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1 Indledning og sammenfatning 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bedt Incentive om at belyse konsekvenserne for 

passagererne ved at separere driften af Kystbanen fra anden togtrafik for at undgå den negative 

indflydelse herfra på Kystbanen. Sigtet er en mere stabil togdrift — hvor dette separationstiltag 

er ét blandt flere mulige tiltag. 

Parallelt med Incentives analyse har Rambøll gennemført en overordnet teknisk analyse af, om og 

hvordan de undersøgte betjeningsmodeller kan realiseres i praksis. 

Struktur i rapporten 

I afsnit 2 beskriver vi kort den betjening på Kystbanen, som de alternative betjeningsmodeller 

vurderes i forhold til, samt de alternative betjeningsmodeller, som indgår i analysen. I afsnit 3 

sammenligner vi konsekvenserne for passagererne af at implementere de alternative 

betjeningsmodeller. 

Sammenfatning 

Punktligheden på Kystbanen kan forbedres ved at isolere driften fra den øvrige trafik. Konkret 

kan dette gøres ved, at alle tog på Kystbanen vender på Østerport, hvilket dog kræver en 

ombygning af stationen. Dette er nærmere behandlet i Rambølls analyse. 

Dette vil medføre en række fordele og ulemper for passagererne, som vi har kvantificeret i 

denne analyse. Vi har både set på løsninger med få og mange tog i timen samt løsninger med kun 

stoptog og løsninger med en blanding af stoptog og hurtigtog. Effekterne afhænger selvsagt af, 

hvilken betjeningsmodel der vælges.  

I myldretiden kan man fx opnå fordele i form af forbedret punktlighed (0,3 minut pr. rejse) og 

mindre ventetid/skjult ventetid (0,4 minut pr. rejse), hvis man vælger en betjeningsmodel med 8 

tog i timen fordelt på 2 systemer.   

Til gengæld forventes dette at medføre ulemper i form af øget rejsetid (1,1 minut pr. rejse), 

flere skift (+1,3 mio. skift) og øget skiftetid (1,1 minut pr. rejse). Det øgede antal skift svarer til, 

at godt 20% af rejserne i myldretiden påtvinges et ekstra skift på Østerport. I den forbindelse er 

det værd at bemærke, at der fra Østerport i fremtiden vil være et stort skinnebåret trafikudbud. 

Vi har endvidere gennemført en følsomhedsanalyse, der viser, at passagererne i myldretiden, ud 

fra en samfundsøkonomisk betragtning, vil være bedre tjent med ovennævnte betjening end den 

hidtil planlagte, hvis man kan forkorte holdetiden på stationerne ved samtidig at indsætte nyt 

materiel. Hvis fokus entydigt er på at forbedre kundepunktligheden, er det muligt at veksle 

reduceret rejsetid til en buffer i køreplanen. 

Uden for myldretiden er der mulighed for at undgå at påtvinge passagererne ekstra skift på 

Østerport ved at lade 2 tog i timen fortsætte til lufthavnen. Fx kan man med en model med 6 tog 
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i timen fordelt på 2 systemer og med 2 tog i timen til lufthavnen opnå forbedret punktlighed, 

samtidig med at rejsetiden, skiftetiden og antal skift ikke påvirkes. Løsningen giver dog øget 

ventetid/skjult ventetid.  

Igen har vi gennemført en følsomhedsanalyse, der viser, at passagererne uden for myldretiden, 

ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, vil være bedre tjent med ovennævnte betjening end 

den hidtil planlagte, hvis man samtidig kan forkorte holdetiden på stationerne ved at indsætte 

nyt materiel.  
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2 Betjeningsmodeller for Kystbanen 

I dette afsnit beskriver vi de betjeningsmodeller, som sammenlignes i analysen. 

I afsnit 2.1 beskriver vi kort den betjening, som de alternative betjeningsmodeller vurderes i 

forhold til, mens vi i afsnit 2.2 beskriver de alternative betjeningsmodeller, som er vurderet i 

analysen. 

2.1 Sammenligningsgrundlag for alternative 

betjeningsmodeller (basisscenariet) 

I dette afsnit beskriver vi kort den betjening, som de alternative betjeningsmodeller vurderes i 

forhold til (efterfølgende kaldet basisscenariet).  

Grundlag for basisscenariet 

Basisscenariet er baseret på aftalen Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet, som regeringen i 

december 2017 indgik med Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.  

Udmøntningen af aftalen er delt op i 2 faser. 

I første fase, der indledes i december 2020, øges betjeningen i dagtimerne på Kystbanen på de 6 

store nordlige stationer (Helsingør til Kokkedal), mens betjeningen reduceres på de 4 mindre 

stationer (Rungsted Kyst til Klampenborg). I myldretiden reduceres frekvensen på Kystbanen fra 9 

til 8 tog i timen. 

I anden fase, der forventes at starte i december 2022, adskilles Øresundstrafikken fra Kystbanen. 

Øresundstogene isoleres til strækningen mellem Østerport og Sverige, mens togene på Kystbanen 

kobles sammen med den sjællandske regionaltogstrafik.1 

I vores analyse sammenligner vi basisscenariet med alternative betjeningsmodeller med 

udgangspunkt i en isoleret drift mellem Helsingør og Østerport med den forventede køreplan 

efter implementering af anden fase, hvor Kystbanen integreres med den sjællandske 

regionaltogstrafik. 

Køreplan i basisscenariet 

Køreplanen på Kystbanen i basisscenariet er opsummeret i tabel 1. 

 

1 Kilde: Fremtidens togtrafik i Hovedstadsområdet, aftaletekst (december 2017).  
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Som det fremgår, vil der i myldretiden køre 8 tog i timen, mens der uden for myldretiden vil køre 

6 tog i timen.2  

Det fremgår desuden, at alle tog kører til/fra København H, så rejsende mellem stationer på 

Kystbanen og Københavns Lufthavn skal foretage et skift. Til gengæld kobles Kystbanen sammen 

med den sjællandske regionaltrafik, så rejsende fra Kystbanen får direkte afgange til fx Roskilde 

og Køge.  

Tabel 1 
 

Betjening af Kystbanen i basisscenariet 
 

  Tid på dagen System 1.  

Hurtigtog Helsingør- 

København H   

(uden stop 

Kokkedal-Hellerup) 

System 2.  

Hurtigtog Helsingør- 

København H  

(uden stop i Nivå og 

Rungsted Kyst- 

Østerport) 

System 3.  

Stoptog fra Nivå- 

København H 

 

I alt 

I myldretiden 4 tog i timen 2 tog i timen 2 tog i timen 8 tog i 

timen 

Uden for 

myldretiden 

4 tog i timen - 2 tog i timen 6 tog i 

timen 
 

 

  
 

 

2.2 Alternative betjeningsmodeller for Kystbanen med 

isoleret drift 

I analysen har vi sammenlignet alternative betjeningsmodeller for Kystbanen med isoleret drift 

for at finde den betjening, der ud fra en samlet betragtning giver de bedste forhold for 

passagererne med særligt fokus på at sikre en bedre punktlighed. Vi ser i alle modellerne på en 

betjening i myldretiden, hvor Kystbanen separeres fra den øvrige togdrift. Det antages, at 

separeringen sker ved, at alle tog på Kystbanen vender på Østerport. 

Det samme gør sig gældende for betjeningen uden for myldretiden bortset fra 2 scenarier (U4 og 

U5), hvor 2 tog i timen fortsætter til Københavns Lufthavn. 

Som det fremgår, har vi både undersøgt løsninger med få og mange tog i timen samt løsninger 

med kun stoptog og løsninger med en blanding af stoptog og hurtigtog. Forskellen på disse 

løsninger er, at køreplaner kun med stoptog er mindre komplekse og som udgangspunkt mindsker 

risikoen for forsinkelser. Til gengæld giver hurtigtogene en tidsgevinst for passagerer fra de store 

pendlerstationer på den nordlige del af Kystbanen, da de får en kortere rejsetid, fordi de ikke 

skal stoppe ved alle stationer. 

Modellerne er kort opsummeret i tabel 2. 

 

2 Da driften i aftentimerne endnu ikke er konkretiseret, antages betjeningen ikke at variere yderligere uden for 

myldretiden. 
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Det kræver en ombygning af Østerport, hvis Kystbanen skal vende her. Rambøll har i sin analyse 

godtgjort, at en sådan ombygning er teknisk mulig. Fælles for alle de undersøgte 

betjeningsmodeller er, at de kræver 2 perroner på Østerport.3 

Tabel 2 
 

Alternative betjeningsmodeller 
 

  Tid på dagen Betjeningsscenarie Specifikation 

I myldretiden M1. 6 stoptog Stop på alle stationer, Helsingør-Østerport 

 M2. 8 stoptog Stop på alle stationer, Helsingør-Østerport 

 M3. 9 stoptog Stop på alle stationer, Helsingør-Østerport 

 M4. 6 tog i timen, 

2 systemer 

2 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Kokkedal-Hellerup) 

4 stoptog, Nivå-Østerport 

 M5. 6 tog i timen, 

3 systemer 

2 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Kokkedal-Hellerup) 

2 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Nivå & Rungsted Kyst-Østerport) 

2 stoptog, Nivå-Østerport 

 M6. 8 tog i timen, 

2 systemer 

6 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Kokkedal-Hellerup) 

2 stoptog, Nivå-Østerport 

Uden for 

myldretiden 

U1. 6 stoptog Stop på alle stationer, Helsingør-Østerport 

 U2 6 tog i timen,  

2 systemer 

4 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Kokkedal-Hellerup) 

2 stoptog, Nivå-Østerport 

 U3. 6 tog i timen,  

3 systemer 

2 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Kokkedal-Hellerup) 

2 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Nivå & Rungsted Kyst-Østerport) 

2 stoptog, Nivå-Østerport 

 U4. 6 stoptog, heraf 

2 til lufthavnen 

4 stoptog, Helsingør-Østerport 

2 stoptog, Helsingør-Københavns Lufthavn  

 U5. 6 tog i timen, 

heraf 2 til 

lufthavnen,  

2 systemer 

4 hurtigtog, Helsingør-Østerport (uden stop Kokkedal-Hellerup),  

hvoraf 2 fortsætter til Københavns Lufthavn  

2 stoptog, Nivå-Østerport 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Note: Vurdering er foretaget af Rambøll. 
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3 Vurderinger af alternative 

betjeningsmodeller med isoleret drift 

I dette afsnit sammenligner vi konsekvenserne for passagererne af at indføre de alternative 

betjeningsmodeller i stedet for den betjening, der er forudsat i basisscenariet. 

Vi vurderer hver betjeningsmodel ud fra fem parametre: 

· Parameter 1. Rejsetid (timer) 

· Parameter 2. Skiftetid (timer) 

· Parameter 3. Antal skift (antal) 

· Parameter 4. Ventetid og skjult ventetid4 (timer) 

· Parameter 5. Forsinkelsestid (timer). 

Parameter 1-4 opgøres direkte ud fra passagerstrømme og de relevante betjeningsmodeller 

(køreplaner), mens parameter 5 er baseret på en ekspertvurdering af de enkelte 

betjeningsmodeller. Inden vi præsenterer vurderingerne af de enkelte betjeningsmodeller, 

gennemgår vi derfor først grundlaget for de ekspertvurderinger, som parameter 5 er baseret på. 

Det skal i øvrigt bemærkes, at data for passagerstrømme er baseret på data fra Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen — mere konkret har vi anvendt styrelsens såkaldte OD-matrice for 2022. Vi har 

foretaget én korrektion til denne matrice for at sikre, at effekten af Cityringen på antallet af 

omstigere på Østerport er afspejlet i matricen. Til denne korrektion har vi anvendt data fra 

Metroselskabet.5  

Modellerne omfatter alene variationer i antallet af togafgange og standsningsmønstre.  

Dog har vi i en følsomhedsanalyse belyst effekten af eventuelle tiltag, der kan reducere 

holdetiden på stationerne. 

I analyserne har vi ikke set på fordelen for andre tog på Sjælland, som undgår negativ indflydelse 

fra Kystbanen.  

 

 

 

 

4 Skjult ventetid dækker over den gene, som kunderne oplever, når afgangstiden/ankomkstiden ikke passer optimalt. 

5 Metroselskabet oplyser, at der i 2022 vil være ca. 4.000 omstigere fra metro til fjern- og regionaltog på Østerport pr. 

hverdagsdøgn. Vi har antaget, at 50% af disse er overflyttet fra Nørreport og København H. Ud fra disse tal har vi 

nedjusteret antallet af rejsende fra/til Kystbanen til/fra hhv. Nørreport og København H. Vi har tilsvarende opjusteret 

antallet af rejsende fra/til Kystbanen til/fra Østerport.   
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3.1 Grundlag for vurdering af kundepunktlighed 

(parameter 5) 

Rettidigheden/forsinkelsestiden på Kystbanen påvirkes af en lang række faktorer, herunder: 

· Vedligehold af materiel 

· Signalprogrammet 

· Forsinkelser fra Sverige 

· Valg af køreplan. 

Derudover er det væsentligt at holde sig for øje, at rettidigheden i fremtiden vil blive påvirket af 

tiltag, der allerede er besluttet, som illustreret i  figur 1.  

Når Kystbanen i december 2022 isoleres fra Øresundsbanen og sammenkobles med den 

sjællandske togtrafik, og frekvensen reduceres fra 9 til 8 tog i timen, falder andelen af rejsende, 

der forventes at blive forsinket, til punktet ”Kystbanen i 2022” i figur 1. Rettidigheden forbedres 

yderligere, når der indføres nyt signalsystem og nyt materiel på Kystbanen.  

Ud over de allerede vedtagne tiltag vil man kunne opnå en yderligere forbedring af rettidigheden 

ved at isolere Kystbanen fra den øvrige trafik. 

Figur 1 
 

Andel af rejsende, der forventes af blive forsinket, når alle vedtagne tiltag er trådt i kraft 

   

 

  
Kilde: DSB og egne beregnigner. 
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I denne analyse er fokus på valget af køreplan på en isoleret bane. Vi har derfor vurderet 

rettidigheden/forsinkelsestiden for hver betjeningsmodel med udgangspunkt i en sammenligning 

af punktligheden på Ringbanen (S-banestrækning mellem Hellerup og Ny Ellebjerg) og den 

estimerede punktlighed på Kystbanen, når ændringerne i december 2022 er trådt i kraft.  

Ringbanen er udvalgt som reference, da den har en markant større rettidighed end Kystbanen. 

Man kan pege på flere årsager til dette. For det første drives Ringbanen som et isoleret system, 

hvilket indebærer, at der ikke ”importeres” forsinkelser fra andre systemer. For det andet 

betjenes S-banen med togmateriel, der muliggør en væsentligt hurtigere afgangsprocedure på 

grund af flere døre, således at holdetiden på stationerne kan minimeres. En mindre kompleks 

køreplan er en tredje årsag. 

Med udgangspunkt i Ringbanen som reference har vi altså foretaget en vurdering af, i hvor høj 

grad forskellige betjeningsmodeller på Kystbanen kan bringe punktligheden tættere på den høje 

punktlighed på Ringbanen.  

Tilgangen er illustreret i figur 2. 

Punktligheden på Kystbanen kan forbedres ved at ændre betjeningsmodel, men realistisk set ikke 

til niveauet på Ringbanen, da det vil kræve en betjening, der i større omfang minder om S-

togsbetjeningen med dens særlige karakteristika.  

I dialog med Rambøll har vi vurderet, at kundepunktligheden på Kystbanen med det nuværende 

materiel og signalsystem højst kan forbedres med halvdelen af forskellen mellem Ringbanen og 

punktet benævnt Kystbanen i 20226. Det svarer til punkt A i figur 2. Punkt A angiver således, hvor 

stor en andel af de rejsende der forventes at blive forsinket ved den mest simple køreplan på 

Kystbanen. 

Punktet ”Kystbanen i 2022” afspejler den forventede rettidighed i myldretiden i december 2022 i 

basisscenariet. Dvs. efter Kystbanen er separeret fra Øresundsbanen og sammenkoblet med den 

sjællandske regionaltrafik, og frekvensen er reduceret fra 9 til 8 tog i timen. 

Konkret er rettidigheden for basisscenariet opgjort ved at fratrække halvdelen af de forsinkelser, 

der skyldes forsinkelser fra udlandet, fra den gennemsnitlige forsinkelse på Kystbanen. I den 

undersøgte periode var 3% af de rejsende på Kystbanen forsinkede på grund af forsinkelser fra 

udlandet. Årsagen til, at vi ikke har fratrukket alle forsinkelserne fra udlandet, er, at Kystbanen i 

fremtiden i stedet kobles til den sjællandske regionaltogstrafik, hvorfra der også kan komme 

forsinkelser for Kystbanens passagerer. For alle punkterne A-H er effekten af at isolere Kystbanen 

indregnet. 

Til illustration har vi med den nederste kurve vist, at man kan forbedre rettidigheden ved 

alternative betjeningsmodeller, når ændringerne på Kystbanen i december 2022 (omkobling af 

 

6 Skal kundepunktligheden på Kystbanen forbedres yderligere, kræver det nogle driftsmæssige ændringer på 

Kystbanen, som fx nyt togmateriel, da de nuværende kystbanetog er mere ustabile end fx S-togene. Det kræver 

også et nyt signalsystem, da det nuværende signalsystem er væsentligt dårligere udstyret til at håndtere 

uregelmæssigheder end ERTMS. 
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Kystbanen og reduceret frekvens), ERTMS og ”Fremtidens tog” er implementeret. Denne 

sammenhæng er dog ikke anvendt i analysen. 

Figur 2 
 

Andel af rejsende, der forventes at blive forsinket, ved alternative betjeningsmodeller og isolering af 

Kystbanen 

   

 

  
Kilde: DSB og egne beregnigner. 
Noter: Når ERTMS og ”Fremtidens tog” etableres på Kystbanen, vil punktligheden blive forbedret yderligere. Uden signalfejl og 
med et mindre behov for vedligehold af materiel vil andelen af rejsende, der bliver forsinket, blive reduceret med 5-7%-point.  

 

På basis af ovenstående har Rambøll vurderet, hvor hver betjeningsmodel placerer sig på skalaen 

mellem Kystbanens rettidighed og Ringbanens rettidighed ud fra antal tog i timen og antal 

systemer. Rambølls vurderinger fremgår af tabel 3. Det ses, at en køreplan med 6 stoptog i timen 

(A) vil medføre en markant forbedring af punktligheden. Jo flere afgange og/eller systemer der 

tilføjes, jo dårligere vil punktligheden blive, efterhånden som vi bevæger os op ad grafen. 

Dermed vil en køreplan med både stop- og hurtigtog (2 systemer) fordelt på 8 afgange (E) alt 

andet lige give en dårligere punktlighed end (A), men naturligvis en noget bedre punktlighed end 

i basisscenariet. 

Det er værd at bemærke, at vurderingerne er behæftet med betydelig usikkerhed, og at analysen 

ikke omfatter alle de udfald, der er skitseret med bogstaverne A-H i figur 2. 
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Tabel 3 
 

Kompleksitet af betjeningen: Vurdering af kundepunktligheden i forhold til antal tog pr. time og antal 

systemer (bogstaverne i tabellen henviser til figur 2) 

 

      Antal systemer 

    1 2 3 

  6 A B B 

Tog i timen 8 B E Ikke muligt 

  9 E Ikke muligt Ikke muligt 
 

 

  
Kilde: Rambøll. 
Note: Der opnås samme kundepunktlighed ved forskellige kombinationer af antal tog i timen og antal systemer. Eksempelvis er 
kundepunktligheden den samme ved 8 tog og 1 system som ved 6 tog og 2 systemer. Det skyldes bl.a., at det med flere 
systemer er muligt at køre med forskellige standsningsmønstre, som sikrer en bedre afviklingen af togdriften. Dog kan flere 
systemer i visse tilfælde øge kompleksiteten.”Ikke muligt” dækker over, at betjeningen vil kræve mere end de maksimalt 2 
perroner på Østerport, som er en rammeforudsætning for analysen. 

 

 

3.2 Konsekvenser for passagererne af alternative 

betjeningsmodeller med isoleret drift 

Nedenfor har vi opsummeret vores opgørelser af konsekvenserne for kunderne af at 

implementere de alternative betjeningsmodeller på Kystbanen med isoleret drift. 

3.2.1 Alternative betjeningsmodeller i myldretiden 

I tabel 4 har vi opsummeret resultaterne for rejsende i myldretiden. 

Her fremgår det, at ingen af modellerne alene giver fordele for passagererne.  
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Tabel 4 
 

Vurdering af alternative betjeningsmodeller i myldretiden 

Rød = ulempe, grøn = fordel sammenlignet med basisscenariet 

 

  Betjenings-

scenarie 

Parameter 1.  

Rejsetid 

Parameter 2. 

Skiftetid  

 

Parameter 3. 

Antal skift  

Parameter 4. 

Ventetid  

og skjult 

ventetid  

Parameter 5. 

Forsinkelsestid 

 

 (1.000 timer) (1.000 timer) (mio. skift) (1.000 timer) (1.000 timer) 

M1. 6 stoptog 663 103 1,2 -138 -67 

M2. 8 stoptog 663 103 1,2 -247 -59 

M3. 9 stoptog 663 103 1,2 -283 -34 

M4. 6 tog i 

timen, 

2 systemer 

105 107 1,3 132 -59 

M5. 6 tog i 

timen, 

3 systemer 

0 106 1,3 251 -59 

M6. 8 tog i 

timen, 

2 systemer 

105 110 1,3 -40 -34 

 

 

  
 

 

 

Hvis man eksempelvis betragter scenarie M6 med 8 tog i timen fordelt på 2 systemer, vil 

passagererne få fordel af:  

· Mindre ventetid/skjult ventetid: Ventetiden og den skjulte ventetid falder samlet set 

med 40.000 timer pr. år, fordi frekvensen pr. system stiger, når antallet af systemer 

reduceres fra 3 til 2. Det svarer til ca. 0,4 minutter pr. rejse i myldretiden, da der 

gennemføres ca. 6 mio. rejser pr. år på Kystbanen i myldretiden. 

 

· Mindre forsinkelsestid som følge af bedre punktlighed: Forsinkelsestiden falder samlet 

set med 34.000 timer pr. år, som følge af at den isolerede drift giver bedre punktlighed. 

Det svarer til 0,3 minut pr. rejse. 

 

Til gengæld forventes det, at kunderne med M6 vil opleve ulemper i form af: 

 

· Øget rejsetid: Rejsetiden stiger samlet set med 105.000 timer pr. år. Det skyldes flere 

forhold. Rejsende fra Rungsted Kyst mister en forbindelse med hurtigtog i myldretiden, 

når antallet af systemer reduceres fra 3 til 2. Derudover vil rejsende fra Helsingør, 

Snekkersten og Humlebæk opleve, at den hurtigste forbindelse med M6 vil være 

langsommere end den hurtigste forbindelse i basisscenariet. Samlet svarer effekterne til 

1,1 minut pr. rejse i myldretiden. 

 

· Flere skift: Kunderne vil samlet skulle skifte 1,3 mio. gange mere, hvis man laver en 

omlægning, hvor Kystbanen vendes på Østerport. Det er således godt 20% af rejserne i 

myldretiden, der påtvinges et skift på Østerport. 
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· Øget skiftetid: Det øgede antal skift medfører, at kunderne samlet skal bruge 110.000 

timer ekstra på at skifte. Det svarer til 1,1 minut pr. rejse i myldretiden. 

Valget af betjeningsscenarie afhænger af, hvor stor vægt man tillægger de enkelte fordele og 

ulemper. Hvis man vægter hurtig rejsetid og flere afgange højt, vil punktligheden alt andet lige 

blive dårligere, end hvis man vælger en simpel køreplan kun med stoptog.  

Analysen er baseret på en forudsætning om, at et ekstra stop forlænger rejsetiden med 2 

minutter både i basis- og planalternativerne. Det svarer ikke helt til dagens situation, og der er 

derfor tale om en forsimplende antagelse 

Med hensyn til de passagerer, der vil blive påført et skift på Østerport, er det værd at bemærke, 

at der fra Østerport i fremtiden vil være et stort skinnebårent trafikudbud. Fra 2019 åbner 

Cityringen, mens der med adskillelsen af Kystbanen og Øresundstrafikken forventet i december 

2022 vil være forbindelse til København H og Københavns Lufthavn med Skånetrafikkens tog, der 

kører 6 gange i timen i myldretiden. Desuden vil der med udrulningen af automatisk S-tog i fra 

medio 2030’erne være forbindelse til Nørreport og København H med 36 afgange i timen. Indtil 

da vil der være 30 S-tog i timen.  

Følsomhedsanalyse  ̶  kortere holdetid på stationer i myldretiden 

Vi har gennemført en følsomhedsanalyse for M6, der belyser effekterne af et scenarie, hvor man 

ved indkøb af S-togslignende regionaltogsmateriel til Kystbanen kan reducere holdetiden på 

stationerne fra 2 minutter i dag til 1,5 minutter.  

Resultaterne er opsummeret tabel 5.  

Den samlede rejsetid falder med 113.000 timer årligt i forhold til basisscenariet, hvis holdetiden 

reduceres til 1,5 minut. Reduktionen i rejsetiden vil således overstige den ekstra skiftetid, som 

nogle passagerer skal bruge på at skifte på Østerport. Tilbage står således at afveje genen ved 

flere skift op imod fordelene ved lavere ventetid/skjult ventetid og færre forsinkelser. 

De øvrige effekter er uændrede. 

Tabel 5 
 

Følsomhedsanalyse for M6: Effekt af kortere holdetid på stationer i myldretiden  

Rød = ulempe, grøn = fordel sammenlignet med basisscenariet 

 

  Holdetid Parameter 1.  

Rejsetid 

Parameter 2. 

Skiftetid  

 

Parameter 3. 

Antal skift  

Parameter 4. 

Ventetid og  

skjult 

ventetid  

Parameter 5. 

Forsinkelsestid 

 (1.000 timer) (1.000 timer) (mio. skift) (1.000 timer) (1.000 timer) 

2 minutter 105 110 1,3 -40 -34 

1,5 minutter -113 110 1,3 -40 -34 
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3.2.2 Alternative betjeningsmodeller uden for myldretiden 

I tabel 6 har vi opsummeret resultaterne for rejsende uden for myldretiden. 

Tabel 6 
 

Vurdering af alternative betjeningsmodeller uden for myldretiden 

Rød = ulempe, grøn = fordel sammenlignet med basisscenariet 

 

  Betjenings-

scenarie 

Parameter 1.  

Rejsetid 

Parameter 2. 

Skiftetid  

 

Parameter 3. 

Antal skift  

Parameter 4. 

Ventetid og  

skjult 

ventetid  

Parameter 5. 

Forsinkelsestid 

 

 (1.000 timer) (1.000 timer) (mio. skift) (1.000 timer) (1.000 timer) 

U1. 6 stoptog 357 65 0,8 -173 -16 

U2 6 tog  

i timen, 2 

systemer 

0 68 0,8 0 -11 

U3. 6 tog  

i timen, 3 

systemer 

-67 67 0,8 75 -11 

U4. 6 

stoptog, 

heraf 2 til 

lufthavnen 

357 -12 -0,1 -38 -16 

U5. 6 tog i 

timen, heraf 

2 til 

lufthavnen,  

2 systemer 

0 0 0 106 -11 

 

 

  
 

 

 

Igen afhænger valget af betjeningsscenarie af, hvor stor vægt man tillægger de enkelte fordele 

og ulemper.  

Alle betjeningsscenarierne giver en reduktion i forsinkelsestiden.  

Betjeningsscenarie U1, U2 og U3 medfører 0,8 mio. ekstra skift uden for myldretiden. Det skal 

sammenholdes med, at der hvert år gennemføres ca. 4 mio. rejser på Kystbanen uden for 

myldretiden. Det er således godt 20% af rejserne uden for myldretiden, der påtvinges et skift på 

Østerport i disse 3 betjeningsscenarier. 

I betjeningsscenarie U4 og U5 køres der med 2 tog i timen til lufthavnen. Ingen passagerer 

påtvinges derfor ekstra skift på Østerport. Faktisk giver U4 et lille fald i antal skift, når man med 

stoptog får direkte tog til lufthavnen. U4 medfører dog en stigning i den gennemsnitlige rejsetid 

på næsten 6 minutter som følge af ekstra stop.  
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Følsomhedsanalyse  ̶  kortere holdetid på stationer uden for myldretiden 

Igen har vi gennemført en følsomhedsanalyse, der belyser effekterne af et scenarie, hvor man 

ved indkøb af S-togslignende regionaltogsmateriel til Kystbanen kan reducere holdetiden på 

stationerne fra 2 minutter i dag til 1,5 minut. Følsomhedsanalysen er lavet for U5. 

Resultaterne er opsummeret tabel 7. 

Den samlede rejsetid falder med 139.000 timer årligt i forhold til basisscenariet, hvis holdetiden 

reduceres til 1,5 minut. Rejsetiden reduceres således med mere end stigningen i ventetid/skjult 

ventetid. 

Effekten på de øvrige tidstyper er uændret. 

Tabel 7 
 

Følsomhedsanalyse for U5: Effekt af kortere holdetid på stationer uden for myldretiden  

Rød = ulempe, grøn = fordel sammenlignet med basisscenariet 

 

  Holdetid Parameter 1.  

Rejsetid 

Parameter 2. 

Skiftetid  

 

Parameter 3. 

Antal skift  

Parameter 4. 

Ventetid og  

skjult 

ventetid  

Parameter 5. 

Forsinkelsestid 

 

 (1.000 timer) (1.000 timer) (mio. skift) (1.000 timer) (1.000 timer) 

2 minutter 0 0 0 106 -11 

1,5 minutter -139 0 0 106 -11 
 

 

  
 

 

 

3.2.3 Sideanalyse: Samfundsøkonomisk vægtning 

I en sideanalyse har vi sammenlignet modellerne på basis af den afvejning af fordele og ulemper, 

som man anvender, når man laver samfundsøkonomiske analyser.  

Denne sideanalyse indikerer, at kunderne ud fra en samfundsøkonomisk vurdering som 

udgangspunkt er bedre stillet med køreplanen i basisscenariet end de alternative 

betjeningsmodeller. 

Sideanalysen viser endvidere, at blandt de alternative betjeningsmodeller er M6 den mest 

fordelagtige model i myldretiden, mens U5 med koblingen til lufthavnen er den mest fordelagtige 

model uden for myldretiden. Sideanalysen er beskrevet i bilag 1. 

Årsagen til, at M6 i denne sideanalyse forekommer mindre attraktiv end køreplanen i 

basisscenariet, er bl.a., at dette betjeningsscenarie medfører 1,3 mio. flere skift. I 

samfundsøkonomiske analyser vurderes et skift at være lige så slemt som 6 minutters ekstra 

rejsetid. Hertil kommer den tid, som selve skiftet tager. 

Hvis holdetiden reduceres fra 2 minutter til 1,5 minut, giver både betjeningsmodel M6 og U5 

kunderne en samfundsøkonomisk gevinst i forhold til basisscenariet. 
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4 Bilag 1. Samfundsøkonomisk opgørelse 

af brugereffekter (sideanalyse) 

Vi har gennemført en sideanalyse af de alternative betjeningsmodeller, hvor vi har afvejet 

fordele og ulemper for passagererne ud fra den vægtning, man bruger, når man laver 

traditionelle samfundsøkonomiske analyser i transportsektoren. 

Vi har alene set på effekterne på passagererne. Drifts- og anlægsomkostninger indgår således 

ikke i analysen. 

4.1 Tilgang og metode 

Konkret har vi omregnet effekterne for kunderne til såkaldte rejsetidsækvivalenter ud fra den 

afvejning af brugereffekterne, der fremgår af tabel 8. 

Det fremgår fx, at man i traditionelle samfundsøkonomiske analyser indregner, at kunderne 

opfatter forsinkelsestid som tre gange værre end traditionel rejsetid, og at et ekstra skift 

modsvarer 6 minutters ekstra rejsetid (ud over den tid, som selve skiftet tager).  

Tabel 8 
 

Vægtning af tidstyper 
 

  Tidstype Vægt i forhold til rejsetid 

Skiftetid 1,5 

Ventetid 2 

Skjult ventetid 0,8 

Forsinkelsestid 3 

Skiftestraf 6 minutter 
 

 

  
Kilde: Transportøkonomiske Enhedspriser 1.8. 

 

 

I sideanalysen har vi indregnet effekten af, at den ændrede service på Kystbanen påvirker 

passagertallet. Vi har brugt samme tilgang til dette, som man traditionelt gør i 

samfundsøkonomiske analyser, dvs. ved hjælp af den såkaldte ”rule of half”. Metoden er 

beskrevet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Manual for samfundsøkonomisk analyse på 

transportområdet fra 2015. 
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4.2 Samfundsøkonomisk screening af betjeningsmodeller i 

myldretiden 

Resultaterne af den samfundsøkonomiske screening af de alternative betjeningsmodeller for 

myldretiden fremgår af figur 3. 

Baseret på den samfundsøkonomiske vægtning er betjeningen i myldretiden i basisscenariet at 

foretrække sammenlignet med de 6 alternative betjeningsmodeller.  

Blandt de alternative betjeningsmodeller er M6 den mest fordelagtige, mens M1 er den mindst 

fordelagtige. Der er kun små forskelle mellem de øvrige 4 betjeningsmodeller. 

Figur 3 
 

Ændring i rejsetidsækvivalenter i forhold til basisscenariet, myldretid (1.000 timer) 

  

 
  

 

 

Den samlede ændring i rejsetidsækvivalenter er summen af de ændringer, der fremgår af figur 4. 

Figur 4 viser fx, at effekterne for passagererne af M6, der svarer til 203.000 timers ekstra 

rejsetid, består af følgende effekter: 

· Kunderne vil opleve flere skift og bruge mere tid på skift, fordi Kystbanen vendes på 

Østerport (■). 

· Rejsetiden stiger, fordi antallet af systemer reduceres fra 3 til 2 systemer, og dermed 

mister nogle rejsende forbindelser med hurtigtog (■).  

· Ventetid og skjult ventetid falder, fordi frekvensen af tog i system 1 (se tabel 1) stiger 

(■). 
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· Den forventede forsinkelsestid falder, fordi betjeningen bliver mindre kompleks, bl.a. 

fordi Kystbanen isoleres (■). 

I de 3 modeller med stoptog (M1, M2 og M3) er ændringen i rejsetiden den samme, fordi de 

rejsende mister de samme forbindelser med hurtigtog. Ændringen i skiftetid og -straf er ligeledes 

den samme, hvilket skyldes, at Kystbanen vendes på Østerport. Der er derimod forskel på 

ændringerne i forsinkelsestid og ventetid/skjult ventetid. I scenarie M1 falder den forventede 

forsinkelsestid mest, fordi betjeningen er mindst kompleks, mens ventetiden og den skjulte 

ventetid falder mest i scenarie M3, fordi frekvensen er højest i dette scenarie. 

I de 2 modeller med 6 tog i timen og henholdsvis 2 og 3 systemer (M4 og M5) er der primært 

forskel på rejsetid og ventetid/skjult ventetid. Rejsetiden er højere i M4 end i basisscenariet, 

fordi nogle rejsende mister en forbindelse med hurtigtog, når antallet af systemer reduceres fra 

3 til 2. Ventetiden og den skjulte ventetid stiger i forhold til basisscenariet i både M4 og M5, fordi 

frekvensen falder fra 8 til 6 tog i timen, mens ventetiden og den skjulte ventetid stiger mere i M5 

end i M4, fordi frekvensen for system 1 (se tabel 1) falder. Den forventede forsinkelsestid falder 

lige meget med begge modeller. 

Figur 4 
 

Ændring i rejsetidsækvivalenter i forhold til basisscenariet delt op på tidstyper, myldretid (1.000 timer) 

  

 
  

 

Følsomhedsanalyse med kortere holdetider på stationerne 

Vi har gennemført en følsomhedsanalyse, der belyser effekterne af, at holdetiden ved 

stationerne reduceres fra 2 minutter til 1,5 minut i myldretiden. 

+541 +348 +349

+355 +364
+203

-1.000

-500

0

+500

+1.000

+1.500

M1.
6 stoptog

M2.
8 stoptog

M3.
9 stoptog

M4.
6 tog i
timen,

2 systemer

M5.
6 tog i
timen,

3 systemer

M6.
8 tog i
timen,

2 systemer

1
.0

0
0
 t

im
e
r,

 r
e
js

e
ti

d
sæ

k
v
iv

a
le

n
te

r

Ventetid og skjult ventetid Forsinkelsestid Skiftetid og skiftestraf Rejsetid



 

Incentive   |   21 

 

Hvis holdetiden reduceres til 1,5 minut, kan man med betjeningsmodel M6 opnå en 

samfundsøkonomisk gevinst for de rejsende, jf. figur 5. Passagererne er altså bedre tjent med M6 

med kortere holdetid end betjeningen i basisscenariet. Det skyldes, at den samlede rejsetid 

falder med betjeningsmodel M6 med kort holdetid. Med en holdetid på 2 minutter forlænges 

rejsetiden med betjeningsmodel M6 sammenlignet med basisscenariet. 

Det er værd at bemærke, at opgørelsen afspejler en løsning, hvor den kortere holdetid ikke 

påvirker kundepunktligheden. Hvis fokus entydigt er på at forbedre kundepunktligheden, er det 

muligt at veksle reduceret rejsetid til en buffer i køreplanen.  

Figur 5 
 

Ændring i rejsetidsækvivalenter i forhold til basisscenariet, delt op på tidstyder, myldretid (1.000 timer) 

  

 

  
 

 

4.3 Samfundsøkonomisk screening af betjeningsmodeller 

uden for myldretiden 

I figur 6 og figur 7 findes tilsvarende opgørelser for de alternative betjeningsmodeller uden for 

myldretiden. 

Baseret på den samfundsøkonomiske vægtning er betjeningen i basisscenariet uden for 

myldretiden også at foretrække i forhold til de 5 alternative betjeningsmodeller, jf. figur 6. 

Blandt de alternative betjeningsmodeller er U5 den mest fordelagtige, mens U1 er den mindst 

fordelagtige.  
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Figur 6 
 

Ændring i rejsetidsækvivalenter i forhold til basisscenariet, uden for myldretid (1.000 timer) 

  

 

 

  
 

Figur 7 
 

Ændring i rejsetidsækvivalenter i forhold til basisscenariet delt op på tidstyper, uden for myldretid  

(1.000 timer) 
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Følsomhedsanalyse med kortere holdetider på stationerne 

Vi har gennemført en følsomhedsanalyse, der belyser effekterne af, at holdetiden ved 

stationerne reduceres fra 2 minutter til 1,5 minut uden for myldretiden. 

Hvis holdetiden reduceres til 1,5 minut, kan man med betjeningsmodel U5 opnå en 

samfundsøkonomisk gevinst for de rejsende, jf. figur 8.  

Passagererne er altså bedre tjent med U5 med kortere holdetid end betjeningen i basisscenariet. 

Det skyldes, at den samlede rejsetid falder med betjeningsmodel U5 med kort holdetid.  

Igen er det værd at bemærke, at opgørelsen afspejler en løsning, hvor den kortere holdetid ikke 

påvirker kundepunktligheden. 

 

Figur 8 
 

Ændring i rejsetidsækvivalenter i forhold til basisscenariet delt op på tidstyper, uden for myldretid  

(1.000 timer) 
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