som regionen ikke har ansv ar for: Betjening en af
de ty ndtbefolkede områder er et kommunalt ansv ar.
Men hv ad med den tunge trafik (Pendling m.m.) til/fra
hov edstadsområdet? Her kører DSB for statens penge.
V il regionspolitikerne ikke hav e større indfly delse på den tunge trafik,
der kører på skinner?
Hv ordan tænker I jer, at udv idelsen af mulighederne for at beny tte
kollektiv trafik ”udenfor mands lov og ret” og udenfor my ldretiden?
Som det er i dag, kan landdistrikternes beboere ikke komme nogen
steder aften eller weekend.
Flex og plus kræv er 2 timers forudgående v arsel…
Man bør ov erv eje at tænke ”Corona erfaringerne” med Teams/hjemme
kontor ind i transportløsningerne.
Hv orfor lade sig transportere, når der findes ny e digitale løsninger?
Spørgsmål fra Passagerpulsen
Passagerpulsens ny e undersøgelse v iser, at 7 ud af 1 0 danskere v il
bruge den kollektiv e transport mere, hv is der sker forbedringer. Hv ad
v il v ære din v igtigste prioritet, ift. at forbedre den kollektiv e transport
og tiltrække flere passagerer?
Spørgsmål fra Passagerådet i Region Sjælland
Som borger får man indtry k af, at det er forbindelsen mellem de 4
største by er, der prioriteres højest. Hv ordan v i du og dit parti sikre, at
den kollektiv e transport og lokalbanerne hænger bedre sammen, og
bliv er prioriteret lige så højt i ty ndt befolkede områder, som i by erne?
Så trængslen i by erne bliv er mindre, og folk bliv er boende ude i de
ty ndt befolkede områder?
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I lighed med øvrige regioner er vores virksomheder og borgere dybt
afhængige af gode transportmuligheder. Udfordringen bliver imidlertid
særligt udfordret ved vores mange spredte byer og tiltrækningskraften
fra Hovedstaden. Vedholdende gør det os til den Region i Danmark, hvor
vi pendler længst.
En attraktiv togbetjening i de store transportkorridorer mod
Hovedstaden er i Region Sjælland særlig vigtig - både for de mere lokale
rejser som for de længere ind til Hovedstaden. Af hensyn til at mindske
vores markante trængsel på vejene, accelerere den grønne omstilling og
for at nedbringe transporttiden for vores borgere.
Vi ved, at den nuværende kontrakt mellem DSB og Transportministeriet
om den statslige banebetjening udløber med udgangen af 2024, og vi har
forstået, at de administrative forberedelser til en efterfølgende kontrakt
med DSB er gået i gang. Vi vil i den forbindelse meget gerne byde ind
med en række perspektiver, vi vurderer er helt centrale for vores fælles
ambition om at løfte den kollektive trafik.
Kortere rejsetid
Undersøgelser viser, at rejsetiden er stærkt udslagsgivende i den enkeltes
vurdering af, om den kollektive trafik er et attraktivt alternativ. Derfor
ligger det os meget på sinde, at være i dialog om, hvordan vi fremadrettet
kan understøtte banebetjeningen i Region Sjælland på netop den
parameter. Vi håber følgende punkter kan danne afsæt for en videre
dialog:
•

I Region Sjælland er vi optaget af den Sjællandske timemodel,
hvor målet er maksimalt en times rejsetid til København blandt
andet fra fikspunkterne Kalundborg og Nykøbing Falster. Den
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sjællandske timemodel indgår allerede som en del af grundlaget for togfondsaftalen fra
2014. Rejsetiderne er imidlertid fortsat langt fra de lovede tider – i særlig grad
rejsetiderne fra Kalundborg.
•

Hyppighed er med til at reducere den samlede rejsetid. Region Sjælland mener, at der
som minimum bør være ½-times drift på de statslige sjællandske strækninger. I Region
Sjælland er det succesfulde R-net etableret og består af regionale busser og
lokalbanestrækninger, som netop er kendetegnet ved ½-timesdrift på hverdage og
timesdrift aften og weekender.

•

Tilgængelighed og en reelt kortere rejsetid i Femernregionen er et af de helt centrale
midler til at opnå sammenhængskraft og høste potentialerne ved den faste
Femernforbindelse fra 2029. Derfor er det tid til at overveje den fremtidige togbetjening
over Femern Bælt med hurtige tog og med en mere lokal betjening af det nærmeste
opland. Hvor skal de hurtige tog standse i Region Sjælland, og hvordan skal den lokale
togbetjening etableres.

•

Direkte togforbindelser fra Nykøbing Sjælland og Nakskov til København vil reducere
den samlede rejsetid og komfort. Her vil sammenhængen mellem de statslige skinner og
de regionale skinner på lokalbanerne kunne udnyttes bedre ved yderligere samdrift. Her
er samarbejdet om betjeningen mellem Køge og Roskilde et godt eksempel til
efterfølgelse. På den strækning varetager regionen betjeningen for staten, og har kunnet
binde den sammen med den eksisterende lokalbane til glæde for både staten, regionen
og passagererne. Region Sjælland er konkret klar til at varetage betjeningen på flere af
de statslige banestrækninger.

•

Et attraktivt Parker & Rejs produkt med tilhørende anlæg er i Region Sjælland en
nødvendigt og central krumtap i ambitionen om et tilgængeligt banenet. For mange i
Region Sjælland er det nødvendigt at have en eller flere biler, og for andre er en cykel
tilstrækkelig. Det er derfor oplagt at sammentænke banebetjeningen med bil- og
cykeltransport. Det bør være oplagt, at vores fælles ambition om at styrke Parker & Rejs
fra klimasamarbejdsaftalen også bliver understøttet i en kommende ny kontrakt med
DSB.

Vi håber meget, at vores henvendelse kan danne baggrund for en videre dialog.

Venlig hilsen
Heino Knudsen
Regionsrådsformand

Christian Wedell-Neergaard
Udvalgsformand
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Vision for banetrafikken i
Region Sjælland
En sammenhængende og attraktiv
banebetjening i Region Sjælland
– fra landsdels og lokaltrafik til
østdansk trafik.
Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.
Borgerne i Region Sjælland pendler
længst i Danmark. Østdanmark er
for længst ét pendlingsområde, og
pendlingsafstandene øges – det skal
afspejles i trafikbetjeningen.
Kommunerne og Region Sjælland har
udarbejdet en vision for den banebundne passagertrafik i Region Sjælland. Visionen ser på tværs af organiseringen i
statslig og regional jernbane, og fokuserer i stedet på skabelsen af en sammenhængende og attraktiv banebetjening
for regionens borgere. Visionen er ikke
en færdig fysisk plan, men skal inspirere
dialogen omkring den fremtidige banetrafik i Region Sjælland.
Marts 2013
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Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Baggrund for visionen
Mobilitet er vigtigt for borgerne i Region
Sjælland i forhold til mulighederne for bosætning, mulighederne for at tage en uddannelse og
mulighederne for at få et arbejde. Mobiliteten
er vigtig i forhold til at kunne komme mod
Hovedstaden, men også i forhold til at komme
rundt internt i regionen. Erhvervslivet nyder
godt af en høj mobilitet, som skaber et stort og
fleksibelt arbejdskraftudbud. Det har betydning
for virksomhederne i Region Sjælland, men også
for virksomhederne omkring Hovedstaden, som
har mange medarbejdere fra Region Sjælland.
Region Sjællands borgere har de længste pendlingsafstande i Danmark og afstandene stiger hele tiden. Østdanmark ér i praksis et
pendlingsområde.
Der er samtidigt trængselsproblemer på vejene, ikke mindst mod Hovedstaden.
Den statslige og den regionale banetrafik udgør et væsentligt element i at tilvejebringe en
høj mobilitet. Et tilbud om en attraktiv jernbanetransport kan være afgørende for at mindske
trængselsproblemerne på vejene. Jernbanetrafikken tilbyder samtidigt en bæredygtig transport til
gavn for miljøet.
Region Sjælland har en central beliggenhed i
forhold til de nationale og internationale jernbaneforbindelser, som skal udnyttes til glæde for
borgerne og virksomhederne.

Hvorfor en vision netop nu
Der gennemføres i disse og de kommende
år en række markante baneinvesteringer i
Østdanmark. Dette giver muligheder for væsentlige forbedringer. Forbedringerne skal blandt
andet afspejles i statens lovpligtige trafikplan for
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den statslige jernbane 2012-2027, som er under
udarbejdelse. De skal også afspejles i statens
fremtidige trafikkøbskontrakter med DSB, hvor
de nuværende udløber med udgangen af 2014.
Der er politisk fokus på udvikling af den kollektive trafik. Den politiske aftale ”en grøn
transportpolitik” har en målsætning om, at passagertransporten på jernbane skal være fordoblet
i 2030. Der er nedsat en trængselskommission,
som skal se på trængselsproblemer og luftforurening i Hovedstadsområdet.
Region Sjælland har opgraderet lokalbanerne
med nyt materiel og højere hastighed, og etableret et R-net. Kommunerne har mange steder
etableret helt nye bybussystemer. De positive resultater viser, at det kan lade sig gøre at etablere
en attraktiv kollektiv trafik.
Region Sjælland, Regionstog og Movia arbejder sammen om mulighederne for at skabe en
bedre sammenhæng mellem den statslige og regionale banetrafik.
Alle disse forhold gør, at det netop nu er relevant at drøfte banebetjeningen i Region Sjælland.

En fremtidig banetrafik i Region Sjælland
Det er ikke målet, at opstille en fysisk plan men
at pege på mulige veje for at realiserede visionerne. Mulighederne er perspektiveret for forskellige områder i Region Sjælland. Der er mange
muligheder.
Nogle af mulighederne kan realiseres i løbet af
ganske kort tid, medens nogle kræver lidt længere tid. Hvor hurtigt de vil kunne realiseres afhænger dog i høj grad også af prioriteringen og
konkrete beslutninger.
Der peges på nogle få oplagte muligheder for
umiddelbare forbedringer.
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En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland – fra landsdels- og lokaltrafik til østdansk trafik

Overordnede visioner for
banetrafikken i Region
Sjælland
Østdanmark er for længst ét pendlingsområde og
pendlingsafstandene stiger hele tiden - det skal
afspejles i trafikbetjeningen. Fokus skal være på
en sammenhængende jernbanetrafik i Region
Sjælland.
•	Højt og ensartet betjeningsniveau i hele
Region Sjælland.
•	Sammenhængen mellem de statslige og regionale baner skal udnyttes.
•	Sammenhængende kollektiv trafik i Region
Sjælland – ingen kunstige barrierer.
•	Direkte og hurtige forbindelser til hovedstaden fra hele Region Sjælland – maksimalt 1
time er målet.
•	Høj frekvens i lokal- og regionaltrafikken - minimum ½ times drift er målet.
Kommunernes og Regions Sjællands erfaringer med nye bybussystemer og etableringen
af R-nettet med regionale busser og tog viser
klart, at høj frekvens med minimum ½ times
drift er en væsentlig succesfaktor.
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•	Hurtige og attraktive nationale og internationale forbindelser – regionens centrale beliggenhed skal udnyttes til glæde for regionens
borgere og virksomheder.
•	Moderne og attraktiv befordring – kravene
ændres over tiden og transporttilbuddene
skal afspejle dette og være tidssvarende og
attraktive
•	Transporttiden skal udnyttes og tilbyde ekstra
værdi for de rejsende. Tiden i toget skal kunne
udnyttes til f.eks. arbejdstid, og mulighederne
for at tilbyde indkøb og andre serviceydelser i
tilknytning til stationerne skal fremmes.
•	Tilgængeligheden og mulighederne for at
skifte til andre transportmidler på stationerne
skal optimeres. Herunder er Parker og Rejs
faciliteter for biler og cykler og god sammenhæng med bustrafikken vigtige.
•	Stationerne og de stationsnære områder skal
udnyttes som et aktiv i byudviklingen. Det
kan være til placering af arbejdspladser eller
til udbud af indkøb og andre serviceydelser.
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Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Nordvest
I den nordvestlige del af Sjælland findes den
statslige Nordvestbane og de to regionale baner
Odsherredsbanen og Tølløsebanen. Banerne kører adskilte i dag men mødes fysisk i henholdsvis
Holbæk og Tølløse. Dette giver muligheder for,
at etablere helt nye kørselsmønstre på tværs af
eksisterende baner.
En oplagt mulighed er, at etablere direkte forbindelser fra Nykøbing Sjælland til Hovedstaden.
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Der er ½ times drift på den regionale Odsherredsbane, som er en del af R-nettet. Det er der
ikke på den statslige Nordvestbane mellem Kalundborg og Holbæk.
En oplagt mulighed er, at etablere ½ times
drift mellem Kalundborg og Holbæk
Dette skal ske inden for rammen af, at Nordvestbanen fortsat ses som en del af den statslige
banedrift.
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En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland – fra landsdels- og lokaltrafik til østdansk trafik

Vest
I den vestlige del af Sjælland findes den statslige
Vestbane og den regionale Tølløsebane. Banerne
kører adskilte i dag, men mødes fysisk i Slagelse.
Vestbanen har på grund af sin centrale placering en ganske omfattende betjening og mange
passagerer.
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Gode forbindelser fra Region Sjælland til Fyn/
Odense bliver vigtigere i fremtiden, som pendlingsafstandene stiger. I takt med, at det østjyske
bybånd med Århus bliver vigtigere stiger behovet samtidigt for direkte forbindelser fra Region
Sjælland til det østjyske bybånd.
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Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Øst
I den østlige del af Sjælland findes den statslige Lillesydbane og den regionale Østbane.
Banerne kører adskilte i dag men mødes
fysisk i Køge. Dette giver muligheder for, at
etablere helt nye kørselsmønstre på tværs af
eksisterende baner.
En oplagt mulighed er, at videreføre betjeningen af Østbanen via Lillesyd til Roskilde
og måske videre mod Hovedstaden.
Dette vil være til gavn for passagerer fra
Stevns og Faxe, der skal til Roskilde og her
ikke mindst til uddannelsesinstitutionerne. Når den nye bane mellem København
og Ringsted åbner, vil den sydlige del af Lillesydbanen have stor glæde af direkte tog
til København via den nye bane og den nye
Køge Nord station.
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En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland – fra landsdels- og lokaltrafik til østdansk trafik

Syd
I den sydlige del af Sjælland og på Lolland og
Falster findes den statslige Sydbane, ligesom der
med Femern Bælt forbindelsen etableres bane
til Tyskland. Der findes samtidig den regionale
Lollandsbane. Banerne kører adskilte i dag, men
mødes fysisk i Nykøbing Falster. Dette giver muligheder for at etablere helt nye kørselsmønstre
på tværs af eksisterende baner.
En oplagt mulighed er at etablere direkte forbindelser fra Nakskov til Hovedstaden.
Femern Bælt forbindelsen åbner muligheder
for direkte banebetjening til Tyskland. Region
Sjælland og dets borgere skal have glæde af disse
nye muligheder.
Den fremtidige betjening bør bestå af hurtige
regionaltog med flere stop i Region Sjælland og
mere direkte tog med højere hastighed med et
stop i Region Sjælland.
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En vision er samtidigt at nedbringe rejsetiden mellem København og Hamborg til højest
2½ time. Dette kræver særlig fokus på de tyske
baneanlæg.
På den nye bane bør etableres en ny station
omkring Holeby til afløsning af den nuværende
Rødby Station.

Fælles for områderne
Forbindelsen fra Region Sjælland mod Kastrup
Lufthavn og måske Malmø og Sverige er væsentlige for Sjælland. I dag betjenes Kastrup
Lufthavn primært af Øresundstogene fra kystbanen på den danske side af Øresund.
Der bør være mere direkte banebetjening af
Kastrup Lufthavn fra Region Sjælland.
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Tilgængeligheden og mulighederne for at skifte
til andre transportmidler på stationerne skal
være gode. Herunder er Parker og Rejs faciliteter for biler og cykler og god sammenhæng
med bustrafikken vigtigt. Ikke mindst i Region
Sjælland, hvor stationen for mange ikke er inden
for gåafstand og relativt mange kommer i bil til
stationen.

Sammenhængende kollektiv trafik
i Region Sjælland – ingen kunstige
barrierer
Kunderne skal opleve ét sammenhængende
kollektivt trafiksystem i Region Sjælland. Det
kræver, at planlægningen i trafikselskaberne i
Region Sjælland koordineres med respekt for
hinandens transportydelser.
Den statslige banebetjening, den kommunale
busbetjening og den regionale bus- og
banebetjening skal hænge sammen og udgøre et
samlet transporttilbud.
Det kræver også, at transporttilbuddene, rejseregler, billetter og så videre samordnes, så de
fremstår som et hele for kunderne. Her udgør eksistensen af 3 takstområder i Region Sjælland et
helt særligt problem, det skal der gøres noget ved.

Kommunikation

Tilgængeligheden til banebetjeningen

Der bør i samarbejde udarbejdes en plan for
etableringen og udbygningen af Parker og Rejs
faciliteter i Region Sjælland.
Stationsstrukturen er i denne sammenhæng
ligeledes vigtig. Skal der åbnes nye stationer, og
er der stationer, som måske skal nedprioriteres
eller lukkes. Der er interessante forslag i Region
Sjælland om oprettelse af nye stationer, som skal
overvejes.
Stationerne og de stationsnære områder skal
udnyttes som et aktiv i byudviklingen. Det kan
være til placering af arbejdspladser eller til
udbud af indkøb og andre serviceydelser. Her er
kommunernes byplanlægning vigtig.
Region Sjælland, kommunerne og staten har et
løbende samarbejde omkring Sjællandsprojektet,
hvor stationsnærhed er et nøglebegreb.

Marts 2013

Kravene til transporttilbuddene stiger over tiden.
Tilbuddet fra jernbanetransporten skal følge med
for at være konkurrencedygtigt. Kommende materiel anskaffelser skal overvejes nøje af hensyn
til de fremtidige krav. Ikke mindst fordi togmateriel har en lang levetid.
Rejsen skal være komfortabel og transporttiden så kort som muligt. Transporttiden skal samtidig kunne udnyttes og tilbyde ekstra værdi for
de rejsende f.eks. ved at kunne udnyttes til arbejde, lektier eller underholdning
Materiellet skal derfor både være komfortabelt
og samtidigt være hurtigt og med god
acceleration. Det skal have tilstrækkeligt
passagerkapacitet, men også samtidigt være
fleksibelt i brug af hensyn til kørselsmønstret i
Østdanmark.
Moderne togsæt, som kan sammenkobles og
adskilles efter den relevante passagermængde og
betjeningen af flere delstrækninger med mindre
passagermængder, synes relevante.
I takt med at banerne i Region Sjælland
elektrificeres kan samkørsel mellem dieseldrevne
togsæt og elektriske togsæt formentlig være
relevant.

01136

Fremtidigt materiel

Foto: Jan Djenner, DSB, Femern AS og Regionstog A/S

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Visionen for banetrafikken i Region Sjælland er
udarbejdet af Region Sjælland og kommunerne i
regionen. Visionen er tiltrådt af KKU Sjælland.
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Dagsordenspunktets titel: Prioritering af indsatser i ny handlingsplan for 2022 og 2023 til
den Regionale Udviklingsstrategi. Beslutning

Bilag til punkt nr. 9
-

Bilag - Indsatsforslag til ny handlingsplan for 2022-2023

Drøftelse og
prioritering af
indsatsforslag til ny
handlingsplan for
2022-2023

På mødet d. 14 juni skal Udvalget for regional
udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og
internationalt samarbejde drøfte og prioritere
de indsatsforslag, som skal indgå i den nye
handlingsplan for 2022-2023 til den regionale
udviklingsstrategi.
Udvalget skal prioritere indsatserne til den
åbne ramme på 7,5 mio. for 2022 og 7, 5 mio.
for 2023.

Udvalget for regional
udvikling, uddannelse,
kollektiv trafik og
internationalt
samarbejde
14 juni 2022

Rammen til
indsatser i 2022 og 2023

7,5 mio. kr. i åben ramme i 2022
til nye indsatser i handlingsplanen

7,5 mio. kr. i åben ramme i 2023
til nye indsatser i handlingsplanen

19 mio. kr. aftalt i budgettet for 2022 til
konkrete udviklingsindsatser inden for
Femern-geografien, kulturelle fyrtårne,
uddannelse og grøn omstilling.

2022
De 3 indsatser, der foreslås prioriteret i den
åbne ramme på 7,5 mio. kr. for 2022
Indikativt budget

1. Videreførelse af

Partnerskab for bæredygtig vandforsyning

2,5 mio. kr.

2. Bedre trafikknudepunkter i den kollektive trafik

2-4 mio. kr.

3. Førerløse busser i landdistrikterne

2-4 mio. kr.

Hvis der bliver plads i budgettet for 2022 igangsættes følgende indsatser

4. Uddannelse og arbejdskraft til de regionale styrkepositioner

2 mio. kr

2023
De 4 indsatser, der foreslås prioriteret i den åbne
ramme på 7,5 mio. kr. for 2023
1. Sammen om mindre råstofforbrug
og nye naturområder i nedlagte råstofgrave

Indikativt budget

2 - 3 mio. kr.

2. Flere skal bosætte sig i Region Sjællands mindre byer

2 - 3 mio. kr.

3. Mere kultur der styrker sundhed og læring

1,5 - 3 mio. kr.

4. Det gode ungeliv i Region Sjælland

2 -4 mio. kr.

Hvis der bliver plads i budgettet igangsættes følgende indsatser
Flere unge voksne med uddannelse og job

3 mio. kr.

Videreførelse af Partnerskab for bæredygtig vandforsyning
Udfordringer og potentialer
Region Sjælland igangsatte i Handlingsplan 2020-2022 indsatsen
Partnerskab for bæredygtig vandforsyning. Formålet var at samle
relevante aktører i et fælles partnerskab, der skulle udvikle robuste
løsninger til især at sikre grundvandet mod truslen fra sprøjtemidler
og nedbrydningsprodukter.
Partnerskabet har ført til tværgående og konstruktive samarbejder
med blandt andet landbruget, borgere, vandforsyninger, kommuner,
Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening. Parternes
særinteresse kræver mange hensyn, men de er samtidig afgørende at
varetage, for at der kan skabes holdbare løsninger, der virker.
Partnerskabet har indtil nu mundet ud i en række initiativer og
pilotprojekter målrettet grundvandsbeskyttelse.
Parterne mener, at der er brug for samarbejdet og det er derfor et
enigt partnerskab, der ønsker at fortsætte indsatsen frem mod 2024,
så initiativerne kan blive videreudviklet og implementeret..

Det gør vi
2022 Partnerskab for bæredygtig vandforsyning
Region Sjælland vil videreføre det etablerede partnerskab, der kan fortsætte arbejdet med at
udvikle robuste løsninger og fremtidssikre drikkevandet i regionen.
Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Udbrede ny viden om pesticidfølsomme områder så det kan indgå i kommunernes indsatsplaner
for grundvandsbeskyttelse
• Sprede borgergruppens initiativ i Lejre Kommune til minimum tre andre kommuner i regionen, så
der også her bliver skabt grundlag for opkøb af sårbare arealer til beskyttelse af grundvand.
• Opstille tekniske løsninger og modeller til fordeling og beskyttelse af sårbare arealer.
2020
• Udvikle nye løsninger og virkemidler til forebyggelse og bekæmpelse af forurenet grundvand.

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen
Offentlige myndigheder og
kommuner, vandforsyninger,
virksomheder, landbruget og
borgere i Region Sjælland.

Budget og financiering
Region Sjælland prioriterer:
2,5 mio. kr. i 2022 til en
videreførelse af Partnerskab for
bæredygtig vandforsyning og
udvikling af nye løsninger for
rent drikkevand.
Region Sjælland vil arbejde for
at sikre 2 mio. kr. i øvrig
finansiering til løsninger for
bæredygtig vandforsyning frem
til udgangen af 2024.

Ambitionen er at:
• Fremtidssikre drikkevandet
med respekt for samfundets
øvrige interesser.

Bedre trafikknudepunkter i den kollektive trafik
Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Trafikknudepunkter er skiftesteder hvor forskellige transportformer
og ruter mødes. Gode knudepunkter skaber sammenhæng mellem
den kollektive trafik, deletjenester (f.eks. delecykler og samkørsel)
og de private transportmidler og gør skiftet trygt, behageligt og
effektivt.
Hvis de mange investeringer i statsbanerne skal opnå deres fulde
potentiale, er det vigtigt at rejsen til og fra stationen er fleksibel og
pålidelig. Det betyder gode forbindelser mellem jernbanenettet og
regionens store pendlerdestinationer og implementering af gode
parkeringsløsninger for kombinationsrejsende som skifter mellem
forskellige transportformer.

Pendlere i regionen, med særlig fokus
på eksisterende og nye passagerer i
den kollektive trafik.

[Foto på vej]

Det gør vi
2022

Spiller sammen med

Udvikle bedre trafikknudepunkter i den kollektive trafik
Region Sjælland vil i samarbejde med kommuner, trafikselskaber og trafikbrugere,
igangsætte indsatser for at forbedre kvaliteten og øge tilgængeligheden til regionens
trafikknudepunkter.
Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• En kortlægning, prioritering og evaluering af bus- og togstationer
• Videreudvikling og implementering af Parkér og Rejs i samarbejde med Movia, DSB,
staten m.fl. som opfølgning på igangværende fælles analyse fra
klimasamarbejdsaftalen.
• Styrke forbindelser mellem jernbanenettet og store pendlerdestinationer, som
sygehuse og uddannelsescampusser, ved at afprøve nye, fleksible transportløsninger
og tjenester, som fx delecykler.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2-4 mio. kr. til forbedring af
trafikknudepunkter.
Region Sjælland vil arbejde på at
tiltrække yderligere finansiering fra
partnere og statslige puljer.

Ambitionen er at:
• Styrke den kollektive trafik og øge
fremkommeligheden over lange
pendlerafstande
• Forbedre kvaliteten og tilgængeligheden
til vigtige trafikknudepunkter
• Udvikle nye, smarte mobilitetsløsninger i
samarbejde med trafikselskaberne

Førerløse busser i landdistrikterne
Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen

Udfordringer og potentialer

Borgerne i Region Sjællands
landdistrikter og helt specielt i et
nærmere afgrænset forsøgsområde.
På længere sigt vil det kunne gavne
borgerne i hele regionen.

En attraktiv kollektiv trafik er omkostningstung –og har især
svære vilkår i det åbne land, hvor der er langt imellem
husene.
Chaufførudgiften udgør cirka to tredjedele af de samlede
udgifter til kollektiv trafik og afhængigheden af en chauffør
begrænser fleksibiliteten. Førerløse busser kan gøre det
billigere og muliggøre flere og mere fleksible
transporttilbud.

[Foto på vej]

Region Sjælland har i samarbejde med Movia siden 2018
haft forsøg med førerløse busser indendørs i vandrehallen
på Køge Sygehus og frem til sommeren 2022 på veje og
parkeringspladser ved Slagelse sygehus.
Selvom udviklingen ikke er gået så stærkt som forventet og
udfordringerne er store, så vil næste skridt være et forsøg i
etDet
tyndtbefolket
gør vi område.

2022

2023

Forprojekt for førerløse busser i landdistrikterne
Det skal vurderes om markedet og teknologien er klar til et storskala forsøg og om
interessen er til stede. Det er forhåndsvurderingen, at dette er tilfældet netop i et
tyndtbefolket område.
Storskalaforsøg med førerløse busser i landdistrikterne
For at drive udviklingen fremad er det afgørende med et forsøg i stor skala og en
længere driftsperiode f.eks. to år. Busserne vil skulle fungere som tilbringer transport
til knudepunkter i det kollektive trafik og til andre lokale destinationer.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2-4 mio. kr. til et storskalforsøg med
førerløse busser i landdistrikterne
startende med et forprojekt i 2022 og
selve forsøget i årene efter.
Storskalaforsøget vurderes at koste
omkring 12 mio. kr. Region Sjællands
bidrag skal bruges som grundlag for at
finde medfinansiering fra andre
interesserede.

Ambitionen er at:
• Bidrage markant til at udvikle og
udnytte den førerløse teknologi.
• Bidrage til at ruste det fælles
trafikselskab Movia og regionen selv
til modtagelsen af de nye
teknologiske muligheder.

Uddannelse og arbejdskraft
til regionale styrkepositioner
Udfordringer og potentialer
Region Sjællands virksomheder efterspørger kompetente
medarbejdere, som skal sikre virksomhedernes
værdiskabelse og konkurrenceevne. Manglen på
arbejdskraft er en generel udfordring i Danmark, som også
udfordrer regionens erhvervsmæssige styrkepositioner
indenfor byggeri- og anlæg, lifescience, biotek, fødevarer og
miljøteknologi.
Der er brug for særlige målrettede tiltag, som kan tiltrække
og fastholde kvalificerede medarbejdere samt inspirere
unge til at vælge uddannelse og job inden for de regionale
styrkepositioner, som bidrager til vækst og udvikling i Region
Sjælland

Det gør vi:
2022 Uddannelse og arbejdskraft til de regionale erhvervsmæssige styrkepositioner
Region Sjælland vil igangsætte og støtte partnerskaber og indsatser, der sikrer kompetencematch, opkvalificering og tilførsel af relevante kompetencer og arbejdskraft til Region
Sjællands styrkepositioner.
Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Profilering og synliggørelse af karrieremuligheder inden for Region Sjællands
styrkepositioner
• Udvikling og strategisk placering af specialiserede uddannelsestilbud, som understøtter
regionale styrkepositioner
• Videnssamarbejder og demittend-match mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner
• Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft fra udlandet og resten af Danmark
• Opkvalificering, efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke i regionen

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen
Unge i erhvervsrettede uddannelser
og videregående uddannelser.
Borgere i arbejde, som kan løftes fra
ufaglærte til faglærte og/eller
opkvalificeres, så deres kompetencer
matcher dem, som efterspørges

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
2 -4 mio. kr. til Uddannelse og
arbejdskraft til de regionale
erhvervsmæssige styrkepositioner

Ambitionen er at:
• Tiltrække kvalificeret arbejdskraft
• Flere borgere videreuddannes og
opkvalificeres
• Flere borgere tager en
erhvervsuddannelse eller en
videregående uddannelse

Sammen om mindre råstofforbrug og
nye naturområder i nedlagte råstofgrave

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Råstofområdet er vigtigt og komplekst. Uden råstoffer kan der
ikke laves anlægs- og byggeprojekter. Genanvendelse i anlæg
og byggeri er højt på dagsordenen i Region Sjælland.
Værdikæden af indvindere, bygherre og markedet vil gerne
begrænse forbruget af jomfruelige råstoffer, da de bliver
stadigt sværere at finde. Samtidig bliver det diskuteret, hvad
vores arealer skal bruges til, og hvordan vi får mere
biodiversitet og natur.

- Bygge- og anlægsbranchen samt
det offentlige som forbrugere af
råstoffer.
- Indvindere som er med til at
forme det fremtidige landskab i
udgravningen.

[Foto på vej]

- Naturfonde og kommuner som
opkøbere af råstofgrave.

Mange råstofgrave i Region Sjælland rummer et potentiale for
at blive bynære rekreative områder med høj naturværdi, når de
er færdiggravede. Også aktive råstofgrave kan skabe lommer
af ny natur og bidrage til artsdiversiteten. Samarbejde på tværs
kan øge genanvendelsen af råstoffer og gøre råstofgrave til
nye naturområder i Region Sjælland.

Budget og financiering
Region Sjælland prioriterer:
2-3 mio. kr. til at udvikle
råstofområdet i en bæredygtig
. retning.

Det gør vi
2023

Begrænse råstofforbruget og udvikle nye naturområder i nedlagte råstofsgrave
Region Sjælland vil arbejde for en bæredygtig råstofforsyning, og sikre at naturpotentialet i
råstofgrave realiseres til gavn for mennesker og biodiversitet.
Indsatsen kan eksempelvis omhandle:
• Samarbejde med værdikæden om at videreudvikle projektet ”Sammen om Mindre
Råstofforbrug”, herunder nyttiggørelse af overskudsjord og genanvendelse af beton
• Partnerskaber der kan sikre opkøb af færdiggravede råstofgrave.
• Indgå i nationale partnerskaber der fremmer biodiversitet i aktive råstofgrave.

Ambitionen er at:
• Fremme en mere bæredygtig
råstofforsyning med mindre
anvendelse af jomfruelige
råstoffer
2020

• Sikre at natur og rekreative
potentialer forløses i
råstofgrave

Flere skal bosætte sig i Region Sjællands mindre byer
Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer
Region Sjælland har vokseværk. Flere mennesker flytter til
regionen og de kommende år vil der komme flere ældre, enlige
og børnefamilier til Region Sjællands attraktive byer og
lokalsamfund. De nye borgere efterspørger boliger, der matcher
deres behov og måder at indrette sig på. Og i mange af
regionens byer er det svært at finde relevante parcelhuse for
børnefamilierne og mindre lejeboliger for de studerende, enlige
og ældre.
Mange mindre byer derimod præget af nedslidte og tomme
boliger, der gør det mindre attraktivt at flytte dertil.
For at Region Sjælland fortsat skal kunne fastholde og tiltrække
nye borgere, der skaber liv og udvikling, er det nødvendigt at
styrke bosætningsinitiativer i de mindre byer. Løsningen er
nødvendigvis ikke nye bygninger, men i stedet nytænke de
boliger og faciliteter vi har. Vi skal udvikle nye tiltag for
bosætning, der fremmer fællesskaber, trivsel og sundhed på
tværs af borgeres livsfaser og baggrund. Og så skal vi
synliggøre gevinsterne ved at bosætte sig i Region Sjælland.

Målgruppe for indsatsen
Borgere der enten bor i de mindre
byer i Region Sjælland eller ønsker
at flytte til regionen.

[Foto på vej]

Det gør vi

Budget og financiering
Region Sjælland prioriterer:
2-3 mio. kr. i 2023 til nye initiativer
for bosætning i de mindre byer i
Region Sjælland
Region Sjælland vil arbejde på at
sikre minimum 2 mio. kr. i øvrig
finansiering til udviklingen af
indsatsen frem mod 2024.
.

2023 Udvikle indsatser, der styrker borgernes muligheder for at bo og flytte til Region Sjælland
I 2023 vil Region Sjælland støtte og igangsætte en række partnerskaber og målrettede projektforløb,
der styrker nye initiativer for bosætning i regionens mindre byer.
Indsatsen kan eksempelvis omhandle:
• Udvikling af boliger og boformer, der appellerer til forskellige målgrupper og øger den mentale
sundhed og trivsel i Region Sjælland.
• Renovering, nedrivning eller omdannelse af gamle bygninger og byrum til nye formål, der øger
attraktiviteten for tilflytning og bosætning i de mindre byer.
• Forsøgsordninger med udvikling af nye boligtyper og koncepter, der samtænker måder at bo og
leve i de mindre byer - med eksempelvis velfærdsservices som børnepasning og ældrepleje.

Ambitionen er at:
Sikre at det er attraktivt at bo
og flytte til Region Sjællands
mindre byer

Mere kultur der styrker sundhed og læring

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer
I Region Sjælland skal vi anvende vores særegne kunst- og
kulturliv til styrke borgernes læring, sundhed og trivsel.
Næsten hver femte borger i Region Sjællands lider af et
dårligt mentalt helbred. Det er især de unge som mistrives.
Brugen af kultur har en positiv effekt for helbredet. Det kan
give et pusterum fra skolebøgerne eller være en løftestang
til at komme tættere på arbejdsmarkedet, ud af
ensomheden eller undgå depression.

Målgruppe for indsatsen
- Børn og unge i Region Sjælland.
- Udsatte og sårbare borgere i regionen
- Såkaldte ”ikke-brugere” der sjældent
benytter kunst- og kulturlivet.

For børn og unge kan mødet med kunst og kultur på et
professionelt niveau være med til at udvikle den kreative
læring, give ny inspiration og bekæmpe mistrivsel.
Vi skal bruge kulturen til at skabe kreative kompetencer, nye
oplevelser og mere sundhed i Region Sjælland. Og så skal vi
gøre kulturen mere tilgængelig for de grupper af borgere,
som sjældent benytter regionens kunst- og kulturliv.

Budget og financiering
Region Sjælland prioriterer:
1,5 -3 mio. kr. i 2022 til kultur, der
fremmer sundhed og læring.
Region Sjællands fondskontor vil
arbejde for at sikre minimum 1-2
mio. kr. i øvrig finansiering til
kulturtilbud for bedre sundhed og
læring frem mod 2022.

Det gør vi
2022

Udvikle kulturtilbud der fremmer borgernes sundhed og læring
I 2022 igangsættes en række strategiske partnerskaber og målrettede projektforløb i
samarbejde med kulturaktører i Region Sjælland. Det skal skabe nye kulturtilbud, der
styrker borgernes mentale sundhed og læring.
Indsatsen kan eksempelvis omhandle:
• Læringsforløb med skoletjenester, hvor børn og unge udforsker og prøver
kræfter med kunst- og kulturhåndværk.
• Kulturforløb der eksempelvis styrker den mentale sundhed og trivsel for unge på
kanten af uddannelse eller borgere langt fra arbejdsmarkedet.
• Nye kulturtilbud, der appellerer til forskellige målgrupper og gør kulturen mere
tilgængelig for en bredere del af befolkningen.

Ambitionen er at
•

Forbedre den mentale sundhed
for borgerne gennem
kulturtilbud.

•

Skabe oplevelser, kreativitet og
kompetencer.

•

Sikre et stærkt kulturliv i Region
Sjælland, der fastholder og
tiltrækker nye målgrupper.

Det gode ungeliv i Region Sjælland

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer
Flere af Region Sjællands unge mistrives og
gennemfører ikke en uddannelse. For unge i
aldersgruppen 16-24 år, angiver 40% af de trives dårligt
mentalt og er utilfredse med livet. De mange unge der
mistrives får sværere ved at gennemføre en uddannelse
og får generelt ikke den bedste start på voksenlivet.
Trivsel er en vigtig forudsætning for, at de unge lykkes
med at gennemføre en uddannelse og skabe rammerne
for det gode liv. Derfor er det vigtigt, at der er attraktive
studie- og ungdomsmiljøer med stærke sociale og
faglige fællesskaber på uddannelserne og i
lokalmiljøerne i Region Sjælland, som kan styrke trivsel
og motivation hos de unge.

Målgruppe for indsatsen
De unge i alderen 13-30 år i Region
Sjælland – unge i udskolingsklasser,
på ungdomsuddannelserne og på
videregående uddannelser.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer
2-4 mio. kr. i 2023 til et partnerskab
for det gode ungeliv i Region
Sjælland.

Det gør vi:
2023 Partnerskab for Det gode ungeliv i Region Sjælland
I 2023 vil Region Sjælland igangsætte et partnerskab med uddannelsesinstitutioner,
foreninger og virksomheder, der kan styrke rammerne for det gode ungeliv i Region
Sjælland.
Indsatserne kan eksempelvis omhandle:
• Samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder
• Samspil mellem uddannelsesmiljøer og lokale fritids-, kultur- og naturaktiviteter
• Understøttelse eller etablering af faglige og sociale fællesskaber på (tværs af)
uddannelser
• Styrket social trivsel for unge i regionen
• Særlige indsatser målrettet unge ramt af udsathed

Ambitionen er at:
• Styrke trivsel og motivation blandt unge
i Region Sjælland
• Flere unge påbegynder og
gennemfører en uddannelse
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Flere unge voksne med uddannelse og job

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer
Region Sjælland har mange unge uden uddannelse og
job. 13.500 unge er på overførselsindkomst, og 28% af
de 25-årige har folkeskolen som højest fuldførte
uddannelse. Uddannelsesanalysen 2022 viser, at
borgere, der som 25-årige ikke har fuldført en
ungdomsuddannelse, klarer sig markant dårligere end
deres jævnaldrende.
Det er en udfordring – både for de unge selv men også
for hele Region Sjælland, hvor der er mangel på
arbejdskraft særligt inden for velfærds- og faglærte
professioner. Der skal uddannes flere kloge hænder og
hoveder i Region Sjælland. Derfor skal der udvikles
indsatser, som øger motivationen til og mulighederne for
at de unge voksne tager en uddannelse.

Det gør vi:

Målgruppe for indsatsen
Unge voksne i alderen 20-30 år, som
står uden en kompetencegivende
uddannelse. Der er et særlig fokus på
den gruppe af unge, som kan
motiveres til at tage en erhvervs- eller
velfærdsuddannelse.

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
3 mio. kr. i 2023 til Flere unge får en
erhvervskompetencegivende
uddannelse

2023 Flere unge voksne tager en erhvervskompetencegivende uddannelse
I 2023 vil Region Sjælland igangsætte indsatser og projektsamarbejder, der hjælper unge
voksne mellem 20-30 år i gang med en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse.
Målsætningen er, at hjælpe og motivere flere af de ældre unge til at uddanne sig til en faglært
eller og velfærdsprofession, hvor der behov for kvalificeret arbejdskraft i regionen.

Ambitionen er at:
• Flere unge mellem 20 og 30 år
tager en uddannelse
• Der uddannes flere faglærte og
velfærdsuddannede
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Indsatser
aftalt i budget 2022
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Udnyttelse af potentialerne ved Femern
Udfordringer og potentialer
Der investeres 100 mia. kr. i anlægget af Femernforbindelsen og de tilknyttede landanlæg, hvilket
skaber vækst og beskæftigelse. Den færdige Femernforbindelse vil fra 2029 påvirke regionens
sociale, kulturelle og erhvervsstrukturer.
Den vil åbne op for nye muligheder og potentialer for
erhvervsliv, borgere og besøgende i hele korridoren
mellem Hamborg og Oslo. Her vil Danmark i sin
helhed – og Region Sjælland i særdeleshed – ligge
centralt.
Region Sjælland vil trække for i samarbejder, så
potentialerne for vækst og udvikling realiseres.

Det gør vi
2022

Udnyttelse af udviklings- og vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen
• 1 mio. kr. årligt i 2022-2023 til et udviklingsselskab, der kan udnytte udviklings- og
vækstpotentialerne ved Femern-forbindelsen.
• 0,5 mio. kr. til at afsøge muligheder og videreudvikle idéen om et videncenter, som kan
tage udspring omkring byggeriet i Rødby
• 1 mio. kr. årligt i 2022-2023 til at konsolidere pendlervejledningen i Femern geografien,
samt til at etablere og finansiere et samarbejde for opsamling af dansk tysk statistik.
• 2 mio. kr. i 2022 til forberedelse og afholdelse af Fehmarnbelt Days 2023 med Region
Sjælland som vært.

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen
Regionens borgere, virksomheder og
samarbejdspartnere på tværs af den
dansk-tyske grænse

Budget og financiering
Region Sjælland prioritere:
4,5 mio. kr. i 2022 til udnyttelse af
udviklings- og vækstpotentialerne
ved Femern-forbindelsen.
Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 5 mio. kr. i øvrig finansiering til
udvikling af Femern-regionen frem
til udgangen af 2025

Ambitionen er at
•

Nye job og øget vækst og
beskæftigelse i Femernregionen

•

Øget bosætning i Femernregionen
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Kulturelle Fyrtårne

Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer
Region Sjælland har et ønske om, at der skabes
flere folkelige begivenheder og kulturelle fyrtårne,
som kan gøre regionen endnu mere attraktiv for
både borgere og besøgende. Med puljen til
Kulturelle Fyrtårne vil Region Sjælland støtte
udviklingen af kulturelle begivenheder og
attraktioner, der binder regionen sammen og
skaber identitet, oplevelser og fællesskaber for
borgere og besøgende. Udviklingen af kulturelle
fyrtårne vil samtidigt være et vigtigt bidrag til
implementeringen af Region Sjællands
Udviklingsstrategi og ambitionen om at øge
livskvaliteten og gøre det attraktivt at bo i, arbejde i
og besøge Region Sjælland.

Målgruppe for indsatsen
Alle borgere og besøgende i
Region Sjælland

[Foto på vej]

Det gør vi
2022 Kulturelle Fyrtårne
Puljen til kulturelle fyrtårne støtter udviklingen og afholdelsen af to typer af kulturindsatser.
1. Større internationale og nationale folkelige kulturbegivenheder i Region Sjælland.
2. Nye kulturelle fyrtårne, store attraktioner eller udstillinger i Region Sjælland.
Puljen anvendes til de to typer af indsatser, der gennemføres af kulturinstitutioner, kommuner
og organisationer, der har kapacitet til at udvikle og afholde store kulturelle begivenheder og
skabeattraktioner i regionen. Der er afsat 1.5 mio. kr. til puljen i budget 2020, 2021 og 2022.

Budget og financiering
Region Sjælland prioritere:
1,5 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr i 2023
til større kulturelle og folkelige
arrangementer i Region Sjælland.
Region Sjælland vil arbejde for at
sikre 1 mio. kr. i øvrig finansiering til
udvikling af kulturelle og folkelige
begivenheder frem til udgangen af
2022.

Ambitionen er at
•
•

Udvikle kulturelle fyrtårne, der
er med til at gøre regionen
attraktiv.
Sikre et stærkt, kreativt og
mangfoldigt kulturliv, der dyrker
og styrker Region Sjællands
mange kvaliteter.
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Grøn omstilling
Spiller sammen med

Udfordringer og potentialer

Målgruppe for indsatsen

Region Sjælland vil fremme grøn omstilling både i Region
Sjælland som geografi og som virksomhed.

• Kommuner, forsyningsselskaber,
virksomheder og borgere i Region
Sjælland

Region Sjælland har opstillet mål i den regionale
udviklingsstrategi for CO2-reduktion og

• Region Sjællands medarbejdere,
sygehuse, psykiatri, regionaltog,
busser, biler, indkøb og bygninger.

plastreduktion, og Region Sjælland har tidligere besluttet at
igangsætte et plastprojekt og tilslutte Region Sjælland til
klimapartnerskabet DK 2020.
Arbejdet både indadtil i Region Sjællands egen organisation og
ude i geografien fortsættes i 2022.

Budget og financiering
Region Sjælland prioriterer:
4 mio. kr. i 2022 til grøn omstilling

Det gør vi
2023

.

Begrænse råstofforbruget og udvikle nye naturområder i nedlagte råstofsgrave
Region Sjælland vil arbejde for en bæredygtig råstofforsyning, og sikre at naturpotentialet i
råstofgrave realiseres til gavn for mennesker og biodiversitet.
Indsatsen kan eksempelvis omhandle:
• Samarbejde med værdikæden om at videreudvikle projektet ”Sammen om Mindre
Råstofforbrug”, herunder nyttiggørelse af overskudsjord og genanvendelse af beton
• Partnerskaber der kan sikre opkøb af færdiggravede råstofgrave.
• Indgå i nationale partnerskaber der fremmer biodiversitet i aktive råstofgrave.

Ambitionen er at:
2020

Reducere udledningen af CO2 og
reducere plast i Region Sjællands
geografi og Region Sjællands
egen organisation
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Kompetenceløft i Region Sjælland
Udfordringer og potentialer
Det har høj politisk prioritet, at uddannelsesniveauet i
Region Sjælland bliver hævet, og at flere unge får en
kompetencegivende uddannelse.
Region Sjælland har derfor sammen med
uddannelsesinstitutionerne i regionen indgået et
samarbejde i ”Uddannelsesregion Sjælland”, der skal
sikre, at flere unge tager deres uddannelse i Region
Sjælland, at flere unge tager en
ungdomsuddannelse, at virksomhederne kan
rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer
og at midler fra EU’s socialfond udmøntes til
uddannelsesindsatser.

Det gør vi:
2023 Kompetenceløft i Region Sjælland
• 3 mio. kr. til medfinansiering af indsatser, der understøtter at flere unge får STEM (Science,
Technology, Engineering og Mathematics)-, velfærds- og/ eller bæredygtigheds kompetencer i
Region Sjælland.
• 1,5 mio. kr. til medfinansiering af digitaliseringsprojekter på uddannelsesinstitutionerne.
• 0,5 mio. kr. til aktiviteter i form af konference og konkurrencer, der kan synliggøre de mange
indsatser, der gøres i Region Sjælland for at hæve uddannelsesniveauet og understøtte
arbejdet med at skabe en attraktiv region.
• 1 mio. kr. til videreførelse af det strategiske partnerskab omkring Knowledge Hub Zealand
• 3 mio. kr. til den regionale medfinansiering af EU’s socialfondsmidler som Region Sjælland har
indstillingsret på i den nye programperiode fra 2021 til 2027.

Spiller sammen med

Målgruppe for indsatsen
- De unge i Region Sjælland – både
unge i folkeskolens udskoling, på
ungdomsuddannelserne og på
videregående uddannelser.
- Sekundær målgruppe:
Uddannelsesinstitutioner, forældre,
vejledere og undervisere

Budget og finansiering
Region Sjælland prioriterer:
9 mio. kr. i 2022 til
uddannelsesindsatser i Region
Sjælland, samt 3 mio. kr. årligt til
medfinansiering af
socialfondsprojekter inden for
uddannelse i Region Sjælland.

Ambitionen er at:
• Motivere unge til at tage en
uddannelse og at tage den i
Region Sjælland.
• Flere unge tager en
erhvervsuddannelse
• Flere unge tager en
velfærdsuddannelse
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Bilag til punkt nr. 10
-

Vurdering af Nordvestsjællands Gymnasier og Erhvervsskolers ansøgning om
produktør i Svebølle, Kalundborg

Att.: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og
internationalt samarbejde

Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs og
Gymnasieuddannelsers ansøgning om oprettelse af
produktøruddannelsen i Svebølle, Kalundborg

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra
Nordvestsjællands Gymnasier og Erhvervsskoler, som ønsker at oprette
produktøruddannelsen i Svebølle, Kalundborg.
Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye
uddannelsessteder i regionen. Børne- og Undervisningsministeriet
træffer endelig afgørelse i sagen.

Dato: 19. maj 2022
Sags ID: EMN-2022-02239
Dokument ID: 10394714
Uddannelse & Funding &
Attraktivitet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf.: 70155000
abrask@regionsjaelland.dk
E-mail: abrask@regionsjaelland.dk

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra fastsatte
kriterier, som udfoldes nedenfor:
Tilgængelighed:
Nordvestsjællands Gymnasier og Erhvervsskoler lægger op til at placere
uddannelsens grundforløb i lejede lokaler hos FGU Nordvestsjælland i
Svebølle, mens uddannelsens hovedforløb placeres på skolens egen
afdeling i Kalundborg. Med en placering af grundforløbet i FGU
Nordvestsjællands lokaler er forhåbningen at skabe en let og overskuelig
overgang fra FGU-forløb til produktøruddannelsen, fordi de fysiske
rammer allerede er velkendte for en del af de forventede ansøgere.
Herved vil man mindske barrierer for uddannelsesstart for en gruppe
unge, for hvem overgange i uddannelsessystemet kan være sårbar.
Uddannelsen til produktør har ikke tidligere været udbudt i Region
Sjælland, og det er dermed administrationens vurdering, at et udbud af
produktøruddannelsen i Svebølle, Kalundborg vil kunne styrke
uddannelsesmulighederne for unge i området og i Region Sjælland
samlet set.

Side 1

Kapacitet
Produktøruddannelsen er en kort erhvervsuddannelse på 2 år, der henvender sig til unge med
interesse for industri og produktion. Uddannelsens længde gør, at den er tilgængelig for en
bredere gruppe af unge, der ikke ønsker en lang erhvervsuddannelse.
Ansøger forventer at rekruttere unge fra området omkring Kalundborg, Slagelse, Odsherred og
Holbæk, hvor andelen af 25-årige uden en ungdomsuddannelse er på 28% eller mere. Tallene
tyder på, at der er behov for at styrke uddannelsesudbud i området for en gruppe af unge, der
endnu ikke har opnået ungdoms- eller kompetencegivende uddannelse som 25-årige. Ansøger
forventer, at uddannelsens elever vil kunne rekrutteres fra de lokale FGU-skoler samt at unge i
området, som er faldet fra andre uddannelser eller ikke er kommet i gang med uddannelse efter
grundskolen, vil være en del af den primære målgruppe. Administrationen vurderer, at
produktøruddannelsens korte varighed på 2 år vil tiltrække unge, som ellers er på kant af
uddannelses- og arbejdsmarkedet, og at et udbud derfor vil bidrage til at hæve
uddannelsesniveauet i området.
Kalundborg og Odsherred er nogle af de kommuner i Region Sjælland, som i de kommende år
frem mod 2030 vil opleve det største fald i antallet af unge mellem 15-17 år, som bor i
kommunerne. Kalundborg Kommune vil frem mod 2030 have 402 færre unge i aldersgruppen.
På trods af at den demografiske udvikling peger på, at elevgrundlaget for
ungdomsuddannelserne er nedadgående, vurderer administrationen, at der er grundlag for at
oprette produktøruddannelsen i Svebølle, Kalundborg. Uddannelsen har grundlag for at
tiltrække en gruppe af unge, der ellers ikke er i uddannelse eller job, og vil derfor kunne bidrage
til Region Sjællands målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse.
At flere unge i regionen får en ungdomsuddannelse vil kunne bidrage til, at flere efterfølgende
kommer i beskæftigelse. I Kalundborg og Odsherred, hvor ansøger bl.a. forventer at rekruttere
elever fra, er hhv. 21% og 20% af borgere mellem 16 og 66 år på offentlig forsørgelse.
Virksomhedslandskabet omkring Kalundborg er kendetegnet ved mange industri- og
fremstillingsvirksomheder, som i fremtiden vil kunne oplære lærlinge og ansætte
færdiguddannede produktører i lokalområdet.
Indvirkning på eksisterende udbydere
Ansøger forventer, at en væsentlig del af ansøgerne til produktøruddannelsen vil komme fra
FGU Nordvestsjælland, hvor produktøruddannelsens grundforløb er placeret. Den fysiske
nærhed mellem produktøruddannelsen og FGU har grundlag for at kunne lette overgangen
mellem FGU-forløb og opstart på produktøruddannelsen, da lokaliteten allerede er kendt for
dele af de forventede ansøgere. Da produktøruddannelsen ikke tidligere er udbudt i Region
Sjælland, ser administrationen ikke fare for, at elevgrundlag på lignende udbud udvandes.
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Vurdering af ZBCs ansøgning om oprettelse af pædagogisk
assistent i Roskilde

Dato: 23. maj 2022

Region Sjælland har modtaget anmodning om høringssvar fra ZBC, som
ønsker at oprette grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistent i
Roskilde.

Uddannelse & Funding &
Attraktivitet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf.: 70155000
abrask@regionsjaelland.dk

Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af nye
uddannelsessteder i regionen. Børne- og Undervisningsministeriet
træffer endelig afgørelse i sagen.

Sags ID: EMN-2022-02239
Dokument ID: 10397665

E-mail: abrask@regionsjaelland.dk

Administrationen har vurderet høringsmaterialet ud fra fastsatte
kriterier, som udfoldes nedenfor:
Tilgængelighed:
ZBC ønsker at oprette grundforløb 2 til den pædagogiske
assistentuddannelse på ZBC i Roskilde. Uddannelsen er ikke på
nuværende tidspunkt udbudt i Roskilde Kommune.
ZBC peger på, at udbuddet vil forkorte transporttiden væsentligt for
elever, der ønsker at påbegynde uddannelsen til pædagogisk assistent
end til de eksisterende nærmeste udbud, der er placeret i Køge, Holbæk,
Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster og på Vesterbro i København.
Administrationen vurderer, at der allerede er et bredt geografisk udbud
af uddannelsen til pædagogisk assistent i Region Sjælland, og at
udbuddet derfor forventeligt vil være mest benyttet af unge i Roskilde og
det omkringliggende opland.
Kapacitet:
For administrationens vurdering af ZBCs ansøgning om oprettelse af
grundforløb 2 til uddannelsen til pædagogisk assistent har overvejelser
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om kapacitet været særligt betydningsfuldt for indstillingen til Regionsrådet om at afgive
positivt høringssvar.
Administrationen hæfter sig især ved, at ZBC gentagne gange har måtte afvise kvalificerede
ansøgere til uddannelsen, hvilket indikerer en uoverensstemmelse mellem udbud af
studiepladser og efterspørgslen blandt uddannelsens ansøgere. Uddannelsens overansøgning
tyder derfor på, at der er et elevgrundlag for oprettelsen af uddannelsen.
Roskilde Kommune vil, ligesom resten af regionens kommuner, opleve et fald i antallet af 15-17årige frem mod 2030, ligesom aldersgruppen 16-25-årige er faldende frem til 2035.
Administrationen vurderer dog alligevel, at der er grundlag for et bæredygtigt udbud af
uddannelsen til pædagogisk assistent, som vil styrke de lokale uddannelsesmuligheder for
borgere med interesse for velfærds- og omsorgsområdet. Et bredere udbud af
uddannelsespladser som pædagogisk assistent vil efter administrationens vurdering bidrage til
Region Sjællands målsætning om at sikre, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer. Med den
nationale aftale om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet er der grundlag for at
forvente, at efterspørgslen efter pædagogisk personale og velfærdsuddannede vil stige. Med
grundlag i ovenstående vurderer administrationen derfor, at der nu og fremtidigt er et
bæredygtig grundlag for oprettelsen af grundforløb 2 til pædagogisk assistent, og at oprettelsen
vil bidrage positivt til den regionale udvikling på uddannelsesområdet og i
beskæftigelsesøjemed.

Indvirkning på eksisterende udbydere:
ZBC forventer, at størstedelen af optaget vil være elever fra lokalområdet i og omkring Roskilde.
Udbuddet vil forkorte transporttiden for elever, som ellers ville skulle tage til f.eks. Køge eller
Holbæk for at kunne tage uddannelsen. I ansøgningsmaterialet har ZBC foretaget nabohøring
hos SUSO Nykøbing og SUSO H, der begge støtter oprettelsen af udbuddet. Det fremgår af
høringsbrevet fra SOSU H, at der er drøftelser om oprettelse af lignede udbud i Høje Taastrup,
og at der derfor er grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem SOSU H og ZBC i forhold til
den pædagogiske assistentuddannelse. Administrationen støtter forslaget om et samarbejde
mellem de to skoler, hvis uddannelsen til pædagogisk assistent skulle blive udbudt både i Høje
Taastrup og Roskilde, så der er opmærksomhed mod at sikre, at elevgrundlaget for
uddannelserne ikke udvandes.

Side 2

Relateret dokument 3/4

Dokument Navn:

Ansøgning om udbud af
Produktør.pdf

Dokument Titel:

Ansøgning om udbud af
Produktør

Dokument ID:

10345206

Ansøgning om udbud af produktør
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser søger hermed om udbud af produktør
(uddannelsesnummer 39) til udbud i Kalundborg Kommune.
Grundforløbet vil blive udbudt (i lejede lokaler) på FGU Nordvestsjællands adresse (Saltoftevænge 4, 4470
Svebølle) og hovedforløbet (samt evt. skoleoplæring) på skolens egen afdeling i Kalundborg (Rynkevangen
7-9, 4400 Kalundborg).
Om uddannelsen
Produktøruddannelsen henvender sig til unge, der ønsker en kort erhvervsuddannelse, da uddannelsen
varer 2 år (1½ år hvis eleven ikke tager grundforløb 1). Fra det faglige udvalgs side er uddannelsen tænkt
som en industriel basisuddannelse.
Uddannelsen består af grundforløb 2 med to grundfag, Naturfag og Teknologi (på F-niveau) dertil skal
eleverne have førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og
isocyanater” (epoxykursus) samt "Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk". De to sidste jf.
Arbejdstilsynets regler. De uddannelsesspecifikke kompetencer, som udgør resten af grundforløbet, er på
grundliggende niveau.
Hovedforløbet varer 1 år hvoraf eleven er på skole i 16 uger. Svendeprøve afholdes på sidste skoleperiode
af hovedforløbet.
Der er adgang til hovedforløbet på produktør med bestået grundforløb fra ca. 20 uddannelser, og
uddannelsen kan dermed samle elever op, som ikke ønsker en lang erhvervsuddannelse. Grundforløbet til
produktør giver ikke adgang til hovedforløbet på andre fag. Der er heller ikke mulighed for ny-mesterlæreraftaler på uddannelsen.

Behovet for udbud
Uddannelsen til produktør har ikke tidligere været udbudt i Region Sjælland. Det betyder, at der ikke findes
tal for oplæringspladser, tal for hvor mange elever der er i skoleoplæring eller andet statistisk materiale
som dækker lokalområdet. Nedenstående sigter derfor på at afklare om uddannelsens målgruppe er til
stede, og om erhvervsstrukturen underbygger et udbud af uddannelsen. Endelig er der en afdækning af
oplæringspladser og mulighederne for at tilvejebringe disse.
Elevgruppen
I kraft af uddannelsens karakter og niveau vil en stor del af de potentielle elever være elever, der i dag ikke
får uddannelse. Da en stor del af denne gruppe unge gennemfører forberedende forløb på FGU, agter vi at
placere udbuddet af grundforløbet i en satellit på samme adresse som den lokale FGU-skole for at lette
overgangen fra FGU til produktøruddannelsenKommunerne i Nordvestsjælland har alle en stor andel unge, som ligger på kanten af arbejdsmarkedet og
som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. I de 4 kommuner, vi regner med at rekruttere elever fra,

(Kalundborg, Holbæk, Odsherred samt Slagelse) er andelen af 25-årigen uden gennemført ungdomsuddannelse hhv. 35%, 33%, 37% og 28%1. På landsplan er tallet 17%.
En del af de unge uden uddannelse har jobs, men trækkes disse fra, var der i 2020 i alt 2.085 unge mellem
15 og 24 år, som hverken er under uddannelse eller i job2. Andelen varierer mellem 7,4% og 10,7% af alle
unge i kommunerne. På landsplan er 6,6% i aldersgruppen uden tilknytning til uddannelse eller
arbejdsmarked.
Der er med andre ord en stor gruppe unge, som for en del af dennes vedkommende kunne finde
produktøruddannelsen relevant.
Vi tænker at rekruttere elever til uddannelsen dels fra de lokale FGU-skoler, hvor eleverne allerede er i
gang med et forberedende forløb og dels via de sædvanlige kanaler, dvs. unge som forlader grundskolen,
ikke er i gang med uddannelse, er faldet fra andre uddannelser osv.
Elevtallet på FGU har været faldende siden 2019; og i de 4 kommuner er optaget følgende antal elever:
Optag på FGU
Kommune
Holbæk
Kalundborg
Odsherred
Slagelse
I alt

2019
214
161
91
186
652

År
2020
171
110
65
217
563

2021
114
40
37
116
307

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1902.aspx

I forhold til at rekruttere til satellitten er vi opmærksomme på at Kalundborg Kommune har et meget lavt
antal elever på FGU. Kommunen har næsten 50% flere indbyggere end Odsherred, men samme antal unge
på FGU. Ligeså har Holbæk og Slagelse hver ca. en halv gang flere indbyggere end Kalundborg, men har
næsten 3 gange så mange elever på FGU.
Arbejdsmarkedet
Kommunerne i Nord- og Vestsjælland er præget af håndværk, mindre fremstillingsvirksomhed og store
industrivirksomheder.
Andelen af industriarbejdspladser er derfor højere i de 4 kommuner end på landsplan, hvilket matcher
profilen på produktøruddannelsen.
Andel industriarbejdspladser (2020)
Kalundborg
7,3%
Slagelse
6,2%
Odsherred
6,1%
Holbæk
6,0%
Hele landet
5,9%
Kilde: dst.dk, tabel ERHV6 – egen procentuering

1
2

2019. Region Sjælland: Uddannelsesanalyse 2022 (findes på regionens hjemmeside)
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1944.aspx

Ledigheden er samtidig meget lav med lavest bruttoledighed i Holbæk på 2,2% ved udgangen af 2021. I
Kalundborg var ledigheden 2,6%, i Odsherred 2,9% (hvilket også er landsgennemsnittet) og i Slagelse 3,1%3.
Der er således tale om en situation med meget lav ledighed, hvor det er nødvendigt at gøre en indsats for
at øge arbejdsstyrken og særligt få uddannet den del, som ikke har uddannelse.
Lærepladser
Produktøruddannelsen har ikke tidligere været udbud i Region Sjælland. Det betyder, at der ikke er
godkendte oplæringsvirksomheder i lokalområdet. På lærepladsen.dk kan man se nedestående kort med
placeringen af de godkendte virksomheder4.

Der er, som vist, ingen godkendte virksomheder i de 4 kommuner, og skolen er indstillet på at indgå i et
samarbejde med Industriens Uddannelser om at tilvejebringe det nødvendige antal godkendte
virksomheder, så det kan sikres at eleverne kan gennemføre uddannelsen. Skolen har i forvejen tæt kontakt
med en lang række industrivirksomheder i forbindelse med uddannelserne til industritekniker, smed,
procesoperatør samt industrioperatør. En del af disse vil være relevante læresteder for produktøruddannelsen, men der vil også skulle godkendes virksomheder, som ikke allerede godkendt til andre
uddannelser, typisk små virksomheder.
Kvalitet
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser arbejder systematisk med kvaliteten på
uddannelserne og dokumentere den løbende.
Idet uddannelsens grundforløb skal gennemføres i en satellit på FGU vil følgende parametre være i særligt
fokus:
•

3
4

Udarbejdelse af ny LUP

Bruttoledighed. https://www.star.dk/da/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/kommunefremskrivning/
https://pms.laerepladsen.dk/soeg-opslag/0/Produkt%C3%B8r/Produkt%C3%B8r

•
•
•
•
•
•
•

Forankring i LUU og dialog med de lokale parter
Korrekt planlægning i forhold til kravet om 26 timer på grundforløbet
Sikring af elevernes aktive praktikpladssøgning
Deltagelse i ETU og andre evalueringsaktiviteter
Tydelig uddannelsesplan og afdækning af støttebehov start af grundforløbet
Aktiv indsats for at forebygge frafald – herunder brug af SPS
Tæt dialog med praktikvirksomhed, FGU (og eventuelt kommunen) om elevens progression og
trivsel

Baggrunden for ansøgning
Skolen fik i starten af 2022 en henvendelse fra Industriens Uddannelser vedr. produktør, idet det faglige
udvalg ønskede udbud af uddannelsen på Sjælland. Dette resulterede i møde den 9. marts mellem skolen
og formandskabet for Udviklingsudvalg for tværgående industri under Industriens Fællesudvalg. På mødet
blev drøftet uddannelsen og skolen tilkendegav ønske om at udbyde uddannelsen og har siden iværksat
ansøgningsprocessen.
Skolen har den 30. marts 2022 aftalt med EUC Lillebælt at låne udbudsgodkendelse frem til vi får vores
egen godkendelse, således at udbuddet kan begynde fra august 2022 i forventning om at BUVM er positiv
overfor ansøgningen.

Nabohøring
Der er nabohørt på EUC Lillebælt i Fredericia samt på Learnmark i Horsens, som er de nærmeste udbud.
Ingen af de to skoler har kommentarer til ansøgningen. Mailsvar fra begge skoler er vedlagt nedenfor (mail
af 30. marts 2022 hhv. 29. marts 2022).

På denne baggrund søger Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om udbud af produktør.

Den 20. april 2022

Steffen Lund
Direktør
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Nabohøringer
Learnmark (Horsens):

EUC Lillebælt (Fredericia):
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Høring vedrørende etablering af grundforløb 2 til pædagogisk assistent i Roskilde
Hermed fremsendes høringsmateriale vedrørende etablering af grundforløb 2 til den pædagogiske
assistentuddannelse med placering på ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde.
Første forløb vil blive udbudt primo februar 2023.

Der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft på det pædagogiske område og med
indgåelse af aftale om minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet vil behovet stige
yderligere i de kommende år. ZBC ønsker derfor at udvide vores udbud at den pædagogiske
assistentuddannelse, således at vi også kan tilbyde uddannelsen i Roskilde Kommune.
Den pædagogiske assistentuddannelse er kvotebelagt, hvilket afstedkommer at ZBC gentagne
gange må afslå kvalificerede ansøgere. Dette er ikke befordrende i forhold til at imødekomme
den stadigt stigende efterspørgsel på faglært pædagogisk personale, så derfor har ZBC indgået
en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune omkring uddannelsesgaranti på PA-uddannelsen.
Eleverne ansættes allerede på grundforløb 2, hvilket gør elevoptaget uafhængigt af den tildelte
kvote og sikrer dermed eleverne garanti for at blive optaget på efterfølgende hovedforløb.

ZBC i Roskilde
I Roskilde udbyder ZBC i forvejen både grundforløb og hovedforløb til social- og
sundhedsuddannelserne, serviceuddannelser samt en lang række uddannelser på henholdsvis
fødevareområdet samt industrielle uddannelser.
ZBC har stor erfaring med at etablere nye uddannelsesudbud, der bliver integreret i det i forvejen
eksisterende faglige og sociale studiemiljø. Med et bredt udbud af uddannelser følger også
mange muligheder for tværfaglige samarbejder. På ZBC er den praksisnære læring i centrum,
hvor eleverne på alle vores uddannelser, primært arbejder med teori og praksis gennem
1

værkstedsbaseret undervisning, hvilket den pædagogiske assistentuddannelse også vil blive en
naturlig del af.
Efterspørgsel
Som det fremgår af nedenstående tabel, er der efterspørgsel på pædagogiske assistenter og
som tidligere nævnt, vil aftale om indgåelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet
skabe yderligere efterspørgsel i de kommende år.
Position
Historik
Pædagogisk Assistent - Sjælland 1. halvår - 2020
Pædagogisk Assistent - Sjælland 2. halvår - 2020
Pædagogisk Assistent - Sjælland 1. halvår - 2021
Pædagogisk Assistent - Sjælland 2. halvår - 2021
Pædagogisk Assistent - Sjælland 1. halvår - 2022
Kilde: www.arbejdsmarkedsbalancen.dk

Beskrivelse
Mangel på arbejdskraft
Gode jobmuligheder
Gode jobmuligheder
Mangel på arbejdskraft
Gode jobmuligheder

Tilgængelighed
Et udbud af den pædagogiske assistentuddannelse i Roskilde vil give elever i lokalområdet samt
nærmeste opland en betragteligt kortere transporttid, sammenlignet med transport til allerede
eksisterende udbud på Sjælland.
Nedenstående tabel viser transporttider med offentlige transportmidler. Skolen er placeret nær
Holbækmotorvejen, hvilket også gør den nemt tilgængelig i egen bil.
Fra
Roskilde Station

Til
ZBC, Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Roskilde Station
ZBC, Handelsskolevej 3, 4700 Næstved
Roskilde Station
ZBC, Campusbuen 40, 4600 Køge
Roskilde Station
ZBC, Slotshaven 3, 4300 Holbæk
Roskilde Station
ZBC, Bredahlsgade 3, 4200 Slagelse
Naboskoler
Roskilde Station
SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing
Roskilde Station
SOSU H., Skelbækgade 1, 1717 København V.
Kilde. www.rejseplanen.dk

Tid
Bus 14 min.
Cykel 7 min
Gang 20 min.
1 t. 6 min.
42 min.
51 min.
58 min.
2 t. 6. min.
44 minutter
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Efterspørgsel
Som det fremgår af nedenstående tabel, der viser den årlige kommunale kvotefordeling af elever
på den pædagogiske assistentuddannelse, kan der ansættes 79 elever årligt.
Med indgåelse af uddannelsesgaranti med Roskilde Kommune, vil der ud over kvoten, som
minimum være 20 elever yderligere, der kan optages kontinuerligt hen over året.
Kommune
Faxe
Greve
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Vordingborg

Grundkvote
4
6
8
5
9
3
9
3
4
10
9
4
3
2
0

Bemærkning

Vordingborgs elever optages på SOSU
Nykøbing F.

I alt
79
Kvotefordeling på den pædagogiske assistentuddannelse

Nabohøring
ZBC har foretaget nabohøringer hos henholdsvis SOSU Nykøbing og SOSU H, som begge støtter op om
det nye udbud:
SOSU Nykøbing: SOSU Nykøbing Falster ønsker jer held og lykke med etableringen af GF2 til
pædagogisk assistent i Roskilde. Vi håber, at jeres tiltag kan medvirke til at styrke uddannelsen og den
vigtige rekruttering til aftagerfeltet. (Bilag 1).
SOSU H: SOSU H har som udgangspunkt kun opbakning til udbredelse af den pædagogiske
assistentuddannelse og anerkender behovet. Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at SOSU H er
i lignede drøftelser med Høje Taastrup Kommune, hvilket vil betyde nærliggende udbud, og
måske et potentielt samarbejde. (Bilag 2).
I forhold til høringssvar fra SOSU H. vil ZBC se positivt på et eventuelt samarbejde omkring den
pædagogiske assistentuddannelse med vores naboskole.
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Demografisk udvikling

Befolkningsfremskrivning
Roskilde Kommune2020-2035

Årstal

2035

2030

2025

2020
0
26-50 år
16-25 år
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11415
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2025
25677
11374

20000
2030
25578
10976

25000

30000
2035
26396
10535

Antal
26-50 år

16-25 år

Kilde: www.statistikbanken.dk
Den demografiske udvikling frem til 2035 i Roskilde Kommune, viser et fald i befolkningstallet i
aldersgruppen 16-25 år, mens antallet i aldersgruppen 26-50 år, efter et lille fald, tegner til at stige igen.
Roskilde Kommunes overgangsfrekvens til erhvervsuddannelserne ligger på 18,4% i 2021, og det er
vores forventning at et udbud af den pædagogiske assistentuddannelse kan bidrage til at styrke
overgangsfrekvensen, og dermed bringe Roskilde tættere på de nationale mål på 30%.
ZBC vurderer således at, etablering af den pædagogiske assistentuddannelse i Roskilde, vil styrke de
lokale uddannelsesmuligheder markant inden for et fagområde, hvor der både nu og i fremtiden vil være
stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Venlig hilsen

Glenny Hansen
Uddannelsesdirektør, ZBC
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Bilag 1: Høringssvar fra SOSU Nykøbing
Kære Tina
SOSU Nykøbing Falster ønsker jer held og lykke med etableringen af GF2 til pædagogisk
assistent i Roskilde. Vi håber, at jeres tiltag kan medvirke til at styrke uddannelsen og den vigtige
rekruttering til aftagerfeltet.
God vind med tiltaget, Steen

Med venlig hilsen

Steen Frederiksen
Direktør
Mobil: 9117 7825
E-mail: stfr@sosunyk.dk
Følg os på facebook.com/sosunyk
Tænk på miljøet, print kun mailen, hvis det er nødvendigt

SOSU Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 5485 3800
E-mail: sosunyk@sosunyk.dk
Web: www.sosunyk.dk
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Bilag 2: Høringssvar fra SOSU H.
Kære Glenny & Tina
På SOSU H´s vegne kvitterer jeg hermed for nabohøringen vedrørende etablering af GF2 til pædagogisk
assistent i Roskilde.

SOSU H har som udgangspunkt kun opbakning til udbredelse af den pædagogiske assistentuddannelse
og anerkender behovet.
Jeg vil samtidig gøre opmærksom på at SOSU H er i lignede drøftelser med Høje Taastrup Kommune,
hvilket vil betyde nærliggende udbud, og måske et potentielt samarbejde.

SOSU H ønsker ZBC held og lykke med det nye udbud.

Venlig hilsen

Jeppe Rosengård Poulsen
Direktør
Mail: jrp@sosuh.dk
Tlf.: 2913 4567

SOSU H København
Skelbækgade 1, 1717 København V.
Tlf.: 7226 6000
sosuh.dk / facebook / instagram
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Dagsordenspunktets titel: Godkendelse af forretningsorden. Beslutning

Bilag til punkt nr. 15
-

Forretningsorden for udvalg i Region Sjælland.docm

Administrationen indstiller, at forretningsorden for udvalget godkendes.
Sagen afgøres af Social- og psykiatriudvalget.

Forretningsorden for udvalg i Region Sjælland
Denne forretningsorden gælder for alle udvalg i Region Sjælland nedsat i henhold til
styrelsesvedtægten.
Rammerne for alle udvalg i Region Sjælland
§ 1. Alle sager starter som udgangspunkt i udvalg. Derved sikres der mulighed for
indflydelse og inddragelse. Det politiske arbejde tilrettelægges således, at der sikres en
grundig behandling i udvalget.
§ 2. Udvalgenes opgaver er at være politikudviklende og politikopfølgende indenfor de
myndighedsområder, som er delegeret til udvalgene i henhold til styrelsesvedtægten.
Udvalgenes opgaver er nærmere beskrevet i udvalgenes kommissorier. Derudover kan
Regionsrådet delegere kompetencer til udvalgene, som ikke allerede følger af
styrelsesvedtægten.
Udvalgenes arbejdsform
§ 3. Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der efter styrelsesloven som
udgangspunkt ikke er offentlige. Personer, der er ansat i regionens tjeneste, har adgang
til at overvære møderne med henblik på at varetage sekretariatsfunktioner m.v. for
udvalget. Undtagelsesvis kan enkelte sager dog afgøres på grundlag af materiale
udsendt skriftligt til udvalgets medlemmer, når der er enighed herom.
Stk. 2. Udvalget arbejder involverende. Udvalget kan tilkalde personer, herunder
andre regionsrådsmedlemmer, når det er ønskeligt af hensyn til en sags eller et emnes
oplysning.
Stk. 3. Udvalget kan indhente viden fra både internt ansatte og eksterne personer med
det formål at få belyst forhold inden for udvalgets myndighedsområder. Endvidere kan
udvalget tage på inspirationsbesøg i regionen samt på udvalgsture efter de fastsatte
regler herom.
Stk. 4. Udvalget orienteres løbende om sager af væsentlig politisk interesse indenfor
udvalgets arbejdsområde.

Stk. 5. Udvalgsmøder afholdes som udgangspunkt som fysiske møder med mødepligt.
Udvalget kan beslutte at afholde møder som virtuelle møder eller telefonmøder. Hvis
der er tale om ændringer af et ordinært møde kræver dette enighed i udvalget herom.
Udvalgsformanden kan i særlige situationer tillade udvalgsmedlemmer at deltage
virtuelt i møde.
Udvalgenes rolle i budgetproces
§ 4. Udvalget drøfter indspil til prioriteringer forud for Regionsrådets budgetlægning.
Stk. 2. Som udgangspunkt forankres budgetaftaleprojekter i de relevante udvalg.
Udvalget foretager den konkrete udmøntning af det konkrete projekt og aftaler,
hvordan der følges op på fremdriften. Regionsrådet orienteres om status.
Stk. 3. Udvalget kan få delegeret kompetence til at foretage konkret udmøntning af
udvalgte puljer.
Mødevirksomhed
§ 5. Udvalget træffer for hvert kalenderår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets
møder skal afholdes.
Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når udvalgsformanden finder det nødvendigt.
Et flertal af udvalgets medlemmer kan pålægge udvalgsformanden at indkalde til et
udvalgsmøde, herunder et ekstraordinært udvalgsmøde.
§ 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeles dette til
udvalgsformanden og/eller Ledelsessekretariatet inden mødets afholdelse.
Udsendelse af dagsorden og mødeledelse
§ 7 Udvalgsformanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets
møder i samspil med administrationen.
Stk. 2. Såfremt et medlem eller et parti ønsker en sag behandlet på et udvalgsmøde,
meddeles dette skriftligt til udvalgsformanden senest otte dage før et ordinært møde.
Stk. 3. Indkaldelse til ordinære møder sker ved elektronisk fremsendelse af udkast til
dagsorden til udvalgets medlemmer samt øvrige deltagere senest fire hverdage forud
for mødet.
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver udvalgsformanden så tidligt som
muligt medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang
materiale til sagernes bedømmelse.
§ 8 Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 2. I udvalgsformandens fravær ledes mødet af næstformanden for udvalget.
Beslutningsprotokol

§ 9. Udvalgets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen.
Udvalgsformanden tilkendegiver, hvad der skal indføres. I protokollen anføres
fraværende medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af protokollen, i hvilke sager de
enkelte medlemmer har deltaget i afstemningen.
Stk. 2. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan efter en afstemning, hvor
vedkommende er blandt mindretallet, forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen. Ønsket skal fremsiges på mødet i umiddelbar forlængelse af
afstemningen under mødet. Ved sager, der skal fremsendes til Regionsrådet eller anden
myndighed, kan medlemmet kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af
protokollen. Hvis det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage
sagen med en begrundelse for sit standpunkt, skal den pågældende meddele dette til
udvalgsformanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. En sådan
begæring skal fremsættes under mødet.
Stk. 3. Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er
truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at sagen ønskes
indbragt for Regionsrådet (standsningsret). Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved
lovgivning er henlagt til udvalget. Standsningsretten finder ikke anvendelse i forhold til
udvalgsbeslutninger, hvor udvalget alene afgiver en indstilling eller anbefaling til
Regionsrådet.
Stk. 4. Beslutningsprotokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i
mødet. Der kan anvendes en elektronisk protokol og en elektronisk signatur.
Stk. 5. Udvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller offentliggøres – med de
begrænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt – på Region
Sjællands hjemmeside.
Habilitet, tavshedspligt m.m.
§ 10. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger
forhold, som kan begrunde inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden
sagens behandling meddele udvalgsformanden dette.
Stk. 2. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en
sådan beskaffenhed, at den pågældende er udelukket fra at deltage i udvalgets
forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under
forhandling og afstemning forlade lokalet. Det pågældende medlem er ikke afskåret fra
at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt den pågældende må
anses for inhabil.
§ 11. Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. straffelovens 152 og 152c-152f,
når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller
når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn
til offentlige eller private interesser.
Stk. 2. Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser
under forhandlinger i udvalget.
Foretræde for udvalget

§ 12. Der er mulighed for at få foretræde for udvalget i forbindelse med dets ordinære
møde, jf. bilag om retningslinjer for foretræde.
Spørgsmål til forretningsordenen og ikrafttræden
§ 13. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter udvalgsformandens
afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men
spørgsmålet kan indbringes for udvalget i udvalgets næste møde.
§ 14. Denne forretningsorden træder i kraft den xxx 2022.
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Retningslinjer for foretræde for udvalg i Region Sjælland
Foretræde
Et stående udvalg eller forretningsudvalget kan beslutte at give borgere,
interesseorganisationer eller foreninger foretræde for udvalget i forbindelse med et
møde i udvalget i forbindelse med en konkret sag på dagsordenen eller i forbindelse
med et emne indenfor udvalgets opgavefelt. Derved kan udvalgets medlemmer få belyst
synspunkter eller få supplerende faktiske oplysninger om sagen eller emnet.
Nedenstående retningslinjer finder anvendelse for foretræde for udvalg i Region
Sjælland.
Hvem kan få foretræde
Privatpersoner, interesseorganisationer eller foreninger kan anmode om foretræde for
udvalget ifm. et udvalgsmøde.
Man kan ikke få foretræde, hvis man har forretningsmæssige eller direkte økonomiske
interesser i en sag eller et emne. Hvis man er part i en verserende sag mod regionen kan
man heller ikke få foretræde.
Medarbejdere i Region Sjælland har ikke adgang til foretræde, for så vidt angår
arbejdsrelaterede emner.
Udover de personer, der har foretræde for udvalget, kan der ikke være tilhørere. Møder
i udvalget er lukket for offentligheden.
Hvilke sager kan man få foretræde om
Man kan få foretræde vedrørende sager, der er på dagsordenen til pågældende møde i
udvalget eller vedrørende et emne indenfor udvalgets opgavefelt og kommissorium.
Den sag eller emne, der ønskes foretræde om, skal være af almen interesse. Der er
således ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete person- eller personalesager. At
en sag eller et emne skal have almen interesse betyder, at det skal være en generel
sag/emne, der har generel betydning for borgerne i Region Sjælland.
Man kan kun få foretræde én gang vedrørende samme sag eller samme emne i
pågældende valgperiode. Man kan ikke få foretræde for to forskellige udvalg med

samme sag eller emne. Hvis en sag behandles af flere omgange i et eller flere politiske
udvalg, skal man vælge hvornår og for hvilket udvalg, man ønsker foretræde.
Hvis der anmodes om foretræde flere gange vedrørende samme emne har
formandskabet mulighed for at afvise foretræde.
Hvordan får man foretræde
En anmodning om foretræde skal være skriftlig og sendes til Ledelsessekretariatet på
mail: ledelsessekretariatet@regionsjaelland.dk
Fristen for at anmode om foretræde er senest 14 arbejdsdage før mødet.
Anmodningen om foretræde skal indeholde navne på de personer, som ønsker
foretræde, mail og telefonnummer på en kontaktperson, en kort begrundelse for
anmodningen om foretræde og til hvilket udvalg.
Udvalgsformanden vurderer i samråd med administrationen om ønsket om foretræde
er relevant for udvalgets opgaver, og om der kan gives foretræde ud fra et spørgsmål om
hensigtsmæssighed, både tidsmæssigt og indholdsmæssigt i sammenhæng med den
planlagte dagsorden. Der kan undtagelsesvist give afslag på anmodning om foretræde.
Udvalgsformandsskabet har ansvaret for at foretage den endelige vurdering af
mulighederne for foretræde.
Hvis der gives afslag på foretræde orienteres udvalget herom i starten af
førstkommende møde. Hvis der er uenighed, om der burde gives afslag, kan udvalget
ved en flertalsbeslutning omgøre afslaget, hvorved ansøger vil have mulighed for
foretræde på udvalgets næste møde.
Hvordan foregår foretræde
Foretræde foregår som udgangspunkt i begyndelsen af et møde. Søges der om foretræde
om en sag eller et emne, der ikke er på dagsordenen, kan foretræde placeres i
slutningen af mødet.
Foretræde kan have en varighed på max. 15 minutter. Der kan maksimalt være 2-3
foretrædener pr. udvalgsmøde. Det er udvalgsformandens opgave at sikre, at alle, der
ønsker foretræde, kommer til orde inden for den fastlagte tid.
Når den/de foretrædende har fremlagt sine synspunkter, har det pågældende udvalg
mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Der vil ikke være tale om
debat, da formålet er, at udvalget skal høre den/de foretrædendes synspunkter. Af
samme grund er der ikke mulighed for at stille spørgsmål til udvalget.
Hvis sagen er på dagsordenen til mødet, vil den politiske behandling af sagen foregå
efter foretræde. Møderne i de stående udvalg er lukkede, og det vil ikke være muligt at
overvære behandlingen af en sag/et emne. Hvis flere ønsker foretræde på samme møde
til samme sag eller emne, vil vedkommende som udgangspunkt blive inviteret sammen
med de øvrige, der har ønsket foretræde. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at
afkorte tiden pr. foretræde, således at hver anmoder får kortere taletid.

Spørgsmål om foretræde
Ledelsessekretariatet besvarer spørgsmål vedrørende retningslinjerne for foretræde,
men sender ikke materiale til udvalgets medlemmer inden mødet.

