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Arbejdsgruppe 2
Alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel
Af kommissorium for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet fremgår det, at:
”Kommissionen skal (…) komme med forslag til finansiering af initiativer til
at mindske trængsel, luftforurening og løfte den kollektive trafik yderligere.
(…) Forslagenes omkostningseffektivitet i forhold til at reducere såvel
trængsel som negative miljø- og sundhedseffekter skal indgå i vurderingen.
(…) Kommissionens arbejde skal ikke omfatte en trængselsring for hovedstadsområdet.”
Der er langt fra ubegrænsede midler til finansiering af trængselsprojekter. Derfor kan der med fordel ses på, hvorledes alternativ finansiering kan anvendes til
de projektforslag, trængselskommissionens vil komme frem med.
Samtidig er der visse tiltag, som både kan bidrage til finansiering af andre
trængselsinitiativer og i sig selv regulere trafikanternes adfærd og trængslen.
Eksempler på dette kan være roadpricing, som behandles i arbejdsgruppe 6, og
parkeringsafgifter.
Arbejdsgruppens opgaver
Arbejdsgruppe 2 skal komme med forslag til alternativ finansiering af initiativer, der kan begrænse trængslen og luftforurening i hovedstaden. Dette kan
f.eks. være developer-bidrag , herunder OPP-samarbejde, og øget brug af parkeringsafgifter, brugerbetaling m.m.
Arbejdsgruppen skal være særligt opmærksom på, om finansieringsmodeller
skaber merværdi, herunder vurdere, om det er tilfældet i forhold til den enkelte
bidragsyder, bruger og/eller i samfundsøkonomisk henseende.
Arbejdsgruppen skal blandt andet belyse, hvor der kan ses på provenupotentialet for forskellige finansieringsmodeller, de administrative omkostninger samt
fordelingsmæssige implikationer
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Arbejdsgruppen vil behandle:
•

Fordele og ulemper ved inddragelse af developer-bidrag ved værdiskabelse i forbindelse med byudvikling - som finansieringskilde til ny
infrastruktur

•

P-afgifter som instrument til at begrænse trængsel – samt P-afgifter
som finansieringskilde og forholdet til private p-pladser

•

Anvendelse af brugerbetaling ved nye større infrastrukturprojekter

•

Potentialet for anvendelse af OPP

•

Betydningen af befordringsfradraget og andre skatte- og afgiftsmæssige
instrumenter som eksempelvis benzinafgiften

Afrapportering
Arbejdsgruppen fremlægger resultaterne og løsningsforslag for den samlede
kommission. Herudover skal der bl.a. udarbejdes en beskrivelse og vurdering af
de enkelte løsningsforslag. Til brug for dette udarbejdes et fælles evalueringsskema, der skal sikre, at alle projekter fra de forskellige arbejdsgrupper vurderer de samme effekter.
Det er den samlede Trængselskommission, der endeligt udvælger og prioriterer
løsningsforslagene, som vil være en del af det samlede løsningskatalog, der skal
fremlægges i januar 2013.
Medlemmer fra Trængselskommissionen
•

Anne Skovbro, Københavns Kommune

•

Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik

•

Niels Buus Kristensen, Institutdirektør, DTU Transport

•

Annette Christensen, DI

Trængselskommissionens medlemmer bliver bistået af:
•

Mads Monrad Hansen, Teamleder i Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen Københavns Kommune

•

Kristian Kristiansen, DTU Management

Side 3/3

Der er følgende eksterne medlemmer af arbejdsgruppen:
•

Thomas Jørgensen, EuroPark A/S

•

Thomas Torp, PFA

•

Søren Ulslev, Pension Danmark

•

Per Alkestrup, FDM

•

Allan Skytte Christensen, FDM

•

Jørgen Kønigshøfer, Danmarks Restauranter og Caféer (DRC)

•

Henrik Busch, KCC

Arbejdsgruppen inddrager eksterne medlemmer efter behov.
Sekretariat
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af kontorchef Jakob Karlshøj samt specialkonsulent Christine Jørnø Vestergaard fra Transportministeriet.

