
Notat: Spørgsmål og svar fra orienteringsmøde om resultaterne af den 
statslige strategiske analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og 
Helsingborg. Afholdt digitalt d. 2. marts 2021 med deltagelse af 126 
personer.  

Spørgsmål fra chatten undervejs i oplægget – svarene er angivet under 

hvert spørgsmål (spørgsmålene er klippet uredigerede ind fra chatten):  
• Hvilke overvejelser har der været for at placere den nedgravede station i Helsingør fremfor i 

Snekkersten? 

o Det er en nødvendighed at grave stationen ned i Helsingør for at komme ned under 

Øresund.  

  

• Så trafikken vil mest være gods trafik? 

o En fast HH-forbindelse giver ca. 2000 flere lastbiler via HH i 2040.  

o HH-forbindelsen vil tage en del godstrafik tilbage til Helsingør fra 

Øresundsforbindelsen 

 

• Estimeret pris for overfart? 

o Den strategiske analyse forudsætter at den lave pris for pendlere i bil bevares som i 

dag (ca. 77 kr/tur)  

o Prisniveauet for lastbiler forudsættes at være lidt højere end på Øresundsbroen 

(priser inkl. rabat mellem 500 og 800 kr. pr tur). 

o For erhvervsrejsende og fritidsrejsende forventes gennemsnitspriser svarende til 

priserne på Øresundsbroen.  

 

• Arbejde der vil være flere svenskere der ønsker at arbejde i DK end omvendt. Da de danske 

lønninger er højere end de svenske, da leve omkostninger også er højere i DK. Er der taget 

højde for det? 

o Ja og nej - det indgår i trafikprognoserbaseret på landstrafikmodellen. Ændringer af 

tilgængelighed er dog blevet kortlagt og opgjort uden at tage hensyn til den 

eksisterende lønforskel og hovedretning på pendlingen over grænsen.  

o Integrationen over grænsen er måske ikke gået så hurtigt som forventet efter 

Øresundsbroens åbning. Det er dog svært at spå om fremtiden i regionen 

  

• ER der regnet på de overskridelser, der ifølge professor Bent Flyvbjerg gør sig gældende i 9 

ud af 10 megaprojekter (28% i snit)+  

o I DK har vi en anlægsprojektering der tager udgangspunkt i fysiske udgifter og  

lægger 50 % i overskridelsesbeløb f 

o Dog er der stor usikkerhed når der arbejdes med borede tunneller 

  

• Kan man sige noget omkring de støjmæssige konsekvenser? 



o Der er lavet en meget overordnet beregning hvor man forventer at der vil være 

støjmæssige konsekvenser. Fordeling af støj mellem anlæggene er ikke medtaget før 

i kommende undersøgelser. I VVM undersøgelser gennemføres detaljerede 

beregninger af støjens fordeling omkring et anlæg, men sådanne beregninger indgår 

ikke i en strategisk analyse. 

  

• Spørgsmål til miljøkonsekvensanalyse: Er der rigtigt forstået at der slet ikke er set udenfor det 

der i figuren var markeret som udredningsområdet?  

Der er givetvis betydelige konsekvenser udover udredningsområdet, som følge af kraftigt 

forøget trafik (luftforurening, støj (også i ydertimer grundet øget erhverstrafik), CO-udledning 

mv.), både i nærområdet, og videre ud ad vejforbindelserne?  

Såfremt dette ikke er undersøgt, hvad er så begrundelsen herfor, det vil jo givetvis have 

betydelige miljømæssige konsekvenser i et langt større område? 
o Udredningsområdet afgrænser det område hvor der er set på konsekvenser for 

kulturarv, naturmiljø på land og i vand o.l.  
o Konsekvenser i form af uheld, emissioner og bidrag til klimabelastning beregnes i 

udgangspunkt for trafikændringer på hele det danske vejnet (og i svenske 

beregninger – for det svenske vejnet). 

  

• Er der taget højde for den øgede rejsetid for pendlere til StorKbh på Helsingørmotorvejen, når 

tidsgevinsten gøres op 
o Der er indregnet rejsetid for alle rejsende 

 

• Imho er kosten for høj i forhold til benefitten ser det ud til… 

o At det vurderede hovedscenarie for anlæg af vej og bane koster for meget i forhold 

til de nytter der kommer.  

  

• Hvad er co2 udledningen på den svenske side? 

o SE mener ikke der er nævneværdige forskelle i CO2 udledningen.  

  

• Forureningen flyttes fra de svenske motorveje fra Helsingborg – Malmø til 

helsingørmotorvejen? Og hvordan påvirker det egebæksvang skov?  

o Vi flytter selvfølgelig trafik men det vides ikke om egebæksvang skov er særlig 

sårbar herfor. 

 

• Kunne en HH metro være en mulighed? 

o Der kigges på en S-bane til Helsingborg - hvis der laves S-tog til Helsingør vil det være 

billigere at lave en tunnel da s-tog kræver mindre plads. Det har dog ikke være en del af 

den strategiske analyse. 

  

• Hvordan sikre man at der ikke kommer ekstra støj i Espergærde ved så meget ekstra tung 

trafik? 

o Støjkonsekvenserne bliver undersøgt i VVM – herunder hvilken ændring af 

støjbelastningen der vil være og om der i projektet skal indgå særlige foranstaltninger for 

at reducere belastningen.  

  



• Bliver beslutning om sænketunnel først taget efter VVM-undersøgelsens afslutning?  

o En forundersøgelse kan tænkes at tage stilling til hvad det vil være relevant at arbejde 

videre med. Det er f.eks. sket i analyserne af en Kattegatforbindelse hvor linjeføringer 

via Sjællands Odde nu ikke længere undersøges. Det er dog ofte først efter en VVM 

undersøgelse at der kan træffes et endeligt valg af forbindelse. 

 

• Er der regnet på, hvad anlægningen af en ny vejforbindelse vil betyde for den samlede 

trafikudvikling? 

o Der opleves en vækst i trafikken på danske veje fordi trafik flyttes fra Sverige til 

Danmark. Der vil også være en vækst i den samlede trafik over Øresund pga. en HH-

forbindelse. 

  

• Hvordan kan det forsvares at foreslå et projekt der giver så store klimamæssige udfordringer? 

Vi har et kæmpe og meget presserende behov for at reducere vores klimabelastning, ikke 

forøge den.  

o Udsagn der ikke kan svares på umiddelbart.  

  

• På tænkes der en udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Helsingør og til Hørsholm, således at 

der skabes ekstra plads til 6.000 flere biler dagligt med 3 spor hele vejen fra Helsingør til 

Lyngby 

o Den strategisk analyse har fokuseret på hvad HH betyder for belastningen af Motorvejen 

på de tidspunkter og strækninger hvor belastningen er størst. En stor del af trfaikken på 

en HH forbindelse forventes at være fritids og erhvervstrafik der ofte kørers udenfor 

myldretiden – på tidspunkter hvor der er plads til mere trafik. De største ændringer af 

trafikken med en HH forbindelse vil endvidere være ved Snekkersten/Espergærde, hvor 

der i dag ikke er udfordringer med kapaciteten. På det grundlag er det vurderet at en HH 

forbindelse ikke medfører et behov for at udvide Helsingørmotorvejen.  

  

• Hvis ikke er der indregnet den ekstra transport tid for os der hverdag benytter helsingør 

motorvejen hver dag for at komme på arbejde? 
o Ja. De samlede rejsetider og forsinkelser opgøres for hele vejnettet.  

  

• Kan man være sikker på, at det relativt beskedne trafikspring på ca. 1.200 på motorring 3 

(3.000 på den sydligste del af Helsingørmotorvejen) er realistisk - er der ikke en høj risiko for 

at en meget støre andel af den svenske industrieksport skal gennem Danmarlk og derfor vil 

føre til et pres for nye ringforbindelser rundt omkring København? 

o Landstrafikmodellens beregningerne ligger jo til grund og bør tage hensyn til forøget 

pres. Men ja der er selvfølgeligt usikkerheder bl.a. fordi vi er på grænsen mellem to 

lande. I analyserne indgår ikke en ring 5 forbindelse eller andre udvidelser af 

ringforbindelser omkring Kbh. 

  

• Er der noget mere specifikt over hvor der skal eksproprieres ved Snekkersten / 

Stubbedamsvej- kort m.v.?  

o Nej der findes ikke noget mere specifikt - det er strækninger der er kigget på - og først 

noget der kommer i en efterfølgende undersøgelse 

 



• Hvorfor har den strategiske analyse ikke beskæftiget sig med de vanskelige geologiske 

forhold herunder den forkastningszone, som er Øresundsområdet - og idet jordskælv må være 

en særlig risiko, som kan forhindre tunnelbyggeriet?  

o Der er gjort et stykke arbejde i at studere både eksisterende geologiske data og 

forudsætningerne for at anlægge en HH-forbindelse som boret tunnel. 

Forkastningszone og geologiske forhold er dog uanset en usikkerhedsfaktor som der 

er behov for at vurdere nærmere i fremtidige analyser. 

  

• Hørte jeg rigtigt i starten, at byrådet har en stemme i debatten - altså anbefaler eller fraråder 

folketinget en HH-forbindelse?  

o Byrådet har ingen stemme i beslutningen - men fremsender Helsingør Kommunes 

politiske perspektiver på en kommende videre undersøgelse.   

  

• Tak for en fin gennemgang. Det er svært at forholde sig til de tal i nævner omkring øget trafik 

på Helsingørmotorvejen.  Hvad er den %-vise ændring? Altså hvor meget svarer de 6000 biler 

til i forhold til den nuværende trafik? 

o Set over hele døgnet forventes en HH-forbindelse at give en forøgelse af trafikken på 

Helsingørmotorvejen ved Espergærde på ca. 20% i forhold til den trafik der 

forventes i 2040. Ved Kokkedal udgør ændringen ca. 10% og ved Lyngby udgør 

ændringen ca. 3%. 

   

• Det er interessant at alle trafikanalyser for Nordsjælland har den såkalde Fingerplan som 

udgangspunkt; den er i 1947 udarbejdet af Købrnhavn for København. Hvornår begynder vi at 

tage udgangspunkt i de forhold, der er nu og fremover for Nordsjælland og det øvrige 

Sjælland? 

o Udsagn der taler for sig selv  

  

• HH Metro må være mindre komplekst i anlæg - og billigere. . ? Mere direkte linjeføring.. en 

HH- Metro kunne have flere stationer i Hälsingborg - og evt have en linjeføring, der ender i 

Hillerød 

o Metroen er ikke undersøgt - umiddelbart er der ikke et stort nok kundegrundlag til en 

sådan  

   

• Er evt. nedlæggelse af færgedriften og de dertilhørende tabte arbejdspladser indregnet i cost 

benefit analysen? 

o I forhold til tabte færgearbejdspladser er den samfundsøkonomiske analyse en mere 

generel betragtning og kigger på effekterne overordnet på grundlag af ændringer af 

rejsetider. I forhold til færgerne forudsættes det, at de vil lukke. Indtægter fra færgerne 

skifter dermed til den faste forbindelse. 

  

• Da miljøkonsekvenserne blev vist så man farve bjælker men de var ikke afmærket på kortet  

o Farverne er de overordnede vurderingsklasser – der bliver brugt på kulturarv, 

byudvikling, naturmiljø på land, naturmiljø i vand osv. Hovedkonklusionen (m boret 

tunnel) er, at der er meget moderate konsekvenser til trods for det store anlæg. 

 



• Folketinget kunne overveje om det ikke kunne være en bedre idé at lave en fast forbindelse fra 

sjælland til Århus og forbinde DK i stedet at ligge et tunnelforbindelse kun 40 km fra en 

allerede eksistende forbindelse til sverige, som primær vil være til fordel for svenskerne? 

o Det gør Folketinget med forundersøgelsen af Kattegatforbindelsen.  

 

• Helsingør Kommune arbejder vel som medlem af HH-gruppen, der arbejder for “En fast 

forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør skal oprettes så hurtigt som muligt” og som 

beskrevet i "Én sammenbunden by i 2035" at Indgå aktivt i lobbyarbejde for en fast HH-

forbindelse?  

o HH-gruppen har været med i det indledende stadie og forholder sig nu meget konkret til 

det arbejde der er kommet ud med resultaterne af den strategiske analyse.  

 

• Arbejdspladser i Sverige vil næppe være attraktive for danskere grundet kursen og den deraf 

lavere løn. til gengæld vil danske arbejdstagere i højere grad skulle konkurrere med svanskere 

om arbejdspladser i Nordsjælland, da de omvendt vil få forholdsvis mere ud af at arbejde i DK 

o Se tidligere svar  

  

• Modvirkes den forventede turisme ikke meget i dem der tidligere tog færgen, nu er det vel 

mere realistisk at mange kører videre og stopper andre steder end Helsingør, når der ikke er et 

naturligt stop? 

o Det vil nok også ske i et omfang - men der kommer også et forøget antal af besøgende 

og dermed også en forøgelse af turisme i Helsingør og i Nordsjælland. 

Spørgsmål der først er besvaret efter endt orienteringsmøde (grundet 

manglende tid) – svarende fremgår også her under hvert spørgsmål:  
• I dag er den største andel af sommerhusturister i Helsingør kommune Svenskere, der 

overnatter i længere perioder. Er det sandsynligt, at en fast forbindelse vil forøge det antal, 

eller er det ligeså sandsynligt, at de nu vil tage tilbage uden at overnatte? 

o Det er både sandsynligt at en fast forbindelse vil øge det samlede antal turister og at 

turismen skifter karakter i retning af flere kortere ophold. 

 

• Er der i samfundsøkonomien taget højde for at de 20 minutter man I dag bruger på færgen 

faktisk for mange er en tiltrængt pause fra kørslen, der for folk der kører langt, må forventes 

alligevel at skulle tages et andet sted? De 20 minutter svarer næsten til den tid der i de 

samfundsøkonomiske analyser er regnet med at man sparer i tid, derfor er det vel en væsentlig 

overvejelse hvis de 20 min faktisk er noget der for mange under alle omstændigheder er vigtig 

"pause-tid? 

o De samfundsøkonomiske analyser ser på rejsetid som en omkostning og dermed 

reduktion af rejsetiden som en gevinst.  

 

• Det bliver jo ikke det eksisterende Kystbane-materiel, der skal betjene den fremtidige 

Kystbanen/HH-tunnelforbindelsen, Vi får vel næste generations - førerløse S-tog , hvilket kan 

reducere omkostningene og samtidig kan give en bedre betjening..? 

o Konventionen for trafikale og samfundsøkonomiske analyser er at besluttede og 

finansierede infrastrukturændringer forudsættes gennemført (basis). Da der ikke er 



truffet beslutninger om S-tog eller førerløse tog indgår det ikke i analysens 

basisforudsætninger. Et scenarie for alternativ togbetjening af kystbanen har heller 

ikke været end del af den strategiske analyse. Der har dog været overvejelser i andre 

sammenhænge – set evt. tidligere svar. 

 

• Skal der kun bores fra den danske side? 

o Den strategiske analyses anlægsoverslag forudsætter at boringen starter fra dansk 

side.  

 

• Hvis man gjorde Øresundsbroen til tvangsrute for lastbiltrafik for at undgå lastbiltrafik 

gennem Helsingør, i hvor mange år ud i fremtiden ville broen kunne rumme denne ekstra 

trafik?  

o Øresundsbroens mulighed for at afvikle en fortsat vækst i den samlede trafik 

afhænger af hvordan trafikken fordeler sig over døgnet. Med udgangspunkt i den 

nuværende døgnfordeling har det tidligere været vurderet at Øresundsbroens 

kapacitet rækker forbi 2050. 

o I dag (og formentligt i fremtiden) er det imidlertid ikke Øresundsbroens i sig selv, 

der kan give forsinkelser o.l., men passagen af København via Kalvebodløbet, 

Amagermotorvejen mv. 

 

• Jeg er meget ked af at høre at der ikke er indregnet udvidelse af Helsingør motorvejen. Der er 

allerede kø (når der ikke er Corona) fra Nivå til Hørsholm S og igen fra Nærum. Der vil være 

pendlere fra Sverige og dermed også ekstra trafik i spidsbelastningstiderne.  

o Udsagn der ikke besvares  

 

• Er der ikke rigtigt at en boret tunnels større en der kan rumme et tog endnu ikke er 

konstrueret, og derfor heller ikke er afprøvet 

o Der er mange eksempler på borede tunneller – også med store diametre - og mange 

projekter i gang. Som nævnt vurderes diameteren på vej-tunnelen sammen med 

tunnellens længde og den bløde (og varierende) undergrund at give en vis teknisk 

risiko for en boret tunnel. Risikoen kan formentligt reduceres med en mindre 

tunneldiameter, men også ved flere eksempler på gennemførelse og omkostninger. 

 

• Tak for en god præsentation. Er bekymret for den manglende udviddelse af 

Helsingørmotorvejen fra helsingør til Hørsholm. Det vil blive en flaskehals. 

o Udsagn der ikke besvares  

 

• Tak for god gennemgang. Tror også vi kraftigt undervurderer den negative indflydelse på 

øget trafik på helsingørmotorvejen især lastbiler, på kystbanen og den kastrofale mangel på 

turister der i fremtiden vil være i Helsingør når vejen lægges udenom. kan kun se at det er 

Sverige der får noget ud af det her - bruge vores veje i stedet for deres egne. Smart  

o Udsagn der ikke besvares   
 

Kak 090321 


