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Et halvt år 
mEd Id-kontrol 
hyllIe og kastrup er  
forvandlet fra pendler-
statIoner tIl grænsestatIoner



Reportage: Jenny andersson

Et halvt år 
mEd id-kontrol

news Øresund special:

Den 4. juli er det et halvt år siden ID-kontrollerne indførtes for 
de rejsende fra Danmark til Sverige. Det er pendlerne over Øre-
sund som effekterne har været størst for, blandt andet med færre 
afgange, længere rejsetid og trængsel på togene. Bus-, færge-, og 
biltrafikken har kunne køre uden større forsinkelser. Hvordan ser 
situationen ud i dag og hvordan påvirkes regionen? News Øresund 
har spurgt ministre, tjenestemænd, politikere samt pendlere i 
regionen om deres syn på sagen. 



Situationen i Øresundsregionen ville forbedres ved at flytte grænsekon-
trollerne fra Hyllie til dansk jord. Det mener Sveriges indenrigsminis-
ter Anders Ygeman. Det kræver dog lovændring og at Danmark tillader 
svenske tjenestemænd at agere dér. Der er diskussioner mellem lan-
dene, men Ander Ygeman kan p.t. ikke sige om eller hvornår en sådan 
ændring kan ske.   
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IndenrIgsmInIster I sverIge An-
ders Ygeman forhandler med Dan-
mark om at flytte grænsekontrollen 
i svenske Hyllie til dansk jord. 
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”det er ikke muligt at sige om eller 
hvornår de midlertidige grænsekon-
troller vil kunne ændres” 

id-og grænsekontroller
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I 
dag udføres en ID-kontrol ved Københavns 
Lufthavn hvor rejsende med Øresundstog, som 
rejser fra Danmark, må hoppe af toget, gå op 
gennem ankomsthallen og ned på den anden 
perron, vise gyldig legitimation og derefter 

hoppe tilbage på et nyt tog for at rejse videre mod 
Sverige. Herefter udføres der grænsekontrol ombord 
på toget ved den første station i Sverige, Hyllie, 
hvor toget holder stille ekstra længe. At slå de to 
kontroller sammen går ikke, eftersom den første 
kontrol er transportørernes ansvar og den anden 
politimyndighedernes. Derimod ville situationen 
forbedres hvis grænsekontrollen blev flyttet til dansk 
jord, i umiddelbar nærhed af ID-kontrollen. Det 
mener Anders Ygeman, Sveriges indenrigsminister. 
Men han kan ikke sige noget om udsigterne for en 
sådan løsning.          
– Regeringen er fortsat i dialog med danske repræ-
sentanter angående en løsning. Forslaget er dog 
juridisk kompliceret og kræver lovændring. Det 
forudsætter også at Danmark tillader at svenske 
tjenestemænd agerer på dansk jord. Det er derfor 
stadig til at sige om eller hvornår de midlertidige 
grænsekontroller vil kunne ændres som foreslået.  

Da News Øresund kontaktede det danske Justitsmi-
nisterie ville de ikke kommentere sagen udover at en 
dialog er i gang, og at den rejser spørgsmål i forhold til 
den danske grundlov som skal undersøges nærmere. 

Det er nu et halvt år siden det såkaldte trans-
portøransvar med ID-kontroller blev indført, i hen-
hold til Lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara 

“En dialog er i gang, og den 
rejser spørgsmål i forhold til 
den danske grundlov som 
skal undersøges nærmere.”
sådan svarer justitsminister søren pind (v) på 
spørgsmålet om Id-kontrollernes udformning 
kan ændres. Ifølge den svenske indenrigs-
minister anders ygeman (s) forudsætter 
forslaget om at flytte grænsekontrollen til 
dansk jord, at danmark også tillader de svens-
ke tjenestemænd at agere dér. han kan ikke 
udtale sig om eller hvornår en sådan ændring 
ville kunne gennemføres.    
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för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten 
i landet som blev vedtaget i december sidste år. Efter 
flere kortere forlængelser i foråret, kom i starten af 
juni den nuværende beslutning, som gælder til og 
med den 3. november for ID-kontrollerne og til og 
med d. 11. november for grænsekontrollerne.
– Grænsekontrollerne og identitetskontrollerne er 
fortsat nødvendige af hensyn til den almene orden og 
den indre sikkerhed i Sverige, siger Anders Ygeman 
til News Øresund. En del af problematikken ligger på 
EU-niveau, mener han.
– Sverige tilhører Schengen. Schengens grundpille 
er den frie bevægelighed. Så snart EU har sikret den 
ydre grænse og en fungerende omfordeling er på 
plads, så skal vi trin for trin normalisere forholdene.   

ID-kontrollerne er transportørernes ansvar. Det 
indebærer at DSB og Skånetrafiken gennemfører 
kontrollen, som omfatter rejsende via Københavns 
Lufthavn, og at andre togoperatører såsom SJ, og 
færge- og busselskaber gennemfører kontrol af deres 
passagerer inden påstigningen på deres holdepladser 
og færgelejer. Anders Ygeman påpeger at regeringen 
er klar over de besværligheder der er opstået i Øre-
sundsregionen efter kontrollerne blev indført.      
– Vi lukker ikke øjnene for at kontrollerne har 
været en udfordring og har medført belastninger for 
Øresundsregionen. Tværtimod, vores ambition er at 
kontrollerne skal medføre så lidt besvær som muligt 
for de rejsende.  
– Øresundsregionen er én region. Vi er to lande, men 
regionen er fælles. Den der investerer i Øresundsregi-
onen skal vide at regeringen vil udvikle regionen.
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For Skånetrafiken er især tre spørgsmål blevet priorite-
ret siden ID-kontrollerne blev indført, og de pålagdes 
transportøransvar for togtrafikken over Øresundsbro-
en. For det første, at ID- og grænsekontrollerne samles 
på ét sted for at forkorte rejsetiden. For det andet, at 
kapaciteten øges så der går et tog hver tiende minut i 
myldretiden for at mindske trængsel og give samme 
service som tidligere. For det tredje, økonomisk erstat-
ning fra staten for udgifterne til ID-kontrollerne.        

Linus Eriksson, trafikdirektør hos Skånetrafiken, anslår 
at det ville spare de rejsende 20 minutter per rejse, hvis 

kontrollerne samles på ét sted. 
– Vi har fokus på at samle kontrollerne på ét sted. Det 
er ikke logisk at man først skal vise sit ID, køre med tog 
i 12 minutter, og så vise ID igen mellem to nordiske 
lande. Det må kunne løses på en smartere måde.
Den nuværende løsning af ID-kontrollerne på Køben-
havns Lufthavn hvor passagererne skal bytte tog og gå 
op i ankomsthallen, ned på det andet spor bliver nu 
evalueret, meddeler han.  
– Nu ved vi at kontrollerne vil fortsætte gennem 
efteråret, og vi arbejder på at finde en bedre løsning. 
Men hvordan den løsning skal se ud er ikke klart lige 

på statIonen i svenske hyllie 
har politiet gennemført græn-
sekontrol siden sidste år.

at samordne kontrollerne 
sparer 20 minutters reJsetid
Siden ID- og grænsekontrollerne indførtes er rejsetiden med tog fra København 
til Malmø blevet forlænget fra 35 til 72 minutter. At samle kontrollen på ét sted 
ville spare de rejsende 20 minutter, vurderer Linus Eriksson, Skånetrafikens 
trafikdirektør. Højt på hans agenda står også at genindføre ti-minutters driften, 
og at få erstatning for de øgede omkostninger fra den svenske stat.     
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nu, eftersom det er en stor udfordring med kapacite-
ten i Københavns lufthavn.   

Det er netop kapaciteten omkring Københavns 
Lufthavn som er anledning til kontrollens udformning, 
og årsagen til at antallet af tog i myldretiden nærmest 
er halveret fra ti-minutters drift til tyve-minutters drift 
mellem 06-09 og 15-18. 
– Anledningen til at vi ikke kan køre med fuld kapaci-
tetsudnyttelse skyldes, at det omløb vi kører på dansk 
side og på svensk side og med et brud i Kastrup kræver 
flere tog. Hvor mærkeligt det end lyder, skal der flere tog 
til og det indebærer at vi har konstant materielmangel. 
Systemet hænger på, at alle togsæt er i drift. Får vi et 
togsæt, hvor der opstår fejl 
eller som må vedligeholdes, 
får vi direkte materielmang-
el”, udtaler Linus Eriksson.

I myldretiden skal det pri-
oriteres at køre med lange 
togsæt, men det kan ikke 
altid ske. Den forandrede 
løsning har ædt alle margi-
naler som tidligere fandtes 
i planlægningen. DSB 
håndterer vedligeholdelsen 
og sammensætter togene 
på dansk side, og aflyste tog 
eller korte tog får effekter 
på begge sider af Sundet, 
mener Linus Eriksson. 

En løsning som diskuteres, 
mens man venter på besked 
om fremtiden, er om det 
er muligt at køre direkte 
tog mellem København og 
Hyllie. Sådan et tog ville ikke behøve at stoppe ved Kø-
benhavns Lufthavn, men derimod køre via godsporerne 
uden om lufthavnsstationen, og på den måde spare tid 
for passagererne, som slipper for at bytte tog og kan rejse 
direkte mellem byerne. Det er netop et af de forslag som 
pendlerne via Pendlerklubben Kystbanen fremlagde tid-
ligere på ugen. Ifølge Linus Eriksson er der dog mange 
ting som skal passe sammen, hvis en sådan løsning kan 
kunne gennemføres.  

Skånetrafiken vurderer at de direkte udgifter til at 
udføre ID-kontroller vil lande på 45-60 millioner 
svenske kroner for hele året. Den samlede udgift bliver 
det dobbelte, eftersom de deler udgiften med DSB. 

Hertil kommer så yderligere tab på grund af et dalende 
antal rejser og dermed lavere billetindtægter, samt at 
en stigning i antallet af rejser på fem procent ser ud 
til at udeblive. Transportministeriet og DSB foretager 
netop nu nye udbud, hvilket kan komme til at påvirke 
de endelige omkostninger. Desuden er kravet til foto-
grafering af legitimation fjernet, antallet af kontroller 
mindsket og de er gjort mere effektive. 
– Det er et direkte tab vi har, som loven er eneste årsag 
til. Skal vi betale det bliver det i praksis de skånske 
rejsende der kommer til at betale, det kan ikke være 
rigtigt at de skånske rejsende betaler for et nationalt 
spørgsmål. Grunden til vi har ID-kontroller her er jo af 
national interesse, derfor mener vi at vi bør få økono-

misk kompensation, siger 
Linus Eriksson og tilføjer at 
Skånetrafiken også regner 
med lavere indtægter på 
grund af et faldende antal 
rejser, hvilket påvirker bille-
tindtægterne.              

I maj blev køreplanen for 
togene ændret, hvilket 
indebar at præcise klok-
keslæt blev sat for hvornår 
toget afgår fra Hyllie, selv 
om tiden grænsekontrol-
len tager at gennemføre 
varierer. Anledningen var 
at gøre det enklere for de 
rejsende, så rejsetiden blev 
synlig i rejseplanen og på 
skilte på perronerne. Den 
sammenlagte rejsetid blev 
derimod ikke ændret. Et 
tog sydfra venter altid på 
Hyllie inden der køres 

nordpå, for ikke at afgå med forsinkelse. 
Vi kan ikke have et tog som går uberegneligt i 
systemet. Toget skal til jo hele vejen til Kalmar eller 
Gøteborg. Det afgår i et vindue der varer to minutter. 
Prioriteringen er sådan, at tog der er forsinkede 
nedprioriteres i forhold til dem der er til tiden, og må 
afvente en ny mulighed for afgang. Det indebærer 
at toget ville komme en time senere til Gøteborg. Vi 
må kunne sikre at toget er punktligt fra Malmø C og 
nordpå, siger Linus Eriksson.        

I forbindelse med ID-kontrollerne har Skånetrafiken 
tilbudt kunder, der har købt pendlerkort over sundet, 
åbent køb og et engangsbeløb på 500 kroner i rabat.

”Anledningen til at vi ikke kan 
køre med fuld kapacitetsud-
nyttelse skyldes, at det omløb 
vi kører på dansk side og på 
svensk side og med et brud i 
Kastrup kræver flere tog.”
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færrE tagEr 
togEt til 
købEnhavns 
lufthavn
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K
øbenhavns Lufthavn har været en af 
de lufthavne i Europa hvor flest rejsende 
ankommer med kollektiv trafik, inden de 
rejser videre ud i verden med fly. Gennem 
månederne januar til april i år er den 

positive udvikling dog bakket, når det gælder antallet 
af danske og svenske passagerer der bruger toget som 
transportmiddel. Andelen er faldet fra 39 til 27 pro-
cent sammenlignet med samme periode i 2015. Cirka 
halvdelen af de rejsende tager i stedet metroen, mens 
den anden halvdel fordeler sig på primært bil, taxi og 
bus. Det viser tal fra Københavns Lufthavn, CPH.           

Det ændrede rejsemønster er en af effekterne der 
har kunnet mærkes siden ID-kontrollerne indførtes 
4. januar. Adm. direktør for Københavns lufthavne, 
Thomas Woldbye, nævner desuden øgede admi-
nistrative omkostninger i form af mere serviceper-

sonale, trængsel i ankomsthallen, der kan påvirke 
serviceoplevelsen, samt konsekvenser for de tusinder 
af medarbejdere der arbejder på arbejdspladser i 
tilknytning til lufthavnen som yderligere eksempler. 
Desuden kan de danske fjerntog fra Jylland og Fyn 
ikke længere køre direkte til lufthavnen, fordi der 
mangler plads på sporene. De rejsende må i stedet 
skifte på Københavns Hovedbanegård. Bornholmer-
togene kan ikke stoppe i lufthavnen men må køre 
uden om stationen på godtogssporene. Den forlæng-
ede rejsetid og færre afgange for Øresundstogene har 
påvirket lufthavnens optagsområde i Sverige. 
– Nærheden til Sverige er utrolig vigtig for lufthav-
nen, lige så vigtig som vores nærhed til København. 
Der er ingen forskel. Vi sætter stor pris på det 
marked, der ligger i Sydsverige og det vil vi gerne 
bevare og udvikle. Det er utrolig vigtigt hvis man 
vil skabe en Greater Copenhagen region, som har 
den økonomiske vægt der skal til for at hævde sig 
i verden. Så skal det være én region, siger Thomas 
Woldbye til News Øresund.         

Den nuværende beslutning om ID-kontroller gælder 
til 3. november. Skulle der komme en beslutning om 
en permanent løsning, vil det have negative konse-
kvenser for lufthavnen, vurderer Thomas Woldbye.  
– For os vil det betyde at vores optagsområde, som 
vi ønsker at udvide, nærmest bliver mindre. I hvert 
fald mentalt og tidsmæssigt. 
En beslutning om en permanent løsning vil påvirke 
både mobiliteten og den økonomiske vækst, tror 
han. Desuden vil det indebære at kontrollen må 
flyttes fra lufthavnen. 
– Hvis man vil gøre kontrollen permanent så bør 
man finde en ny måde at gøre det på. Så er løsning-
en ikke at bruge en velanvendt station ved lufthav-
nen. Men jeg synes man skal tale om at stoppe med 
kontrollerne, og ikke om ikke alternativer, siger 
Thomas Woldbye.

”Nærheden til Sverige er ut-
rolig vigtig for lufthavnen, 
lige så vigtig som vores 
nærhed til København. Der 
er ingen forskel.”

Antallet af danske og svenske passagerer der tager toget til Københav-
ns Lufthavn, inden de rejser videre ud i verden, er mindsket fra 39 til 27 
procent i januar-april i år sammenlignet med samme periode i 2015. 
Hovedårsagen er ID-kontrollen mener adm. direktør for lufthavnen, Tho-
mas Woldbye, der også er helt tydelig omkring at en permanent kontrol 
ville skulle flyttes fra Kastrup.     

Fo
to

: N
ew

s Ø
r

esu
N

d

id-og grænsekontroller



9News ØresuNd special  • juli 2016

færre indtægter for private tog- og 
busselskaber som kØrer over sundet 
For SJ, som kører hurtigtog mellem København og Stockholm, er indtæg-
terne på strækningen faldet med 40 procent siden ID-kontrollerne indfør-
tes. Busselskaberne Swebus og Nettbuss, som kører over Øresundsbron, 
er urolige for den sanktionsbøde på 50.000 svenske kroner som udløses, 
hvis de skulle lave en fejl i forbindelse med kontrollerne.

Det er pendlerne med Øresundstogene, der har 
oplevet den største effekt af ID- og grænsekontrol-
lerne, i form af forlænget rejsetid og øget trængsel. 
Men selv færge- og bustrafikken over Sundet er 
blevet påvirket og SJ, som kører hurtigtog mellem 
København og Stockholm, blev i et par måneder 
i begyndelsen af året tvunget til helt at nedlægge 
trafikken. Den blev genoptaget, men med færre 
afgange, og nu uden at togene fra København mod 
Stockholm stopper ved Københavns Lufthavn, men 

i stedet kører uden om stationen via godssporene. 
– Vi får desuden vores kapacitet tildelt sent, 
hvilket gør at vores pladsbestilling ikke kan holdes 
åben lige så længe som tidligere. Det taber vi også 
på. Frem for alt påvirkes vores kunder negativt af 
denne korte planlægning og usikkerhed som findes 
i systemet, siger Maria Rosendahl, Business Mana-
ger hos SJ for strækningen København-Stockholm.
Beskeden om sommertrafikken kom en måned in-
den trafikken skulle starte, fortæller hun. Normalt 

id-og grænsekontroller

Indtægterne er mIndsket 
med 40 procent for sj på stræk-
ningen københavn-stockholm 
siden Id- og grænsekontrollerne 
indførtes.
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“Vi har overvejet at ikke 
køre ruten, da risiciene, 
kravene og omkostning-
erne er for store... Vi har 
valgt at fortsætte, primært 
fordi de har sagt det er 
midlertidigt.”

holder SJ pladsbestillingen åben i 120 dagen 
inden afrejse. Da der er usikkerhed om kapaci-
teten har firmaet mindsket markedsføringen af 
Københavnsstrækningen. Selve ID-kontrollen 
gennemføres inden de rejsende stiger på toget 
ved spor 26 på Københavns Hovedbanegård. 
Spor 26 ligger lidt afsides og kan være svær 
at finde, så SJ beder derfor de rejsende om at 
komme 30 minutter inden afgang. Dagligt at 
der dog alligevel kunder som misser toget, oply-
ser Maria Rosendahl. 
Trafikken evalueres 
løbende og netop nu 
arbejder firmaet for at 
finde en bedre løsning 
til næste år.  
– Vi har mistet 40 
procent af vores ind-
tægt på strækningen 
sammenlignet med 
sidste år. Det er en 
kæmpestor påvirkning på et marked, der steg 
22 procent sidste år, siger Maria Rosendahl.     

Swebus og Nettbuss er to busselskaber som 
kører fra København til Sverige og dermed skal 
udføre ID-kontrol af de rejsende. Begge selskaber 
har indkøbt eksterne ressourcer til at udføre 
kontrollen i København, og brugt ekstra ressour-
cer på at øge kommunikationen til passagererne. 

En transportør der ikke efterlever kontrollen kan døm-
mes til en sanktionsbøde på 50.000 svenske kroner. Det 
indebærer stor usikkerhed og risiko, oplyser selskaberne. 
– Vi vurderer selvfølgelig hele tiden om vi vil fortsætte 
med at køre over grænsen. Når politiet har kontrolleret 
os har vi kunnet bevise at alle har haft ID, men der er en 
sanktionsbøde hvis vi laver en fejl. Det er en omkostning 
der ikke føles rimelig og som kan gøre, at vi kan have 
svært ved at fortsætte med at køre. Afgiften er mange 
penge i vores branche, vi har lave marginaler. Det gør 

også at vi nogen gange må 
vælge det sikre valg, frem for 
det usikre, når vi skal vælge 
hvem der må køre med, og 
så kommer passagerene i 
klemme, siger Christel Grip, 
pressechef hos Swebus.
–  Vi har overvejet at ikke 
køre ruten, da risiciene, 
kravene og omkostninger-
ne er for store. En enkelt 

sanktionsbøde kan lede til en inddraget køretilladelse, 
hvilket indebærer at hele firmaets aktivitet kan blive sat 
på spil. Vi har valgt at fortsætte, primært fordi de har sagt 
det er midlertidigt. Vi vil helt sikkert overveje at stoppe 
hvis kontrollen bliver permanent, siger Mats Johansson, 
adm. direktør for Nettbus Express, og tilføjer at den 
svenske regerings beslutning om kompensation til 
transportørerne for ID-kontrollerne også påvirker 
beslutningen.      
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id-og grænsekontroller

debbIe ekberg har siden januar 
pendlet fra malmø c til jobbet der 
ligger nær københavns hoved-
banegård. 

togpendlere med en ny hverdag 
Debbie Ekberg startede på sit nye job i København samtidig med at ID-kontrol-
lerne blev indført i januar. Hendes hverdag påvirkes mest af den forlængede 
rejsetid, og at togene ofte rammes af forsinkelser. Pendlernes oplevelser er 
blevet skildret i en undersøgelse fra den svenske Kungliga Tekniska Högskolan, 
der blev præsenteret i juni, og tidligere på ugen sendte Pendlerklubben Kystba-
nen 20 forslag til forenkling af deres situation, til Skånetrafiken og DSB.             
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Debbie Ekberg arbejder som animator inden for 
spilbranchen. Siden januar i år arbejder hun i et firma 
i København nær hovecbanegården, og pendler med 
tog fra Malmø C. ID-kontrollen blev indført præcis da 
hun startede på det nye job. Situationen med ID- og 
grænsekontroller oplever hun som negativ ud fra at 
Sverige skal være et åbent og velkommende land. Men 
det får også konsekvenser for hendes hverdag.       
– Jeg har ikke pendlet til Danmark før, men jeg har 
tidligere taget toget derover og mærker jo nu hvor 

meget hurtigere det går at rejse om aftenen end 
om morgenen. Når jeg rejser til København tager 
togrejsen 35 minutter og når jeg tager hjem tager 
det mindst en time og femten til tyve minutter. Fra 
jobbet og hjem til mig bliver det i alt en time og 
fyrre minutter, siger hun og fortsætter:
–  Jeg elsker mit job, men det er virkelig hårdt at 
pendle hver dag. Det havde ikke været et problem 
hvis det havde været ét tog, som var tanken fra be-
gyndelsen, men nu skal jeg bytte undervejs. Der er 
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mange forsinkelser, togene aflyses og der indsættes 
togbusser. 
En undersøgelse præsenteret i juni med deltagelse af 
hver tiende pendler over Sundet, viste at 64 procent 
af togpendlerne oplyser, at de er påvirkede af øget 
stress siden ID- og grænsekontrollerne indførtes. 70 
procent af togpendlerne påvirkes meget af ikke at 
kunne vide hvornår de er fremme. 59 procent er be-
gyndt at rejse på andre tider, 23 procent tager oftere 
bilen og 12 procent er begyndt at samkøre.    

Effekterne af den øgede stress og tidspresset kan 
pendlere mærke både i arbejds- og privatlivet, viser 
undersøgelsen. Mange af pendlerne er desuden kri-
tiske over for gennemførslen af kontrollerne og 81 
procent er skuffede over de politiske beslutninger. 
De oplever også at der ikke er interesse for konse-

kvenserne på nationalt plan. 
– Mange pendlere har været taknemmelige for at 
vi har spurgt dem om hvordan de oplever situa-
tionen, sagde KTH-forskere Karin Winter, som 
gennemførte undersøgelsen, ved pressekonferencen 
i starten af juni.                       

Tidligere på ugen kom Pendlerklubben Kystba-
nen med 20 forslag, som de har indsamlet fra tog-
pendlerne, til hvordan deres hverdag kan lettes. 
Forslagene er sendt til DSB og Skånetrafiken, og 
inkluderer bl.a. ønsker om infoskærme der viser 
Øresundstogenes afgange ved metrostationen ved 
Københavns Lufthavn, erstatningsbusser mellem 
Kastrup og Hyllie ved togproblemer, og direkte 
afgange fra Københavns Hovedbanegårds spor 26 
til Hyllie.       
 

– Vi venter nu på en reak-
tion fra Skånetrafiken og 
DSB. Vi vil gerne høre deres 
mening, og om de har tænkt 
sig at bruge forslagene, 
sagde Michael Randropp, 
talsmand for Pendlerklub-
ben Kystbanen, efter at de 
i denne uge blandt andet 
indsendte disse forslag: 

20 forslag
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1. opsæt billedskærme med 
Øresundstogenes afgangsti-
der på metrostationen ved Kø-
benhavns Lufthavn, så man ved om 
man behøver skynde sig gennem 
lufthavnsterminalen eller ej for at 
nå næste Øresundstog. 

2. indsæt erstatningsbusser 
fra kastrup til malmØ ved 
togproblemer, og lad chaufførerne 
kontrollere passagerernes ID, og 
hvis det behøves så flyt Securitas-
vagter op fra togperronen. 

3. kØr hver time et ekstra 
Øresundstog fra kØbenhavns 
hovedbanegård direkte til 
hyllie uden flere stop i Danmark. 

4. ordn wi-fi netværket på 
Øresundstoget eller sluk det. 

Lad være med at reklamere for det 
før netværket fungerer.

5. skånetrafiken og dsb bØr 
samarbeJde mere så information 
om togproblemer når frem mellem 
landene.

6. dsb og skånetrafiken bØr 
lave en fælles beskrivelse af 
hvordan man søger rejsetidserstatning. 
I dag er det besværligt at finde ud af. 

7. skru op for hastigheden for 
udbetaling af erstatninger 
ved forsinkelse. DSB bør udbetale 
erstatningerne inden for 14 dage 
efter månedens afslutning, ikke op 
til efter to måneder som i dag. 

8. dsb og metroen bØr have 
bedre koordinering så de kan 

sætte flere metrotog ind fra Kongens 
Nytorv til lufthavnen i myldretiden.

9. koordiner informations-
skiltene på alle perroner så 
de indeholder korrekt og enslyden-
de information.

10. forbedr mobildækningen 
i Øresundstogene så man ikke 
taber signalet i tunnelen og midt 
på broen.

De øvrige ti forslag handler blandt 
andet om flere skånske billetau-
tomater i Danmark, forbedret 
information ved forsinkelser, at få 
rejsekortene til at fungere på den 
anden side af Sundet, samt en egen 
sluse for ved paskontrollen på Hyllie 
til afstigende, der skifter til Pågatåg. 
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2. Besværet og de lange rejsetider begrænser 
arbejdsmarkedsregionen. Permanente kontroller 
vil forringe ikke bare regionens, men hele landets 
forudsætninger for at tiltrække firmaer, skabe job 
og vækst.  
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1. hvordan ser du på sItuatIo-
nen med Id- og grænsekontrol-
ler mellem skåne og sjælland 
nu hvor der gået et halvt år 
sIden de Indførtes?

2. hvordan tror du det vIl på-
vIrke regIonens udvIklIng på 
sIgt, hvIs kontrollerne blIver 
permanente?

katrin stjernfeldt Jammeh (s)
borgmester 
malmö stad
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1. Det er nedslående at se, at der ingen fremgang er at 
spore ift. at finde en løsning, her ½ år efter at ID- og 
grænsekontrollen blev indført. Allerede ved indførelsen 
opfordrede vi fra Greater Copenhagen samarbejdet 
både den svenske og den danske regering til, at perio-
den med grænsekontrol blev så kort som overhovedet 
muligt og at man frem til at man fandt en løsning fik 
kontrollen til at fungere smidigt for de virksomhe-
der og borgere, der dagligt krydser grænsen. ID- og 
grænsekontrollen findes fortsat og der er endnu ikke 
fundet noget, der nærmer sig en smidig løsning og der 
er desværre intet der tyder på, at vi slipper af med de 
indre kontroller i nærmeste fremtid.

2. Vi har gennem de seneste 6 måneder set, at ID- og 
grænsekontrollen har haft store omkostninger for 
pendlerne, for vores fælles arbejdsmarked og for vores 
region - pendlerne bliver stresset, flere overvejer at 
skifte job eller flytte og vores fælles arbejdsmarked 
krymper. Der kan ikke være tvivl om, at ID- og 
grænsekontrollen giver massive rejsetidsforringel-
ser, der på sigt vil være til skade for væksten i vores 
metropolregion, Greater Copenhagen. Fra Greater 
Copenhagen & Skåne Committee opfordrer vi de to 
landes regeringer til at gribe ind og finde en løsning 
på de udfordringer, der på sigt vil få uoprettelige 
konsekvenser for vores region.

1. Den nationale omlægning af 
flygtningepolitikken var nødven-
dig for at skabe en holdbar mod-
tagelse og for at give de nyankommne en rimelig 
mulighed for at integreres. Samtidig er pendlerne 
blevet ramt på en helt urimelig måde. Rejsetider-
ne er blevet længere, afgangene færre og usik-
kerheden om hvornår man er hjemme er vokset. 
Derfor er det vigtigt at regeringerne i Danmark 
og Sverige snarest udformer kontrollerne på en 
måde som kraftigt letter pendlernes hverdag.

”Permanente kontroller vil forringe ikke 
bare regionens, men hele landets for-
udsætninger for at tiltrække firmaer, 
skabe job og vækst.”

”ID- og grænsekontrollen har haft store 
omkostninger for pendlerne, for vores fæl-
les arbejdsmarked og for vores region.”
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claus lønborg
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1. Grænsekontrollen besværliggør dagligdagen for 
de mange pendlere, der dagligt krydser Øresund. 
Det er kontraproduktivt i forhold til at udvikle en 
sammenhængende Øresundsregion, og dermed for 
arbejdet med at skabe yderligere vækst og arbejds-
pladser i Greater Copenhagen.
2. Forhåbentlig er grænsekontrollen et midlerti-
digt fænomen. Hvis der viser sig behov for at gøre 
ordningen mere permanent håber jeg man vil se på 

alternative kontrolmuligheder der ikke forsinker de 
mange daglige pendlere. Hvis Greater Copenhagen 
rigtig skal folde sig ud som en sammenhængende 
vækstregion, er det en forudsætning at arbejdskraft 
og varer flyder frit henover grænsen. Udfordring-
en er altså ikke så meget at man skal vise ID kort 
når man krydser Øresund. Udfordringen er den 
øgede rejsetid, der arbejder imod et bedre integreret 
arbejdsmarked.

1. Der kræves fortsat arbejde for at grænsekontrollerne 
skal fungere smidigt. Kontrollerne er årsag til forsin-
kelser og unødige grænsehindringer.
2. Med den nuværende udformning af græn-
sekontrollerne påvirkes det fælles arbejdsmar-

ked, som er begyndt at gro i Øresundsregionen 
negativt. Hvis kontrollerne bliver permanente 
forhøjes tærsklen for at søge job på den anden 
side af Sundet, og det kan få en negativ effekt på 
vækst og job.   

1. hvordan ser du på sItuatIo-
nen med Id- og grænsekontrol-
ler mellem skåne og sjælland 
nu hvor der gået et halvt år 
sIden de Indførtes?

2. hvordan tror du det vIl på-
vIrke regIonens udvIklIng på 
sIgt, hvIs kontrollerne blIver 
permanente?

”Kontrollerne er årsag til forsinkelser 
og unødige grænsehindringer.”

”Forhåbentlig er grænsekontrollen et 
midlertidigt fænomen.”
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kort om
trafikkEn og
kontrollErnE
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Transportørerne har fået øgede 
omkostninger i forbindelse med ud-
førslen af ID-kontrollerne, og derfor 
diskuteres det om den svenske stat 
skal give dem økonomisk kompen-
sation. I efterårets budget, som 
skal overleveres til Rigsdagen se-
nest den 20. september, forventes 
svar på spørgsmålet. 

I den første periode da ID- og grænsekontrollerne indførtes var der 
en vis forvirring omkring hvilke legitimation som var gyldig. I Sveri-
ge findes flere myndigheder som udfærdiger ID-kort, men det er kun 
politiets ID-kort som er gyldige ud over pas og kørekort. Der har 
sågar været eksempler på at grupper med børn er blevet stoppet, og 
reglerne for skoleklasser og foreninger er derfor blevet ændrede.   

hvilkEn lEgitimation Er gyldig?

Økonomisk kompensa-
tion til transportØrer 
afgØres til efteråret

Ifølge Skånetrafikens rejseplan 
tager togrejsen fra Malmø C 
til København H 35 minutter, 
og rejsen i den anden retning 
72 minutter, siden ID- og 
grænsekontrollerne indførtes. 
Den tidligere ti-minutters drift 
i myldretiden er droppet. Nu 
går togene kun hver tyvende 
minut i begge retninger, med 
øget trængsel som følge. 

Over 15.000 personer 
pendler dagligt over Øresund 
med bil eller tog via Øre-
sundsbroen eller med færge 
mellem Helsingborg og Hel-
singør. Af dem vurderes det at 
8.000-9.000 er togpendlere, 
og den primære pendling går 
fra Skåne til Sjælland. 

I 2015 var der dagligt i 
gennemsnit 32.500 enkel-
trejser med tog over Øre-
sundsbroen. Togrejserne over 
Øresund oplyses at være faldet 
med 12 procent siden kon-
trollerne indførtes, hvorimod 
biltrafikken over Øresunds-
broen er steget.     

læNgere 
rejsetid med 
tog

Den 12. november sidste år 
indførte Sverige midlertidig 
grænsekontrol, og den 4. januar 
i år trådte ID-kontrollerne i 
kraft for tog, busser og færger fra 
Danmark til Sverige. Den nye lov 
blev besluttet i december. Den 4. 
januar 2016 meddelte statsmi-
nister Lars Løkke Rasmussen at 
Danmark indførte en midlertidig 
grænsekontrol for rejsende fra 
Tyskland til Danmark. 
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Øresundstog fra Sverige som 
er 6-10 minutter forsinkede 
standser ikke ved Københavns 
Lufthavn. De rejsende må da stå 
af på næste station, Tårnby, og 
tage et tog tilbage til lufthav-
nen. Den ekstra rejsetid herved 
udregnes til 15-35 minutter.     

forsinkede tog 
standser ikke 
ved lufthavnen

kontrollerne indfØrtes

ÖrEsund
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24 millioner svenske kroner per 
år vurderer HH Ferries at ID-
kontrollen af deres færgepassagerer 
mellem Helsingør og Helsingborg 
kommer til at koste. Selskabet har 
meldt den svenske stat til EU-Kom-
missionen da de mener at beslut-
ningen skævvrider konkurrencen, 
når biltrafikken over Øresundsbron 
kun kontrolleres ved politiets græn-
sekontrol. Øresundsbron anses for at 
være infrastrukturejer, som stiller      
vej- og togforbindelse til rådighed. 
Det er transportfirmaer som HH 
Ferries, men også bl.a. busselskaber 
der kører over Øresundsbron, som 
omfattes af kravene til ID-kontrol.    

Togstationen ved 
Københavns Lufthavn 
har kun to spor. Det 
er grunden til ID-
kontrollens udform-
ning, hvor passagerer-
ne fra Danmark må gå 
af toget, op igennem 
ankomsthallen, og 
derefter ned på den 
anden perron, for så at 
vise identifikation og 
gå ombord på toget til 
Sverige. Allerede inden 
ID-kontrollerne blev 
indført var der debat 
om at udvide kapacite-
ten på stationen, blandt 
andet ved at bygge en 
perron ved godtogsspo-
rerne som går uden om 
lufthavnen, men der 
er ikke truffet nogen 
beslutninger.     

hh ferries har meldt sverige til eu

bErEgnEdE samfunds-
økonomiskE EffEktEr 

to spor 
ved luFt
havNeN 

Frem til den 24. juni og fra ID-
kontrollen indførtes i januar 
har der været 75 tilfælde, hvor 
flygtninge og migranter har 
forsøgt at gå fra Danmark til 
Sverige via Øresundsforbindel-
sen. Øresundsbro Konsortiet 
har opsat varmefølsomme 
kameraer for at forhindre 
personer i at komme ind i 
tunnelen, da der er stor risiko 
for ulykker.        

risiko for ulykker med gående i brotunnelen 
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Flere aktører har regnet på de samfundsøkonomiske effekter opstået som følge af 
ID- og grænsekontrollerne, og på hvad det koster samfundet.  
Tænketanken Kraka har regnet med en forsinkelse for togpendlerne på ti minutter 
ved Københavns Lufthavn, og er kommet frem til et tab på 50 millioner danske 
kroner per år. Tænketanken Cepos har beregnet omkostningerne for en permanent 
svensk ID-kontrol af trafikken fra Danmark til Sverige til omkring 150 millioner 
euro, dvs. 1,4 milliarder svenske kroner. Sydsvenska Industri- och Handelskam-
maren har med hjælp fra Martin Andersson, professor i økonomi ved Lunds 
Universitet, beregnet at en permanent grænsekontrol årligt vil koste samfundet 
1,5 milliarder svenske kroner. Øresundsinstituttet præsenterer en analyse med nye 
beregninger på de rejsendes øgede rejsetid d. 3. juli på Almedalsveckan.         
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i korte træk
Flygtningekrisen rykkede tæt på indbyggerne i Greater Copenhagen/Øre-
sundsregionen efteråret 2015. På Malmø C delte frivillige mad ud og hjalp flygt-
ningene til rette. Da antallet af flygtninge steg dramatisk valgte den svenske 
regering á to omgange at indføre midlertidige grænse- og ID-kontroller.

12. november 2015
Sverige indfører indre grænsekontrol. Ved Øresund er 
der både kontroller af rejsende med færge fra Helsingør 
samt bilister, busrejsende og togrejsende på Øresunds-
bron. Bilister og busrejsende kontrolleres ved betalings-
anlægget ved Lernacken, mens togrejsende kontrolleres 
på Hyllie station.

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

I starten blev kontrollerne forlænget for en kort 
periode ad gangen. Men nu har Danmark besluttet at 
forlænge grænsekontrollen mod Tyskland til den 12. 
november 2016. Sverige har besluttet at forlænge græn-
sekontrollerne til den 11. november, mens ID-kontrol-
lerne for rejsende fra Danmark til Sverige er forlænget 
til den 4. november.

sådan påvirkes rejsen
ID- og grænsekontrollerne rammer først og fremmest 
de togrejsende over Øresund. De rejsende med færge og 
bil påvirkes kun i mindre omfang. Trafikken med 

Øresundstog kører stort set som sædvanligt i retning 
fra Sverige til Danmark med undtagelse af at antallet 
af tog i myldretiden er halveret til 20 minutters drift og 
at forsinkede tog ikke længere stopper ved stationen i 
Københavns lufthavn.

rejsetiden med Øresundstog mellem københavn h og 
malmø c er forlænget fra 35 minutter til 52 minutter 
eller 72 minutter alt efter om man når det første tog i 
forbindelse med togskiftet i københavns lufthavn.

Antallet af Øresundstog er sat ned fra seks til tre tog 
i timen i myldretiden og X2000 og Bornholmertogene 
stopper ikke i Københavns lufthavn på vej til Sverige. 
Der kører ikke længere direkte tog fra Fyn og Jylland til 
Københavns Lufthavn, men de rejsende må skifte tog på 
København H eller til Metro på Nørreport station.

Skånetrafikens salg af Øresundspendlerkort er faldet 
med 3,8 procent i perioden januar-maj i forhold til sam-
me periode sidste år, mens DSB oplyser, at det totale 
antal rejsende over Øresund faldt 12 procent i første 
kvartal. Passagererne klager over længere rejsetider, 
forsinkelser, færre tog, trængsel og at de skal skifte tog 
1-2 gange. 
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