
TREND
REPORT

DEN GEMENSAMMA 
ARBETSMARKNADEN  
I ÖRESUND KRYMPER
Konsekvenser av införandet av 
ID- och gränskontroller mellan 
Danmark och Sverige, del 2



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

Sekretariat
Vd och chefredaktör:  Chefanalytiker:
Johan Wessman Britt Andresen

Analytiker och reportrar:  Koordinator och kommunikatör: 
Jenny Andersson  Sofie Paisley
Thea Wiborg 
 Redaktör News Øresund:
 Anna Palmehag

En analys från oberoende Øresundsinstituttet.
Øresundsinstituttet står ensamt för rapportens analys och slutsatser.
Rapporten är skriven av Britt Andresen.
Foto: News Øresund

© Øresundsinstituttet – genom Öi Service AB – juli 2016

Rapporten utgör den andra delen av de två analyserna om effekterna av ID- och 
gränskontroller mellan Danmark och Sverige som Øresundsinstituttet har publicerat 
under sommaren 2016. Del 1 ”Ny vardag för pendlarna över Öresund” är skriven av Karin 
Winter, doktorand vid institutionen för Urbana och Regionala studier vid Kungliga Teknis-
ka Högskolan i Stockholm, KTH.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum  
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad 
känne dom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse 
och med finansiering av drygt  100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, 
universitet, högskolor och det privata näringslivet.

Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org 



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

FÖRORD

Ett globalt problem kom nära inpå invånarna i Greater Copenhagen/Öresundsregionen under 
hösten 2015. Tv-bilder av människor på flykt förvandlades till människor vi såg på motorvä-
gen från Rödby mot Köpenhamn, träffade på Öresundståget på väg till Sverige eller på Malmö 
C, där hela familjer satt och väntade på att starta sin nya tillvaro i Sverige. Flyktingkrisen 
fick ytterligare regionala effekter i Greater Copenhagen/Öresundsregionen, när den svenska 
regeringen först valde att införa en tillfällig gränskontroll den 12 november och från den 4 
januari 2016 dessutom ID-kontroller på dansk mark av resande till Sverige. Denna rapport 
granskar de regionala effekterna av gräns- och ID-kontrollerna, men omfattar inte effekterna  
som de många asylsökande har på den kommunala och regionala ekonomin.

Vårt syfte med rapporten är att ställa fakta till förfogande för beslutsfattare, näringsliv, 
media och andra intresserade. Vi har följt utvecklingen i Greater Copenhagen/Öresunds-
regionen sedan 2002, då Øresundsinstituttet bildades med fokus på analys av regional 
utveckling, stadsutveckling, samt på integrationen över Öresund.

Denna rapport utgör andra delen av de två analyserna om effekterna av ID- och gränskon-
troller mellan Danmark och Sverige, som Øresundsinstituttet publicerar under sommaren 
2016. Del 1 ”Ny vardag för pendlarna över Öresund” av Karin Winter, doktorand vid insti-
tutionen för Urbana och Regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 
KTH, publicerades den 10 juni.

Malmö och Köpenhamn den 30 juni 2016

Britt Andresen
Chefanalytiker Øresundsinstituttet

Den gemensamma arbetsmarknaden i Öresund krymper
KONSEKVENSER AV INFÖRANDET AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER 
MELLAN DANMARK OCH SVERIGE, DEL 2
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I KORTHET
Den gemensamma arbetsmarknaden i Greater Copenhagen/Öresundsregionen har krympt som en följd 
av ID- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Men bara för de som pendlar med kollektiv-
trafiken. 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes pendling med tåg från 
Malmö Central jämfört med tiden innan ID- och gränskontrollerna. Endast 6 av tidigare 10 arbetstillfäl-
len på Själland är nu tillgängliga inom en timmes restid med tåg från Malmö Central. Det visar beräk-
ningar med Region Skånes tillgänglighetsmodell. För resenärer som tar bilen över Öresundsbron eller 
åker med HH-Ferries mellan Helsingborg och Helsingör är effekterna mera begränsade. 

Tågresenärerna över Öresund använder idag sam-
manlagt 6 660 fler timmar per dygn på transporten 
jämfört med innan ID- och gränskontrollerna inför-
des. Under det första halvåret med  ID-kontrollerna 
motsvarar det en kostnad på 152 miljoner kronor 
när resenärernas extra tid värderas i kronor och ören 
enligt svenska samhällsekonomiska modeller. Det 
visar beräkningar från Øresundsinstituttet.

Tågpendlarna vittnar om en vardag med längre 
restider, färre avgångar i rusningstid, förseningar, 
tågbyten, ökad trängsel och stress. Det påverkar deras 
fritid och familjer. Om ID- och gränskontrollerna 
fortsätter att orsaka långa restider och försämrad 
resemiljö för resenärer med Öresundstågen kommer 
det att få negativa effekter på arbetsmarknaden och 
på sikt också skada tillväxten i Greater Copenha-
gen/Öresundsregionen enligt Øresundsinstituttets 
bedömning.

• Med en tågresa på en timme från Malmö C kan 
man idag endast nå 6 av  10 danska jobb som man 

tidigare kunde nå med Öresundståget på en timme. 
Från Lund C kan man på samma sätt endast nå 2 
av 3 danska jobb som tidigare kunde nås med en 
timmes tågresa. Det visar beräkningar gjorda med 
Region Skånes tillgänglighetsmodell. Den längre 
restiden med tåg från Danmark till Sverige betyder 
att  322 000 respektive 193 000 färre danska jobb 
kan nås med en pendlingstid på upp till en timme 
från Malmö C respektive Lund C. Med ID- och 
gränskontrollerna har Köpenhamns arbetsmarknad i 
stort  sett hamnat utom räckhåll för Lunds invånare.

• Tågresenärerna över Öresund tillbringar samman-
lagt 6 660 timmar mer på transporter per dag enligt 
den nya tidtabell som infördes i juni 2016. Under 
det första halvåret som det har varit ID-kontroll 
motsvarar resenärernas tidsförluster ett värde på 
cirka 286 miljoner svenska kronor, beräknat med 
den värdesättningen av tid, som används i danska 
samhällsekonomiska analyser av infrastrukturin-
vesteringar, och med omkring 152 miljoner kronor 
vid användning av svenska samhällsekonomiska 
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KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

322 000 FÄRRE JOBB. Från Malmö C kan men med en restid 
på 60 minuter med kollektivtrafik nå 322 000 färre danska jobb 
jämfört med innan införandet av ID- och gränskontrollerna

MALMÖ - ENDAST 6 AV TIDIGARE 
10 DANSKA JOB KAN NÅS FRÅN 
MALMÖ INOM EN TIMME MED TÅG

LUND – ENDAST ARBETSPLATSER 
PÅ KASTRUP KAN NÅS INOM EN 
TIMMES RESTID

193 000 färre jobb. Från Lund C kan man med en maximal 
restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 193 000 färre dans-
ka jobb jämfört med tiden före ID- och gränskontrollerna.

kalkylmodeller. På årsbasis motsvarar den utökade 
restiden för tågpendlarna över Öresund en samhällse-
konomisk förlust på 560 miljoner svenska kronor 
räknat med danska tidsvärden och med 296 miljoner 
svenska kronor räknat med svenska tidsvärden.

• Det är främst tågresenärerna som åker över Öre-
sund som påverkas av ID- och gränskontrollerna. För 
bilister som kör över Öresundsbron eller för färjere-
senärer mellan Helsingborg och Helsingör orsakar 
kontrollerna normalt endast en mindre fördröjning.

• Med det senaste beslutet att förlänga kontrollerna 
fram till november 2016, står vi i en situation med 
långdragna ID- och gränskontroller. Det är en situa-
tion som endast ett fåtal i Greater Copenhagen/
Öresundsregionen hade förväntat sig den första 
tiden efter att ID-kontrollerna infördes 4 januari 
2016. Danmark har beslutat att förlänga gränskon-
trollen mot Tyskland till den 12 november. Sverige 
har beslutat om en förlängning av gränskontrol-
lerna till den 11 november medan id-kontrollerna 
(transportörsansvaret) för resande från Danmark till 

Sverige har förlängts till den 4 november. 
• De negativa effekterna på arbetsmarknadsinte-
grationen mellan Skåne och Själland har ännu inte 
visat sig i någon större omfattning. Att byta jobb 
tar flera månader. Vissa jobb i Köpenhamn finner 
men dessutom inte i Skåne medan andra har en 
lägre lönenivå på den svenska sidan av Öresund. 
Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öre-
sund föll med 3,8 procent mellan januari och maj 
2016, vilket ligger i linje med det fall på 4 procent 
som Jobindsats.dk:s statistik för utländsk arbetskraft 
visar när det gäller antalet svenskar med arbete i 
Östdanmark under januari-mars 2016.

• Del 1 av denna rapport ”Ny vardag för pendlarna 
över Öresund” visade, att en stor del av pendlarna 
redan vid tidpunkten för genomförandet av fråge-
formulärsundersökningen i februari/mars, funde-
rade på att byta jobb till bosättningslandet eller 
flytta till arbetslandet. Samtidigt ses ett minskande 
intresse för att arbeta på andra sidan från fackom-
råden som inte är bland de högst avlönade enligt 
informationstjänsten Øresunddirekt. 

Källa: Region Skånes Tillgänglighetsmodell.
Kartdata: © Lantmäteriet via Geodatasamverkan samt Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller för 
juni 2016 och september/oktober 2015.
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• Det har också funnits en mental reaktion på gräns- 
och ID-kontrollen i Greater Copenhagen/Öresunds-
regionen. Folk har blivit uppmärksamma på något 
de inte funderade över att de hade – fri rörlighet över 
gränsen. Många öresundspendlare har reagerat på att 
de måste visa ID på väg till eller från jobbet och born-
holmarna att de måste visa ID för att resa till/från den 
övriga delen av Danmark när resan går via Skåne.

• Vissa effekter kommer endast att visa sig efter 
någon tid. Detta gäller till exempel eventuella 
effekter på turismen, som först väntas bli synliga 
i större omfattning under sommarsäsongen. Vid 
tidpunkten för intervjuerna till denna rapport hade 
turistbranschens aktörer och organisationer ännu 
inte sett några effekter, även om det finns en oro 
kring till exempel hur många svenska barnfamiljer 
som väljer att åka till Tivoli i Köpenhamn med 
tanke på ID- och gränskontrollerna, förseningar 
och tågträngsel. Nyligen offentliggjord turiststatis-
tik visar att antalet svenska hotellövernattningar i 
Region Huvudstaden föll med 4 procent under de 
första fyra månaderna 2016 medan antalet danska 
övernattningar i Stor-Malmö steg med 2,8 procent. 
Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om 
effekterna för turismen på bakgrund av talen för de 

första fyra månaderna, inte minst som variationer i 
växelkursen mellan den danska och svenska kronan 
påverkar på turistutbytet över Öresund.

• På flera års sikt kommer tillväxten i Greater Copen-
hagen/Öresundsregionen påverkas negativt om 
ID- och gränskontrollerna finns kvar och om dessa 
fortsätter att orsaka stora förlängningar av restiderna 
med tåg över Öresund. Köpenhamns Flygplats är ett 
nav i utvecklingen av den svensk-danska regionen 
och med ID-kontrollen har tillgängligheten med 
kollektivtrafik försämrats avsevärt. Det förväntas göra 
det svårare att attrahera nya och behålla de redan 
etablerade internationella verksamheterna i regionen.

• Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamn H 
och Malmö C har utökats från 35 minuter till 52 minu-
ter eller 72 minuter beroende på om man hinner med 
nästa tåg vid bytet och ID-kontrollen vid Köpenhamns 
flygplats i Kastrup. Under rusningstid har turtätheten 
minskat från sex till tre Öresundståg per timme medan 
SJ X2000 och DSB:s Bornholmståg till Ystad inte 
stannar på Kastrup på väg till Sverige. Det går inte 
heller danska inrikeståg från Fyn och Jylland direkt till 
flygplatsen i Kastrup utan de resande måste byta tåg på 
Köpenhamn H eller till Metro på Nørreport station.

RESAN ÖVER SUNDET EFTER ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

KÖPENHAMNS FLYGPLATSTÅRNBYÖRESTADKÖPENHAMN H

4 Januari 2016. Ett nytt 
transportöransvar träder 
i kraft som innebär att det 
införs ID-kontroller av alla 
som reser med tåg, buss 
eller färja från Danmark till 
Sverige. Tågresenärerna 
måste byta tåg på stationen 
vid flygplatsen i Kastrup 
för att komma igenom ID-
kontrollen

Tåget ankommer 
på spår 2 och alla 
passagerare måste 
kliva av, gå upp i 
flygplatsens an-
komsthall och ned 
till ID-kontrollen på 
spår 1 för att kom-
ma till Sverige

Tåg från Nivå är de 
enda Öresundståg 
som nu kör vidare 
till flygplatsen i 
Kastrup

Passagerarna på väg till 
Sverige har 9 minuter på sig 
att byta tåg och gå igenom 
ID-kontrollen för att hinna med 
nästa tåg till Sverige. Förse-
ningar eller trängsel gör att 
vissa passagerare får vänta 29 
minuter till nästföljande tåg

Försenade tåg 
från Sverige kör 
förbi flygplatsen i 
Kastrup och sätter 
av passagerarna i 
Tårnby där de får 
byta tåg för att nå 
flygplatsen

Antalet tågav-
gångar i riktning 
mot flygplatsen i 
Kastrup har mins-
kats till tre tåg per 
timme

29
minuter

16.23 16.3716.30 16.33 16.46/17.06
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• Den begränsade kapaciteten på Köpenhamns 
Flygplats Station, som sedan många år har ansetts 
vara överbelastad, är orsaken till de omfattande  res-
tidförlängningar och att den nuvarande körplanen 
är mycket sårbar. Den begränsade kapaciteten på 
stationen gör det svårt att genomföra ID-kontroller 
på stationen och samtidigt bibehålla 10-minuters-
drift för Öresundstågen och ha plats för övriga tåg 
som tidigare körde till flygplatsen. 

Den nuvarande lösningen med ID-kontroll på tågsta-
tionen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup anses inte 
vara en långsiktigt hållbar lösning. Trafikoperatörer 
och myndigheter har en dialog om hur genomförandet 
av ID- och gränskontrollerna kan ske och om själva 
körplanen för att skapa bättre kapacitet, det vill säga 
10-minutersdrift i rusningstid, samt bättre arbetsmiljö 
för kontrollanterna och bättre robusthet i tågtrafiken. 
Följande förslag har nämnts av olika parter:

Två av de fem förslagen har en kort tidshorisont:
• Förslag om att ha kontrollen på flygplatsen på 
samma spår som det anländande tåget från Köpen-
hamn med syfte att spara tid. DSB undersöker för 
närvarande hur det skulle kunna genomföras
• Förslag om att köra ett Öresundståg från Köpenhamns 

huvudbangård direkt utan stopp till Hyllie efter samma 
modell som X2000 och Bornholmstågen. Förslaget går 
dock inte att genomföra i nuläget. Där är för trångt på 
spåren och där saknas tillräcklig med tågmateriel.

Tre av de fem förslagen har en lang tidshorisont och 
känns därför inte lika aktuella för trafikoperatörerna:
• Ett förslag om att samordna gräns- och ID-
kontrollen på flygplatsen och använda godsspåren 
även till passagerartrafik för att utöka kapaciteten 
från 2 till 4 spår. Det skulle kräva perronger vid 
godsspåret som går runt flygplatsbyggnaderna. 
Enligt Danmarks justitieminister Søren Pind väcker 
förslaget ”bl.a. frågor i förhållande till den danska 
grundlagen, som ska undersökas närmare” kopp-
lat till tanken om att att svensk polis ska få utföra 
gränskontrollen på dansk mark
• Ett förslag från den svenska polisen om att bygga 
en perrong mellan Öresundsbron och den första 
svenska stationen i Hyllie, där polisen kan genomfö-
ra gränskontrollen innan tåget kör till den egentliga 
perrongen på Hyllie Station. 
• Förslag om att flytta ID-kontrollen från Kö-
penhamns Flygplats till den konstgjorda ön på 
Öresundsförbindelsen, Pepparholm. Det kräver ett 
sidospår eller signalreglering på Pepparholm

12 November 2015. Sverige 
inför en inre gränskontroll. 
Vid Öresund sker kontrollen 
av resande som kommer 
med färja från Helsingör till 
Helsingborg, bilister, buss-
resenärer och tågresenärer 
som åker över Öresundsbron. 
Bilisterna och bussresenärer-
na kontrolleras vid betalsta-
tionen i Lernacken medan 
tågpassagerarna kontrolleras 
vid stationen i Hyllie

HYLLIE TRIANGELN MALMÖ C

Tåget har ett 
uppehåll på upp 
till 12-13 minu-
ter på Malmö C 
för att passa in 
i tågavgångarna 
vidare upp i 
Sverige

Tåget ankommer 
till Hyllie. Polis 
och passkontrol-
lanter kontrollerar 
de resandes ID 
ombord på tåget. 
Avstigande passa-
gerare kontroller-
as på perrongen

Körplansändring-
en den 9 maj gör 
att resande till/
från Triangeln 
vanligen kan räkna 
med att tåget 
ankommer i tid

9
minuter

12
minuter

16.58/17.18 17.15/17.3517.11/17.31

9 MINUTER. Från den 9 maj har 
det lagts in ett fast uppehåll för  
tågen från Danmark vid Hyllie 
station så att stoppet där utökats 
från 1 till 10 minuter. Uppehållet 
sker även när det inte finns några 
poliser/gränskontrollanter på plats.

21 MINUTER. Den sammanlag-
da fördröjningen av resan med 
Öresundståg vid gränskontrollen 
i Hyllie och Malmö C blir aldrig 
längre än 21 minuter, motsva-
rande tiden till nästa tågavgång i 
tidtabellen.

17.08/17.28

Tåget kör vidare 
mot  Malmö C ef-
ter ett uppehåll för 
gränskontrollen på 
10 minuter
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NÄR RESTIDEN ÖKAR:
Den gemensamma arbets-
marknaden över Öresund 
krymper

Den samhällsekonomiska förlusten vid 
gräns- och ID-kontrollerna

De resande med Öresundståg över Sundet tillbring-
ar tillsammans 6 660 extra timmar per dag, vilket 
motsvarar 833 arbetsdagar för att komma till Sverige 
efter gräns- och ID-kontrollen har införts. Läggs alla 
de timmar, som de tågresande med Öresundståg har 
tillbringat på längre restid under det halvår som ID-
kontrollen tillämpats, motsvarar detta 720 heltidsan-
ställda i Danmark och 666 heltidsanställda i Sverige.

Tid är en viktig resurs för den enskilde och för sam-
hället som helhet och kan därför också värdesättas. 
Detta görs i traditionella samhällsekonomiska beräk-
ningar av vinsten vid infrastrukturinvesteringar, där 
så kallade kalkylvärden används för värdesättning av 
restiden, som vanligen blir kortare, när det investeras 
i ny infrastruktur. Här vänds denna beräkning upp 
och ner, då restiden genom ID- och gränskontroller-
na har förlängts för tågresor.

Våra beräkningar visar, att den samhällsekonomiska 
förlusten under det första halva året med ID-kontroll 

och som följd av den längre restiden med Öre-
sundståg uppgår till ett värde av kring 286 miljoner 
svenska kronor med danska kalkylvärden och kring 
152 miljoner svenska kronor med svenska kalkyl-
värden. På årsbasis är beloppet av storleksordningen 
560 miljoner svenska kronor när den extra restiden 
värdesätts med kalkylvärden från danska samhällse-
konomiska analysmodeller och med i storleksord-
ningen 296 miljoner svenska kronor, när de svenska 
kalkylvärdena används för värdesättning av den 
extra restiden.

I beräkningarna är det förutsatt att 95 procent av 
alla tågresenärer hinner med det första tågbytet på 
Köpenhamns Flygplats efter 9 minuter. Om det 
bara är 75 procent, som hinner med det första tåget 
efter 9 minuter, ökar beloppen till 632 miljoner 
svenska kronor med de danska kalkylvärden och 
356 miljoner svenska kronor  vid användning av de 
svenska kalkylvärdena. Beräkningen av de sam-
hällsekonomiska effekterna är mycket högre med 
de danska kalkylvärdena än med de svenska, vilket 
orsakas av, att de danska kalkylvärdena i allmänhet 
är högre, särskilt för tjänsteresor.
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Samhällsekonomisk förlust per år som följd 
av längre restid med Öresundståg grundat i 
ID- och gränskontroll
Beräkningarna omfattar alla tågresor, dvs. både 
pendling, fritidsresor och tjänsteresor, över Öresund 
med Öresundståg, men inte resor med SJ:s X2000 
eller DSB:s tåg till Ystad/Bornholm.

Den längre restiden med tågen innebär att man har 
mindre tid för andra aktiviteter. Tid, som tas från 
fritidsaktiviteter, umgänge med familj och vänner, 
motion eller arbetstiden, vilket pendlarundersök-
ningen genomfört av Karin Winter också visar. Be-
räkningen ska ses som ett supplement till pendlaun-
dersökningen, som visar de mänskliga reaktionerna 
på och funderingar om ID- och gränskontrollen. 
Några av dessa reaktioner, såsom stress, kan i slutän-
dan också kosta samhället pengar. Dessa faktorer är 
viktiga att ha i åtanke, men det har inte här gjorts 
ett försök att värdesätta dessa effekter och reaktio-
ner. Effekten av att den gemensamma arbetsmark-
naden har blivit mindre och arbetssökande därför 
är mindre benägna att söka jobb på andra sidan 
Sundet har inte heller inkluderats i beräkningarna i 
detta avsnitt då osäkerheten kring bedömningen av 
dessa kostnader ansetts för stor.

För beräkningarna har restiden värdesatts enligt de 
principerna, som används för utvärdering av den 
samhällsekonomiska nyttan vid infrastrukturinves-

teringar. De svenska kalkylvärdena publiceras av 
Trafikverket och de danska av DTU.

Beräkningarna har gjorts på den reseplanerade extra 
restiden för tåg, medan det inte har räknats på för-
seningarna därutöver. Vissa av dessa förseningar or-
sakas av ID- eller gränskontrollen, som till exempel 
de gånger, då gränskontrollen på Hyllie Station tar 
längre tid än de reseplanerade 10 minuterna, eller 
om tågtrafiken över Öresund står stilla på grund 
av asylsökande i Öresundstunneln, som försöker 
gå till Sverige. Men det inte tas inte hänsyn till 
de ytterligare förseningarna, som uppstår i sådana 
situationer, i beräkningarna.

Effekten av att det nu endast går 3 Öresundståg i 
timmen, jämfört med tidigare 6 per timme under 
rusningstid, ingår i beräkningarna. Den reducerade 
frekvensen påverkar också inrikesresenärerna på 
sträckan mellan Köpenhamns huvudbangård och 
Köpenhamns flygplats i Kastrup och mellan Malmö 
C och Hyllie Station i Sverige, då det på dessa 
sträckor kör 3 färre tåg i timmen. Restidseffekten 
för inrikesresenärerna ingår inte i beräkningarna.

Det har använts kalkylvärden för normal åktid, 
väntetid, samt bytestid. Kalkylvärden för bytestid har 
använts för tågbytet på Köpenhamns Flygplats, samt 
för de resor, där Skånetrafikens reseplanerare rekom-
menderar att byta tåg på Hyllie Station eller Malmö C.

6 600 extra timmar spenderar resande över bron i tåget per dag. 
Det motsvarar 833 arbetsdagar eller 666 heltidsanställda i Sverige. På det halvår 
som id-kontrollerna har funnits värderas den extra restiden för tågresande över 
Öresund till ett värde av 152 miljoner svenska kronor utifrån svenska tidsvärden.

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

322 000 färre danska arbetstillfällen nås inom en timmes 
tågresa från Malmö centralstation sedan ID- och gränskontrollerna infördes. Det 
innebär att 6 av 10 arbetstillfällen fortsatt går att nå med samma restid. Det visar 
beräkningar gjorda av Region Skåne med hjälp av deras tillgänglighetsmodell. 

9



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

Det finns flera andra aktörer som har räknat 
på de samhällsekonomiska effekterna av 
gräns- och ID-kontrollen över Öresund. 
Analyserna visar en årlig samhällsekono-
misk förlust på allt från 50 miljoner danska 
kronor (Kraka) till 1,4 miljarder svenska 
kronor (Cepos) och 1,5 miljarder svenska 
kronor (Sydsvenska Industri- och Handel-
skammaren). Analyserna skiljer sig såväl 
metodmässigt, som i vilka antaganden som 
görs om gränskontrollens omfattning och 
påverkan på restiden.

Den danska tankesmedjan Kraka 
räknar i sin analys med tågpendlare och 
endast med en försening på 10 minuter 
vid stationen på Köpenhamns Flygplats. 
Den längre restiden värderas till nästan 50 
miljoner danska kronor årligen.

En annan dansk tankesmedja, Cepos, 
beräknar, att årskostnaden för en perma-
nent svensk ID-kontroll för trafik från 
Danmark kan uppgå till ca. 150 miljoner 
euro motsvarande 1,4 miljarder svenska 
kronor. Inför även Danmark en kontroll av 

resenärer från Sverige växer omkostnaderna 
till 300 miljoner euro motsvarande 2,8 
miljarder svenska kronor.

Sydsvenska Industri- och Handels-
kammaren har med hjälp av Sweco och 
professor i ekonomi, Martin Andersson 
vid Lunds universitet beräknat att en 
permanent gränskontroll skulle kosta 1,5 
miljarder svenska kronor årligen i sam-
hällsekonomiska förluster. Beräkningen 
omfattar både restidsförlusten omräknat till 
kronor och ören för tåg, bilar och färjor, 
samt en minskning i marknadspotentialen. 
Analysen har kritiserats för att överdriva 
effekterna, men beloppet ligger nära beräk-
ningarna från Cepos.

Øresundsinstituttets bedömning är att 
den tidsperiod jämförelsen omfattar är för 
kort och att det underliggande statistiska 
beräkningsmaterialet är osäkert vid beräk-
ning av dynamiska effekter på den regiona-
la arbetsmarknaden. Därför har vi valt att 
fokusera på värdet av den ökade restiden 
där det finns tillförlitliga mätdata.

Danska tidsvärden Svenska tidsvärden

Danske kroner, mio.

Best case

Öresundståg – 5 procent hinner inte med nästa tåg vid bytet på Kastrup  448     237    

Worst case

Öresundståg – 25 procent hinner inte med nästa tåg vid bytet på Kastrup  505     284    

Svenske kroner, mio.

Best case

Öresundståg – 5 procent hinner inte med nästa tåg vid bytet på Kastrup  560     296    

Worst case

Öresundståg – 25 procent hinner inte med nästa tåg vid bytet på Kastrup  632     356    

SAMHÄLLSEKONOMISK FÖRLUST SOM EN FÖLJD AV LÄNGRE RESTID 
PÅ GRUND AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar på underlag från Öresundståg och Skånetrafiken.
Restidförlängningarna för resenärer med Öresundståg över sundet har värdesatts med kalkylvärden enligt de danska och 
de svenska metoden för att beräkna samhällsekonomiska vinster av infrastruktur.

Fakta – fler samhällsekonomiska beräkningar

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA
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322 000 FÄRRE JOBB. Från Malmö C kan men med 
en restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 322 000 
färre danska jobb jämfört med innan införandet av ID- 
och gränskontroller.

MALMÖ 
- ENDAST 6 AV TIDIGARE 10 DANS-
KA JOB KAN NÅS FRÅN MALMÖ 
INOM EN TIMME MED TÅG
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LUND 
– ENDAST ARBETSPLATSER PÅ 
KASTRUP KAN NÅS INOM EN TIM-
MES RESTID

193 000 färre jobb. Från Lund C kan man med en 
maximal restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 
193 000 färre danska jobb jämfört med tiden före ID- 
och gränskontroller.

FAKTA: 

Beräkningarna och kartorna har utarbetats av Region Skåne med hjälp av Region Skånes tillgäng-
lighetsmodell. Tillgänglighetsmodellen och en del av de bakomliggande statistikberäkningarna 
kommer från MOE | Tetraplan. Beräkningarna har gjorts genom att sätta en destination för 
resan, där det har valts att sätta Lund C och Malmö C som destinationer. Beräkningarna visar 
skillnaden på det området, som innan gräns- och ID-kontrollerna kunde nå till Lund och Malmö 
på 1 timme med Öresundståg och området efter.

I beräkningarna har det använts restidstabeller för vecka 23 2016 samt vecka 40 2015. Dessa 
körningar har sedan kombinerats med uppgifter om antal sysselsatta (dagbefolkning) för år 2012 
i ett kvadratmeternät á 250 meter. På den danska sidan har dagbefolkningen i 250 meter nätet 
uppskattats på basis av marginellt större statistikområden .

Såväl tal som kartor ska betraktas som ungefärliga, då de är modellberäknade på bakgrund av 
ovanstående data.

Källa: Region Skånes Tillgänglighetsmodell.
Kartdata: © Lantmäteriet via Geodatasamverkan samt Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. 
Tidtabeller för juni 2016 och september/oktober 2015.
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Förlängd restid med tåg minskar den ge-
mensamma arbetsmarknaden

En längre restid med tåg innebär, att antalet 
arbetstillfällen som kan nås genom daglig pendling 
minskar. Forskning från Internationella Handels-
högskolan i Jönköping visar, att viljan att pendla 
minskar markant vid en pendlingstid på mer än 45 
minuter. Den längre restiden med tåg över Öresund 
minskar den marknaden som såväl arbetstagare som 
arbetsgivare söker i vid en rekrytering/ett jobbyte. 
Den gemensamma arbetsmarknaden blir mindre 
och arbetslösa får svårare att få jobb eller för att 
uttrycka det på ett annat sätt, tar det längre tid för 
den enskilde arbetslöse att komma i arbete.
Från Malmö C kan man idag bara nå 6 av 10 
arbetstillfällen, som tidigare kunde nås med en 
restid med Öresundståget på 1 timme, en minsk-
ning med 322.000 tillgängliga arbetstillfällen. Det 
visar beräkningar gjorda av Region Skåne med hjälp 
av Region Skånes tillgänglighetsmodell. Invånare i 
Lund kan nå två tredjedelar av de arbetstillfällen, 
som tidigare kunde nås med en restid med tåg på 1 
timme motsvarande 193.000 färre arbetstillfällen. 
I praktiken innebär detta, att den köpenhamnska 
arbetsmarknaden inte längre är tillgänglig för Lunds 
invånare. Det är stort sett endast arbetstillfällen, 
som ligger i Kastrup, som det idag är möjligt att nå 
med en restid på 1 timme från Lund C.
Från Malmö C kan man idag endast nå arbetstill-
fällen längs järnvägen in till Köpenhamns huvud-

bangård och nära metrostationerna på Amager längs 
metrolinjen från Köpenhamns Flygplats. Tidigare 
kunde man nå största delen av arbetstillfällena i Kö-
penhamns kommun, hela Frederiksberg kommun 
och arbetstillfällen nära stationerna i den innersta 
delen av femfingerplanen.

Modellen utgår ifrån restiden i kollektivtrafikens 
tidtabell. Om de resande resar med Öresundståg 
från Köpenhamn till Köpenhamns Flygplats  är 29 
minuter lagt in till tågbyte. 

Fortsatt intresse för att pendla bland dem 
som har råd att köra bil över bron
Det finns för närvarande inte en entydig bild av 
den fallande arbetsmarknadsintegrationen i Greater 
Copenhagen/Öresundsregionen, vilket kan bero 
på att ID-kontrollerna endast hämmar en del av 
arbetsmarknaden och inte drabbar dem, som har 
möjlighet att välja att ta bilen till jobbet. Karin 
Winter, KTH, konkluderar på bakgrund av den 
februari/mars genomförda undersökningen bland 
tågpendlare, att man kan ana en förskjutning 
mot minskade pendlingsströmmar över Öresund. 
Informationstjänsten Øresunddirekt, som ofta är i 
kontakt med folk, som har sagt upp sig eller blivit 
uppsagda, har endast fått ett fåtal hänvändelser, 
där folk med säkerhet har sagt upp sig på grund av 
ID- och gränskontrollerna vid nuvarande tidpunkt. 
För närvarande finns ingen entydig bild av huruvida 
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intresset för att arbeta på andra sidan har minskat 
eller ej. Øresunddirekt har under våren haft färre 
deltagare på sina informationsmöten om att arbeta i 
Danmark och om den danska lärlingsutbildningen, 
men 10 procent fler besök på hemsidans delar om 
lediga jobb. Øresunddirekt och rekryteringsverk-
samheten Adecco noterar samma trend, att det finns 
ett fortsatt intresse för högavlönade specialistjobb, 
men ett minskat intresse i lågavlönade servicejobb. 
Adeccos slutsats är att intresset har bevarats bland 
de arbetstagare, som har råd att köra bil till jobbet 
över Øresundsbron.

Turism – minskning av antal svenska över-
nattningar i Region Hududstaden och oro för 
sommarsäsongen
En opinionsundersökning av turistorganisationer 
i Greater Copenhagen/Öresundsregionen visar, att 
branschen ännu inte har sett några negativa effekter 
av gräns- och ID-kontroller. HH Ferries noterar en 

möjlig nedgång i antalet dagsresenärer och Malmö 
Turism tror också, att de har förlorat  dagsbesökare 
från Danmark, men har ännu ingen statistik på det. 
Både Sundbusserne mellan Helsingör och Helsing-
borg och Malmö Turism uttrycker oro för utveck-
lingen i spontanresor till andra sidan Sundet, som nu 
ej längre kan vara helt spontana om inte man har sitt 
ID med sig. Både Sundbusserne samt Öresundstågen 
har ett fallande antal resenärer under de första måna-
derna i 2016 jämfört med samma period 2015.

Antalet svenska övernattningar på hotell och ferie-
centra i danska Region Huvudstaden har minskat 
med 4 procent under de fyra första månaderna 
2016 jämfört med samma period året innan, medan 
antalet svenska övernattningar i Region Själland 
har stigit med 14 procent. Att det har varit ett fall 
i Region Huvudstaden men inte i Region Själland 
förklaras troligen av att en stor andel av de svenska 
turisterna tar tåget till Region  Huvudstaden medan 
de i långt högre grad tar bilen till hotellen i Region 
Själland och därmed är relativt opåverkade av ID- 
och gränskontrollerna. Totalt har antalet svenska 
övernattningar i Östdanmark fallit med 0,5 procent 
under de första fyra månaderna 2016 medan övriga 
utländska övernattningar i Östdanmark har ökat 
med 7 procent under samma period. Samtidigt 
bör man notera att turistutbytet mellan Skåne och 
Själland även påverkas av valutaförändringar mellan 
den danska och svenska kronan.

I Stor-Malmö har antalet danska övernattningar för 
samtliga övernattningstyper ökat med 3 procent under 
januari-april jämfört med samma tid i fjor medan an-
talet utländska övernattningar totalt har ökat med 18 
procent.  För Skåne som helhet kan det konstateras ett 
mindre fall i antalet övernattande danska gäster på 0,4 
procent medan antalet utländska övernattningar totalt 
ökat med 10 procent under januari-april.

Det är ännu för tidigt att dra slutsatser om effekterna 
på turismen på bakgrund av tal för årets fyra första 
månader. De danska övernattningarna i Stor-Malmö 
under januari-april motsvarade 27 procent av de 
danska övernattningarna för helåret 2015 medan 
följande fyra månader maj-augusti motsvarande en 
långt större andel, 41 procent av helårssiffran. 

Från många sidor uttrycks oro över den kommande 
sommarsäsongen. Detta gäller både turismbran-
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Inrikesresenärerna till Köpenhamns Flygplats påverkas 
av ID-kontrollerna eftersom bara tre tåg i timmen går till 
flygplatsen.

Källa: Region Skånes Tillgänglighetsmodell.
Kartdata: © Lantmäteriet via Geodatasamverkan samt Geo-
datastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller 
för juni 2016 och september/oktober 2015.

SÄMRE TILLGÄNGLIGHET TILL 
KÖPENHAMNS FLYGPLATS FRÅN 
ÖVRIGA DELAR AV HUVUDSTADEN
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schen och färjerederierna. Det finns en fruktan att 
ID-kontrollerna kommer skapa köer, delvis för att 
sommarsäsongen är högsäsong, men också för att 
sommaren bjuder på många nya resenärer, som inte 
har samma kunskap om vad som är giltig legitima-
tion, som de frekventa resenärerna har.
 
Tivoli är en av de danska turistattraktioner, som har en 
stor marknad i Skåne. Tivoli öppnade för säsongen den 
6 april och har ännu inte sett några negativa effekter. 
”Det är svårt att veta exakt hur det kommer att gå. Men 
denna snabba resa fram och tillbaka till Köpenhamn 
som vi vant Skåne vid, blir utmanad ”, säger Elisabeth 
Milton Hemmingsen, kommersiell direktör för Tivoli.

Det finns en viss oro i branschen för om varu-
märken som ”Greater Copenhagen” och ”Feh-
marn Bält-regionen” kommer att ta skada. Den 
dansk-svenska regionen har under många år mark-
nadsfört sig som en sammanhållande region och har 
använt sloganen ”one destination two countries” i 
marknadsföringen. På liknande sätt uttrycks en oro 
för att det blir svårt att bygga upp en regionkänsla 
i den dansk-tyska  Fehmarn Bält-regionen med före-
komsten av gränskontrollen i  Rödby.

Det har också funnits positiva effekter för turismnä-
ringen i och med att det fram till maj/juni har varit 
nödvändigt för polisen att hämta in förstärkning från 
övriga delar av landet för att bemanna gränskontrol-
lerna. Det har initialt påverkat antalet hotellöver-
nattningar positivt (januari-maj/juni). Härefter har 
polisen blivit avlastat av passkontrollanter på den 
svenska sidan och hemvärnsfolk i Rödby.

Hög tillgänglighet med tåg en viktig förut-
sättning för Köpenhamns flygplats i Kastrup
Ett stort passagerarunderlag är en viktig förutsätt-
ning för att kunna attrahera nya internationella 
rutter till flygplatsen. Den försämrade tillgänglighe-
ten med tåg till Köpenhamns Flygplats kan därför 
hämma möjligheten att attrahera nya rutter och 
därmed hämma tillväxten i hela Greater Copen-
hagen/Öresundsregionen. Ett stort internationellt 
ruttnät är viktigt för att  kunna attrahera internatio-
nella verksamheter till regionen och för att kunna 
fasthålla de verksamheter, som redan har etablerat 
sig i regionen. Redan idag är den goda tillgänglighe-
ten via kollektivtrafik till Köpenhamns Flygplats ett 
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bra argument i kampen om att locka internationella 
investerare till regionen.

”Om vi ska kunna konkurrera med de större 
metropolregionerna i Europa om att attrahera nya 
investerare och verksamheter är det en förutsättning 
att vi erbjuder en god tillgänglighet till vår region. 
Köpenhamns Flygplats är därför förmodligen den 
viktigaste infrastrukturen vi har i Greater Copen-
hagen, och en fortsatt expansion av ruttnätverket är 
essentiellt i förhållande till att säkra nya investering-
ar till vår region”, säger Claus Lønborg, CEO för 
Copenhagen Capacity.

Innan ID-kontrollen använde en i internationell 
särklass hög andel, 66 procent, av de avresande flyg-
passagerarna från Köpenhamns Flygplats, tåg, buss 
eller metro för deras transport till flygplatsen.

Med de förändringarna i tågtrafiken som följd av 
ID-kontrollerna har tillgängligheten till Köpen-
hamns Flygplats försämrats för både för resenärer 
från Danmark och Sverige, som använder tåget 
för att komma till/från flygplatsen. Inrikesresenä-
rerna i Danmark har fått färre Öresundståg under 
rusningstid till flygplatsen, inga direkttåg från Fyn och 
Jylland, inga Bornholmståg med stopp på flygplatsen 
samt fått tågresan förlängd till flygplatsen med 3 minu-
ter. Det ger en synbart försämrad tillgänglighet från de 
fem fingrarna i fingerplanen till Köpenhamns Flygplats.

Köpenhamns Flygplats kan inte mäta några omedel-
bara effekter på antalet avresande passagerare, men 
kan se förändringar i hur flygresenärerna kommer 
till flygplatsen. Andelen flygresenärer, som anlän-
der till flygplatsen med tåg från såväl Danmark som 
Sverige, har minskat från 39 procent i perioden janu-
ari-april 2015 till 27 procent januari-april 2016, visar 
statistik från Københavns Lufthavne. Ungefär hälften 
av dessa använder sig istället av metron, medan den 
andra hälften fördelar sig på primärt bil, taxi och buss.

Kring 20 procent av flygpassagerarna på flygplatsen 
kommer från Sverige och för Københavns Lufthav-
ne är den sydsvenska marknaden av stor betydelse.
”Det är oerhört viktigt för flygplatsen - lika viktigt 
som vår närhet till Köpenhamn. Det finns ingen 
skillnad. Vi sätter stor pris på marknaden i Sydsve-
rige och den vill vi gärna bevara och utöka ”, säger 
VD Thomas Woldbye.

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA
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ID-kontrollen på Köpenhamns Flygplats är 
inte en permanent lösning 
Den begränsade kapaciteten på Köpenhamns 
Flygplats Station, som sedan många år har ansetts 
vara överbelastad, är orsaken till det sätt som ID-
kontrollen idag utförs på. Den begränsade kapa-
citeten på stationen gör det svårt att genomföra 
ID-kontroller på stationen och samtidigt bibehålla 
10-minutersdrift för Öresundstågen och ha plats för 
övriga tåg som tidigare körde till flygplatsen. Det 
finns ett förslag från Banedanmark från 2013 om en 
utvidgning av tågstationen vid Köpenhamns flyg-
plats genom att bygga perronger vid de två godsspår 
som löper utanför terminalbyggnaden. Förslaget 
är ett av tre alternativ som kan ge mer kapacitet på 
Öresundsbanan i samband med öppnandet av Feh-
marn Bält-förbindelsen. Kopplingen till den på tysk 
sida ännu inte miljögodkända bil- och tågtunneln 
som man vill bygga under Fehmarn Bält är bak-
grunden till att man ännu inte fattat något politiskt 
beslut om att bygga ut stationen vid flygplatsen.

Den nuvarande lösningen med ID-kontroller på 
flygplatsen ses av trafikoperatörerna varken som 
en permanent hållbar eller optimal lösning, men 
som den enda som var möjlig att genomföra på den 
korta tiden som fanns från att lagförslaget förelåg 
till ikraftträdandet den 4 januari i år. Färdplanen är 
dessutom ytterst sårbar. Tåg från Köpenhamn ska 
släppa av passagerare på samma spår som används 
av tåg, som anländer från Sverige. Om ett tåg från 
Sverige är 6-10 minuter försenat, stannar det därför 
inte vid Köpenhamns Flygplats. Det ger flygrese-
närer från Sverige en försening på 15-35 minuter 
eftersom de tvingas göra ett tågbyte i Tårnby för att 
åka en station tillbaka till flygplatsen.

Det råder allmän enighet om att ifall gräns- och 
ID-kontrollen blir permanent, så måste man hitta 
en annan lösning för tågtrafiken över Öresund. 
Skånetrafikens trafikdirektör, Linus Eriksson 
framhåller att de önskar att gräns- och ID-kontrol-
lerna samordnas till en plats vilket skulle förenkla 
för resenärerna och korta restiden med 20 minuter. 
Idag sker ID-kontrollen på tågstationen vid flyg-
platsen på Kastrup och gränskontrollen på stationen 
i Hyllie. Att kontrollerna samordnas till en plats är 
inte samma sak som att det endast kommer att vara 
en kontroll. Det kan fortsatt vara nödvändigt att 
ha två kontroller. Syftet med ID-kontroller, som är 
transportörernas ansvar, är att stoppa asylsökande 

utan giltig legitimation från att komma till Sverige, 
medan de asylsökande kan söka asyl, när de kom-
mer i kontakt med den svenska polisen.

”Vi driver frågan att samordna kontrollerna till en plats. 
Det är inte logiskt att man först ska visa sitt ID, sen åka 
tåg i 12 minuter och sen visa ID igen mellan två nord-
iska länder. Det måste gå att lösa på ett smartare sätt,” 
säger Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson.
    ”Om det blir permanenta kontroller mellan länder-
na kan det inte vara på Kastrup, långsiktigt håller inte 
det här. Det är vår största flygplats i Norden och att ha 
kontrollen som vi har nu när man får gå av och vi kör 
tomma tåg från Köpenhamn till Kastrup. Kapaciteten 
räcker inte. Blir det en permanent lösning måste vi 
göra ett helt annat upplägg”, säger Linus Eriksson.

För Köpenhamns flygplats i Kastrup är lösningen 
inte heller optimal, eftersom tågresenärerna måste 
gå igenom det området på flygplatsen, där det finns 
flest passagerare till fots. Alla anländande flygresenä-
rer måste igenom detta område och det är också här 
som metroresenärer kommer in på flygplatsen.
”Det är den delen av flygplatsen med flest gående 
passagerare. Därför är det inte speciellt praktiskt,” 
säger Thomas Woldbye, VD för Köpenhamns flyg-
plats. Samtidigt är det inte ett scenario som Thomas 
Woldbye önskar: ”För oss innebär det att vårt upp-
tagningsområde, som vi önskar att expandera, nästan 
blir mindre. Åtminstone mentalt och tidsmässigt.”

Skånetrafiken har som mål att öka kapaciteten 
genom att återinföra 10-minutersdrift i rusningstid 
och därmed utnyttja systemet optimalt. Den nuva-
rande färdplanen kräver fler tågsätt.
    ”Anledningen till att vi inte kan köra med full 
kapacitet är att omloppet där vi kör på dansk sida 
och svensk sida och bryter på Kastrup kräver mer tåg. 
Hur konstigt det än låter går det åt mer tåg [i nuva-
rande färdplan med färre avgångar, red.], det innebär 
att vi har konstant fordonsbrist. Systemet hänger på 
att alla fordon är i drift. Får vi något fordon som ska-
das eller måste underhållas får vi direkt fordonsbrist” 
uttalar Linus Eriksson.
Några av förslagen har en lång tidshorisont, som 
att bygga perronger vid godsspåren eller att flytta 
ID-kontrollen till Pepparholm. Frågan är hur länge 
både gräns- och ID-kontrollen fortsätter. Situationen 
ser lite ljusare, då Migrationsverket i slutet av april 
skrev ned sin prognos över förväntningar till antalet 
asylsökande från 100.000-60.000 i planeringsalter-
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nativet. Grunden till nedjusteringen är att det har 
blivit svårare för asylsökande att komma till norra 
Europa och därmed även Sverige. Migrationsverket 
anger att de primära orsakerna till nedjusteringen 
är att den västliga Balkanrutten är avstängd, samt 
EU:s avtal med Turkiet. Det förväntade antalet på 
60.000 asylsökande är endast lite högre än antalet 
asylsökande som Sverige tog emot i 2013, men dock 
fortfarande 2-2,5 gånger högre än antalet asylsökan-

Två av de fem förslagen har en 
kort tidshorisont:

• Förslag om att ha kontrollen på 
flygplatsen på samma spår som 
det anländande tåget från Köpen-
hamn med syfte att spara tid. DSB 
undersöker för närvarande hur det 
skulle kunna genomföras

• Förslag om att köra ett Öre-
sundståg från Köpenhamns 
huvudbangård direkt utan stopp 
till Hyllie efter samma modell 
som X2000 och Bornholmstågen. 
Förslaget går dock inte att genom-
föra i nuläget. Där är för trångt på 
spåren och där saknas tillräcklig 
med tågmateriel.

Tre av de fem förslagen har en 
lang tidshorisont och känns där-
för inte lika aktuella för trafiko-
peratörerna:

• Ett förslag om att samordna gräns- 
och ID-kontrollen på flygplatsen 
och använda godsspåren även till 
passagerartrafik för att utöka kapaci-
teten från 2 till 4 spår. Det kommer 
att kräva perronger vid godsspåret 
som går runt flygplatsbyggnaderna. 
Enligt Danmarks justitieminister 
Søren Pind väcker förslaget ”bl.a. 
frågor i förhållande till den danska 
grundlagen, som ska undersökas 
närmare” kopplat till tanken om 
att att svensk polis ska få utföra 
gränskontrollen på dansk mark

• Ett förslag från den svenska polisen 
om att bygga en perrong mellan 
Öresundsbron och den första svenska 
stationen i Hyllie, där polisen kan 
genomföra gränskontrollen innan 
tåget kör till den egentliga perrongen 
på Hyllie Station. Förslaget skulle 
innebära en restidsförlängning för 
de tågresenärerna som stiger av på 
Hyllie på cirka 9 minuter men bättre 
arbetsmiljö för polisens personal

• Förslag om att flytta ID-
kontrollen från Köpenhamns 
Flygplats till den konstgjorda ön på 
Öresundsförbindelsen, Peppar-
holm. Det kommer att kräva ett 
sidospår eller signalreglering på 
Pepparholm

Fem förslag för bättre trafik med Öresundstågen

de som sökte till Sverige under åren dessförinnan. 
Med tanke på att vi närmar oss ett normaltillstånd 
utan att vara där helt och hållet, kan det finnas ett 
underlag för att förenkla gräns- och ID-kontroll, 
till exempel genom att ta bort ID-kontrollen. Med 
60.000 asylsökande kommer det förmodligen fort-
farande finnas ett behov av gränskontroll, således att 
polis/passkontrollanter kan ta emot de asylsökande 
vid ankomst till landet.

17

Det har framförts olika förslag på hur gräns- och ID-kontrollen eller själva färdplanen kan ändras för att 
skapa bättre kapacitet, det vill säga 10-minutersdrift i rusningstid, bättre arbetsmiljö för kontrollanterna 
och bättre robusthet i tågtrafiken.

Godsspåret runt terminal-
byggnaden vid Köpenhamns 
flygplats i Kastrup passerar 
under metron.
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Det är först och främst tågresenärerna över 
Öresund, som påverkas av ID-kontrollen och 
gränskontrollen. För bilister, som kör över 
Øresundsbron eller åker färjan mellan Hel-
singör och Helsingborg och för landgångspas-
sagerarna på samma ställe, ger kontrollerna 
vanligtvis endast anledning till ett par minuters 
längre restid. Tågresenärerna påverkas å 
andra sidan både av en i genomsnitt halv-
timmes längre restid, färre avgångar, flera 
tågbyten och mer trängsel på tågen. Tågresan 
från Danmark till Sverige har utvecklats till en 
överlevnadsresa istället för som tidigare att 
vara vilotid och 64 procent av tågresenärerna 
känner sig irriterade under tågresan. I Rödby 
och Rönne uppges gränskontrollerna inte orsa-
ka förseningar i färjetrafiken.

Tåg över Øresundsbron - längre restid, färre 
avgångar och flera tågbyten
Resan med Öresundståg från Danmark till Sverige 
förlängs på fyra punkter:

1. Det har lagts in extra 3 minuter i färdplanen från 
Köpenhamns Centralstation till Kastrup Flygplats. 
Från 4 januari till 27 juni användes de 3 minuterna 
på att tåget stod stilla utanför flygplatsen och väntade 

på att det gjordes utrymmes för att tåget  kunde köra 
in till perrongen. Från den 27 juni trädde en ändring 
av färdplanen i kraft, således att tåget avgår 3 minuter 
senare från Köpenhamns Centralstation och istället 
står kvar 3 minuter längre på centralstationen.

2. ID-kontrollen vid Köpenhamns Flygplats i 
Kastrup innebär att passagerare på väg mot Skåne, 
måste kliva av tåget på spår 2, gå igenom ankomst-
hallen och till spår 1, gå igenom ID-kontrollen, för att 
därefter kunna ta tåget mot Sverige. Tåget mot Sverige 
avgår 9 minuter efter ankomst med tåget från Köpen-
hamn, men missar man det första tåget mot Sverige, 
till exempel vid förseningar från Köpenhamn, förlängs 
väntetiden på flygplatsen till 29 minuter.

3. Vid den första stationen i Sverige, Hyllie, gör tåget 
ett uppehåll på 10 minuter och svenska polisen och 
passkontrollanter stiger ombord på tåget och utför 
den tillfälliga gränskontrollen vid den inre gränsen. 
I fulla tåg under rusningstid, kan det förekomma yt-
terligare förseningar, således att tåget står stilla i upp 
till 15 minuter. Sedan mitten av maj månad, är inte 
polisen lika ofta närvarande på stationen. Av hänsyn 
till färdplanen och den övriga tågtrafiken är tåget 
dock tvunget att stå stilla de 10 minuterna ändå.

4. På Malmö Centralstation står Öresundståget stil-
la i 13-14 minuter, medan det väntar på nästa av-

TÅGEN HÅRDAST DRABBADE:
Så påverkas trafiken av kontrollerna 
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Färjeresenärerna mellan Helsingör och Helsing-
borg påverkas inte restidsmässigt
Själva restiden med färja över Öresund har inte 
förlängts med mer än ett par minuter och kontrollen 
upplevs som effektiv och smidig, informerar HH 
Ferries, som inte har ändrat tidtabellen. Sundbus-
serne har inte heller ändrat i deras tidtabell, men 
informerar att förseningar förekommer betydligt 
oftare än innan ID-kontrollen.

Bilresenärer över Øresundsbron upplever endast 
mindre förseningar
Utanför rusningstid finns det inga förseningar i tra-
fiken över Øresundsbron . Men i rusningstiden kan 
gränskontrollen orsaka köer vid betalstationen och 
orsaka bilresenärerna förseningar på upp till 10 mi-
nuter enligt Øresundsbro Konsortiet. Enligt uppgifter 
från svenska polisen är gränskontrollen inte fullstän-
dig och i situationer med tung trafik, kontrolleras en 
mindre andel av fordonen än i lugnare perioder.

Busstrafiken över Öresund - en viss oro för sank-
tionsböter
Bussbolagen, som har linjelagd trafik över Öresund, 
genomför ID-kontrollen när passagerarna stiger på 
bussen. Det har generellt inneburit att det tar lite 
längre tid vid hållplatserna. Till exempel Gråhund-
bus, Swebus, Eurolines och Nettbuss Express driver 
linjelagd trafik över Øresundsbron. Bussbolagen har 
löst ID-kontrollen på mycket olika sätt. Vissa bolag 
har ett externt företag som står för ID-kontrollen, 
medan andra låter sina chaufförer kontrollera pas-
sagerarnas ID. Själva kontrollen vid betalstationen, 
när bussen har kommit till Sverige via Öresunds-
bron, varierar mycket, men kan ta upp mot tio 
minuter. Detta har fått vissa bussbolag, exempelvis 

Swebus, att lägga in lite luft i färdplanen för att und-
vika förseningar på mer än ett par minuter.

Det finns en oro i branschen, dels för att få en 
sanktionsbot och dels för att en sanktionsbot kan 
innebära att bolagets tillstånd att driva trafik dras in. 
Böter på 50 000 svenska kronor är mycket allvarliga-
re för ett mindre bussbolags ekonomi än för en stor 
tågoperatör. Konkret uttalar Mats Johansson, CEO 
för Nettbuss Express, som bland annat kör mellan 
Köpenhamn och Oslo, att det för närvarande finns 
för höga risker och omkostnader med att driva linjen 
till Danmark och att de överväger att upphöra med 
trafiken till Danmark, om ID-kontrollerna varar un-
der längre tid. Passagerare kan stiga på bussen med 
vad kontrollanten tror är giltigt ID, men som visar 
sig vara ogiltigt, när svenska polisen kontrollerar 
resenären i gränskontrollen. 

Det är stor skillnad mellan de olika bussbolagen i 
vilken modell för ID-kontrollen man har valt. Grå-
hundbus, som driver linje 999 mellan Köpenhamn 
och Malmö, och linje 866 mellan Köpenhamn och 
Ystad, har valt att låta sina egna chaufförer står för 
ID-kontrollen. Bolaget upplevde inte att deras buss-
linjer under hösten användes av asylsökande. Nett-
buss-linjen mellan Köpenhamn och Oslo via Sverige, 
där man har valt att anlita ett externt företag att stå 
för ID-kontrollen, var i sin tur en ofta använd rutt för 
asylsökande under hösten. Även Swebus hade flyk-
tingar som passagerare och har valt en kompromiss 
med ett externt säkerhetsföretag som ansvarar för 
kontrollen i Köpenhamn, där det är flest passagera-
re som stiger på,  medan chauffören själv kontrol-
lerar identitetshandlingar på de passagerarna, som 
stiger ombord på Köpenhamns flygplats.

Effekter för färje-, bil- och busstrafiken över Öresund
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gång i färdplanen. Är tåget försenat från Hyllie blir 
uppehållet på Malmö C motsvarande kortare. Den 
totala förseningen från ankomst till Hyllie till avgång 
från Malmö C blir aldrig längre än 21 minuter.

Stora variationer i restiden, men i genom-
snitt förlängs resan en halvtimme
Allt i allt innebär lösningen med ID- och gränskon-
troll av passagerarna på Öresundstågen att ett 
antal faktorer påverkar hur mycket restiden från 
Danmark till Sverige förlängs. I bästa fall kan en 
pendlare från Köpenhamn, som stiger av i Hyllie, 
klara sig med 12 minuters förlängd restid, men 
enligt Skånetrafiken bör man förvänta 32 minu-
ters längre restid. För en resenär som stiger av på 
Malmö C, handlar det i bästa fall om 21 minuters 
extra restid på väg hem från Köpenhamn och enligt 
resplanen 41 minuters längre restid. De ovanstående 
restiderna har blivit 3 minuter kortare från och med 
färdplansändringen per 27 juni.

Innan ID- och gränskontrollerna tog resan mellan 
Centralstationen i Köpenhamn och Malmö Central 
34 minuter. Den som bor i Lund får restiden förlängd 
med 15-35 minuter och ett extra tågbyte i Hyllie. 
Detta är exklusive förseningar i den grundläggande 
tågtrafiken. Men eftersom den nuvarande modellen är 
extra sårbar, uppstår det ganska ofta förseningar, som 
sedan läggs till den redan förlängda restiden. Enligt 
Gunnar Wulff, VD för Öresundståg  har Öresundstå-
gens punktlighet vid resor över Öresund år-till-datum 
(28 juni) varit 87,5 procent i riktning mot Danmark 
och 85,1 procent i riktning mot Sverige. 

Skånetrafiken informerar att restiden i genomsnitt 
har förlängts en halvtimme. Detta motsvarar pend-
larnas egna svar i pendlarundersökningen som har 
gjorts av Karin Winter, KTH, och som utgör del 1 av 
denna rapport . Samtidigt är det anmärkningsvärt att 
pendlarna anger mycket stora tidsintervall, när de ang-
er hur mycket längre restid de har från Danmark till 
Sverige ( ”20-40 minuter extra”, ”30-60 minuter ex-
tra”). Det är ett uttryck för att det har blivit en mycket 
större restidsosäkerhet i tågresorna nu än tidigare.

Extra lång restid i resplanen
Enligt Skånetrafikens resplan har restiden med 
Öresundståget från Centralstationen i Köpenhamn 
till Malmö Central förlängts från 35 till 72 minuter 
från och med den 27 juni och innan dess 75 minuter. 
I den andra riktningen uppges restiden fortfarande 
vara 35 minuter. Restiden skiljer sig alltså officiellt 
med 37 minuter mellan de olika färdriktningarna.  
Att den förlängda restiden är inlagd i tidtabellen 
innebär att DSB och Skånetrafiken inte längre talar 
om förseningar, utan om restid, vilket har en inver-
kan på resenärernas möjlighet att begära ersättning 
vid förseningar. I resplanen har det lagts in 29 minu-
ter för tågbytet på flygplatsen i Kastrup, även om ma-
joriteten av resenärerna enligt Skånetrafiken hinner 
med tåget, som avgår 9 minuter efter ankomst. Den 
extra långa tiden för tågbytet på flygplatsen har lagts 
in, eftersom trafikoperatörerna från början var osäkra 
på, hur effektiv själva ID-kontrollen på flygplatsen 
skulle bli och om det skulle bildas köer.

Färre tåg och mer trängsel
Den förändrade trafikeringen med Öresundstågen, 
där tågen från Köpenhamn släpper av passagerare på 
spår 2, där även tågen från Sverige anländer, samt 
att spår 1 enbart används för tåg med påstigande 
passagerare från flygplatsen, minskar kapaciteten 

Hässleholm
HelsingborgHelsingör

MalmöKöpenhamn

Karlskrona

Alvesta Växjö

Göteborg

Kalmar

KALMAR, KARLSKRONA OCH GÖTEBORG. Öresundstågen 
kör långa sträckor i Sverige. För att inte tågförseningar från 
Danmark och Hyllie ska fortplanta sig i Sverige sker ett uppe-
håll på Malmö C så att tågen avgår i tid innan de kör norrut.
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på Köpenhamns Flygplats Station avsevärt, och det 
har därför inte varit möjligt att bibehålla 10-minu-
tersdriften under rusningstid. Den genomsnittliga 
väntetiden har ökat från 5 till 10 minuter under 
rusningstid för den som inte brukar anpassa sig ex-
akt till tågtiderna, och flexibiliteten minskas för de 
resenärerna som ska byta till ett annat tåg eller buss 
senare på resan. Det innebär även att tågkapaciteten 
nästan halveras med ökad trängsel som följd.

Från den 13 december, då den årliga ändringen av 
färdplanen trädde i kraft, och fram till och den 4 
januari, avgick ett Öresundståg över Öresundsbron 
var tionde minut mellan 06-09 och 15-18.00. Från 
och med den 4 januari avgår ett Öresundståg var 
tjugonde minut under hela dagen. Därmed har 8 tåg-
avgångar från Sverige till Danmark försvunnit under 
rusningstiden mellan 06-09 och 10 avgångar mellan 
Danmark och Sverige mellan klockan 15.00 och 
18.00. I vissa fall har tågen dock förlängts från 2 till 
de maximala 3 tågsätten för att förbättra kapaciteten. 
Sammantaget har det blivit runt 1.700 färre sittplat-
ser per timme på grund av den lägre frekvensen. Där 
det tidigare fanns 3.800 platser per timme, finns det 
för närvarande runt 2.100. Det bidrar ytterligare till 
trängseln under rusningstid och väl att märka i båda 
riktningar.

Försenade tåg stannar inte på Köpenhamns 
Flygplats
På resan från Sverige till Danmark kör Öresundstå-
gen nästan som vanligt, bortsett från  att 10-minu-
terstrafiken under rusningstid slopas, samt att tågen 
om de är mer än 6-10 minuter försenade, kör förbi 
stationen vid Köpenhamns Flygplats. Flygresenä-
rerna får i sådana fall gå av på nästa station, Tårnby, 
och byta till nästa tåg mot flygplatsen. Detta ger 
en förlängd restid på mellan 15 och 35 minuter, 
såframt att det finns plats för alla på tåget mot flyg-
platsen och det inte finns förseningar i trafiken till 
flygplatsen. Enligt Öresundståg AB rör det sig om 
1,4 procent av tågen i riktning mot Danmark, som 
inte gör stopp på Köpenhamns Flygplats. Resenärer-
na till flygplatsen har uttryckt oro och en osäkerhet 
gentemot de skånska trafikoperatörerna efter att 
fallet har varit omtalat i medierna. Anledningen 
till att det inte görs stopp Köpenhamns Flygplats 
vid förseningar orsakas av brist på spårkapacitet på 
grund av ID-kontrollerna och en önskan om att 
hålla tidplanen på tågets fortsatta färd upp längs 
Kystbanen. Flygplatsen informerar att andelen 
flygresenärer som kommer till flygplatsen med tåg 

har minskat från 39 procent januari-april 2015 till 
27 procent januari-april 2016.

SJ:s X2000 samt DSB:s tåg till Bornholm 
ställdes in under två månader
De två första månaderna med ID-kontroll var 
Öresundstågen de enda passagerartågen, som gick 
mellan Köpenhamns Centralstation och flygplatsen 
i Kastrup. På grund av den ändrade körningen med 
Öresundstågen, där tågen från Köpenhamn släpper 
av passagerare på spår 2, där även tågen från Sverige 
anländer och att spår 1 enbart används för tåg som 
kör från flygplatsen till Sverige, minskas kapaciteten 
på Kastrup Flygplats Station rejält. Både SJ och 
DSB fick ställa in avgångarna med X2000 respek-
tive IC3-tågen till Ystad. Från 1 mars återupptog 
SJ sina X2000-avgångar till och från Köpenhamns 
Centralstation, där man använder godsspåren, som 
går runt om Köpenhamns Flygplats, och den 15 
mars återupptog också DSB Bornholmstrafiken. 
Både X2000 och Bornholmstågen har avgång och 
ID-kontroll på spår 26 på Köpenhamn C. Resenärer 
till Bornholm, som inte reser med Bornholmstågen, 
men åker med Öresundståget till Hyllie för att byta 
till lokala Pågatåg, drabbas av samma konsekvenser 
som övriga tågresenärer över Öresund.

För X2000 innebär den nya situationen med ID- 
och gränskontroll, att själva restiden mellan Kö-
penhamns Centralstation och Malmö C förlängs 
med 25 minuter för 2 utav 3 dagliga avgångar och 
eftersom resenärerna ombeds att komma dit 30 
minuter innan avgång på grund av ID-kontrollen, 
innebär det reellt en restidsförlängning på 55 mi-
nuter. Samtidigt kan man inte ha lika många tåg 
från Köpenhamn C som tidigare på grund av bris-
tande spårkapacitet på flygplatsen. För närvarande 
har SJ 3 dagliga avgångar från Köpenhamn - före 
den 4 januari körde X2000 5 gånger dagligen från 
Köpenhamn.

Direkta IC-tåg och snabbtåg från Jylland 
och Fyn till flygplatsen har slutstation på 
Köpenhamns huvudbangård 
Den inrikes danska tågtrafiken har utöver Born-
holmstågen också drabbats av ID-kontrollerna. För 
danska resenärer från Fyn, Jylland och Själland har 
resan till Köpenhamns Flygplats blivit besvärligare, 
eftersom de tåg från Fyn och Jylland, som tidigare 
fortsatte till flygplatsen nu har den slutstation på 
Köpenhamns Centralstation, där resenärerna måste 
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byta till ett Öresundståg eller till Metro vid Nörre-
port. Inrikes flygresenärer till Bornholm drabbas av 
den dåliga tillgängligheten till flygplatsen, vilket är 
särskilt problematiskt för de mer än 2.000 dags- och 
veckopendlarna, som bor på Bornholm, men arbetar 
på Själland, påpekar Bornholms Passagerforening.

Begränsad kapacitet på Köpenhamns Flyg-
plats Station förvärrar situationen
Den begränsade kapaciteten på Köpenhamns 
Flygplats Station, som under flera år har förklarats 
överbelastad, är helt central, när det ska pekas på 
förklaringar till varför det har varit nödvändigt att 
skära ned på antalet tågavgångar och samtidigt lägga 
in ett tågbyte på Köpenhamns Flygplats. Stationen 
har endast två perronger och perrongerna är inte så 
långa, att det kan stå två tåg vid samma perrong. 
Stationen i Köpenhamns Flygplats är bara två spår 
med uppehåll!

Den begränsade kapaciteten på stationen hindrar att 
det kan genomföras kan ID-kontroller på stationen 
och samtidigt upprätthållas 10-minutersdrift för 
Öresundstågen. Samtidigt får vissa passagerartåg 
(X2000 och Bornholmstågen) köra via godsspå-
ren runt om själva stationen, precis som att den 
bristande kapaciteten har inneburit att IC-tåg och 

snabbtåg från Jylland-Fyn inte längre kör direkt till 
flygplatsen. Alla måste nu byta på Köpenhamn C. 
En station som Hyllie precis på andra sidan Sundet 
har en mycket högre kapacitet med 4 spår och långa 
perronger, som rymmer två tåg vid samma perrong 
samtidigt. Lösningen med ID-kontroller på flyg-
platsen ses som den enda möjliga lösningen på den 
korta tiden som fanns från att lagförslaget förelåg 
till ikraftträdandet skedde.

Tåget förlorar passagerare, men samma till-
växt på Øresundsbrons vägdel som förra året
DSB informerar att antalet tågresenärer med Öre-
sundståg har minskat med 12 procent från januari 
till mars 2016.

Skånetrafikens försäljning av Öresundspendlar-
kort har fallit med 3,8 procent under perioden 
januari-maj jämfört med samma period förra året, 
informerar Skånetrafiken. Motsvarande siffror från 
DSB är ännu inte offentliggjorda.

Även SJ har förlorat passagerare. Här är minskning-
en runt 40 procent, medan det i 2015 var en ök-
ning av antalet passagerare till/från Köpenhamn och 
Köpenhamns Flygplats på 22 procent. Köpenhamns 
Flygplats är en viktig station för SJ:s X2000 - innan 

Öresundsbrons betalstation 
vid Lernacken.
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ID-kontrollen steg 20 procent av alla kunder på 
linjen Köpenhamn - Malmö - Stockholm på tåget 
på Köpenhamns Flygplats Station.

Vissa bussbolag, som kör över Øresundsbron, har 
inte noterat några ändringar i antalet passagerare 
jämfört med samma period föregående år, medan 
andra själva har begränsat antalet passagerare för att 
kunna bevara överblicken över om alla passagerare 
har giltig legitimation på sig.

Biltrafiken över Øresundsbron har ökat med 3,4 
procent januari-maj, korrigerat för en extra dag i 
februari på grund av skottår, enligt en statistik från 
Øresundsbro Konsortiet. Det är samma tillväxt 
som under 2015. Pendlarundersökningen gjord av 
Karin Winter visar, att vissa tidigare tågresenärer 
har övergått till bil - 23 procent av de tillfrågade i 
undersökningen uppger att de ofta använder bilen 
och att 12 procent har börjat med samåkning. Øre-
sundsbro Konsortiet informerar i Fokus Øresund i 
mars att företagstrafiken har ökat med 7,4 procent i 
januari och februari i första hand på grund av flera 
taxibilar och hyrbilar, vilket ses som en konsekvens 
av ID-kontrollens påverkan på tågtrafiken. Eftersom 
trafiken inte har ökat mer än förra året, är det dock 
svårt att säga huruvida gränskontroll och ID-kon-
troll har haft en entydig positiv effekt på antalet 
fordon över Øresundsbron.

Arbetsgivarna hyr bussar och bilar åt de 
anställda och fler arbetar hemifrån
Verksamheter på den danska sidan Öresund som 
har anställt svenska specialister, har nu börjat hjälpa 
anställda med hemtransporten. Bland annat har 
läkemedelsverksamheten Ferring med kontor i 
Ørestad och många svenska medarbetare, valt att 
hyra bussar för att hjälpa de svenska medarbetarna 
med hemtransporten. Malmöbaserade Jayway hade 
i november förra året 12 svenskar på sitt kontor i 
Köpenhamn. Idag finns det bara fyra. De övriga har 
valt att arbeta på verksamhetens kontor i Malmö 
istället och på så sätt undvika pendlingen. Köpen-
hamnsbaserade Ageras, specialist inom revision, 
bokföring och juridik, har hyrt fyra bilar, som kör 
de totalt 20 svenska medarbetarna till och från 
kontoret i Köpenhamn.

Risk för olyckor på Øresundsbron när flyk-
tingar och migranter försöker gå över och 
asylsökande gömmer sig under lastbilar

Sedan ID-kontroll infördes har det fram till och 
med 22 juni varit 75 fall, där flyktingar och mig-
ranter har försökt att gå över den fasta förbindelsen 
till Sverige från tunnelmynningen nära Kastrup 
Flygplats. Ungefär två tredjedelar av gångarna är det 
på motorvägen och i de fallen upptäcks personerna i 
regel snabbt och polisen rycker snabbt ut. I den sista 
tredjedelen av fallen är det tal om personer, som 
försöker gå via järnvägstunneln. Ofta hinner polisen 
inte få tag på personerna innan de har kommit in 
i tunneln. För att upptäcka personerna i tid och 
förhindra en olycka, har Øresundsbro Konsortiet, 
som äger och driver Øresundsbron, satt upp värme-
känsliga kameror, som har varit i drift sedan slutet 
av mars. I än så länge ett fall, har personerna hunnit 
ända till Sverige innan de stoppades. När det finns 
folk i tunneln, stoppas all trafik, för att förhindra 
olyckor.

KONSEKVENSER FÖR TRAFIKOPERATÖRERNA

ID-kontrollen är dyr för transportörerna

ID-kontroll påverkar transportörerna på tre punkter:
• Kostnaderna för själva ID-kontrollen
• Intäktsfall på grund av färre passagerare
• Eventuella utgifter till goodwill-aktiviteter för att 
fasthålla kunderna

Öresundståg 
Enligt Skånetrafiken kostar enbart ID-kontrollerna 
runt 90 miljoner svenska kronor för 2016. DSB 
arbetar för att minska kostnaderna och ska snart ha 
uppgiften i utbud igen. Skånetrafiken har kommit 
överens med DSB om att stå för hälften av kostna-
derna för kontrollerna. Avtalet gäller för hela våren 
och måste förnyas i början av juli. Skånetrafiken 
och DSB är överens om att förlänga avtalet.
DSB har meddelat att de inte kommer att ta ut 
de extra kostnaderna från ID-kontrollen i form av 
högre biljettpriser. Något som de först planerade, 
men fick kritik för av både pendlare och danska 
folketingspolitiker. 
Skånetrafiken räknar för egen del med 4-6 miljoner 
svenska kronor i intäktsbortfall varje månad.
” Vi höjde biljettpriserna över Öresund i december 
som var en del av ett politiskt beslut och effekten av 
den höjningen är borta eftersom vi har ett minskat 
resande. Exakt hur mycket pengar vi förlorar på 
biljettintäkter är svårare att säga, någonstans mellan 

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

4-6 miljoner kronor uppskattar vi” säger Skånetrafi-
kens trafikdirektör Linus Eriksson, som är trafikbe-
ställare för den svenska Öresundstågstrafiken. 

Det har genomförts och planerats flera aktiviteter 
för att behålla tågresenärerna, särskilt pendlarna. 
Den första veckan blev resenärerna bjudna på kaffe 
och kaka och Skånetrafiken erbjöd från början 
sina kunder öppet köp och senare fick alla med ett 
pendlarmånadskort över Öresund erbjudit en kom-
pensation på 500 kronor. Det har 74 procent av alla 
pendlare dragit nytta av. 

X2000-tåg från Köpenhamn är inte längre 
lönsamt
SJ har omkostnader på 5 miljoner kronor för 2016 
till ett säkerhetsföretag, som ansvarar för själva ID-
kontrollen. Samtidigt har linjen från Köpenhamn 
förlorat 40 procent av sina resenärer och även 40 
procent av intäkterna jämfört med föregående år.
”Det är en enorm påverkan på en marknad som 
växte 22 procent förra året, när man räknar till 
Kastrup Flygplats och Köpenhamn. Siffrorna ökar 
inte, det är svårt att bygga en marknad under dessa 
förutsättningar ”, uttalar marknadschef för linjen 
Köpenhamn - Stockholm hos SJ, Maria Rosendahl.

Olika ekonomiska konsekvenser för bussbolagen
Gråhundbus har valt att låta egna chaufförer stå 
för ID-kontrollen och har därför inga extrautgifter. 
Nettbus Express har valt att ha ett externt företag 
som står för själva ID-kontrollen samt har varit 
tvungna att göra en systemanpassning på deras 
hemsida för att göra kunderna uppmärksamma på 
kravet att ha giltig legitimation med sig på resan, i 
samband med biljettköpet, som sker på nätet, har 
betydligare omkostnader jämfört med de intäkter 
som linjen ger.

HH Ferries anmäler Sverige till EU-kom-
missionen
HH Ferries utgifter för ID-kontrollen uppgår till 
runt 24 miljoner svenska kronor per år. HH Ferries 
har anmält Sverige till EU-kommissionen eftersom 
de anser att ID-kontrollerna snedvrider konkurren-
sen, när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör 
tvingas införa ID-kontroll, medan biltrafiken över 
Øresundsbron kan fortsätta med endast polisens 

nuvarande gränskontroll. HH Ferries har också 
krävt att den svenska regeringen ska betala för de 
meromkostnader som ID-kontrollerna medför. 
Øresundsbro Konsortiet anses inte vara transportör, 
utan infrastrukturägare, som ställer väg- och tågför-
bindelse till förfogande för transportörerna. Därför 
är Øresundsbron inte pålagd att utföra ID-kontrol-
ler. Skillnaden mellan att vara en transportör och 
infrastrukturägare innebär enligt Øresundsbron även 
skillnader i reglerna för de två företagen. Bland annat 
innebär det att Øresundsbro Konsortiet är moms-
pliktig för inkomsterna från biltrafiken, till skillnad 
från HH Ferries. År 2014 betalade Øresundsbron 
runt 240 miljoner danska kronor i moms, jämnt 
fördelat till den danska och svenska regeringen.

Kompensation till transportörerna ska god-
kännas av EU
Den svenska regeringen är villig att ge transpor-
törerna ekonomisk kompensation för de ökade 
omkostnaderna för ID-kontrollerna. En förord-
ning, som reglerar möjligheterna för utbetalning av 
kompensation till transportörerna som en följd av 
de  ökade utgifterna för ID-kontrollerna, är under 
beredning. Enligt ett brev från den svenska infra-
strukturministern Anna Johansson (S) till ordföran-
de för Region Skåne, Henrik Fritzon, undersöker 
den svenska regeringen samtidigt möjligheterna 
att införa en sådan kompensation i förhållande 
till EU:s regler om statligt stöd. Region Skåne har 
krävt minst 6 miljoner per månaden för den tiden 
ID-kontrollerna är i kraft.

Detta motsvarar 72 miljoner kronor på årsbasis, och 
har beräknats utifrån kostnaden för kontrollanter 
och andra meromkostnader. Pengarna kan dock inte 
betalas ut förrän EU-kommissionen i Bryssel gett 
sitt formella godkännande. Kompensationen kan 
dock endast ges till svenska transportörer och DSB 
kan inte kompenseras för sina utgifter.

”Det är en direkt förlust som vi har som lagen är 
enda orsak till. Ska vi betala det blir det i praktiken 
de skånska resenärerna som får betala. Det kan inte 
vara rätt att Skånes resenärer betalar för en nationell 
fråga. Anledningen till att vi har ID-kontroller här 
är ju ett riksintresse, därför hävdar vi att vi ska få 
ekonomisk kompensation” säger Skånetrafikens 
trafikdirektör Linus Eriksson.

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA
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Även Sveriges Bussföretag krävde i februari ersättning å 
svenska bussbolags vägnar för de extra omkostnaderna 
som de har pålagts genom att utföra ID-kontroller. 
Trots att SJ är svensk tågtransportör, har företaget inte 
fått indikationer på att de får en kompensation.

Det förväntas, att de statliga utgifterna för ekono-
misk kompensation till transportörerna ingår i re-
geringens förslag till höstbudgeten, som ska skickas 
till Riksdagen senast den 20 december 2016.

TRÖTTA OCH STRESSADE TÅGPENDLARE 

Tågpendlare är trötta och stressade. En opinionsunder-
sökning med 900 svar genomfört av Karin Winter från 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) 
visar att runt två tredjedelar av tågpendlarna över 
Øresundsbron känner sig mer stressade än tidigare och 
att mer än varannan (56 procent) känner sig mer trött 
än innan gränskontrollen. Det finns ett statistiskt sam-
band mellan att dem som känner sig mer stressade och 
trötta, även är dem som har fått mindre tid hemma 
som en följd av restidsförlängningen.

Från vilotid till överlevnadstid - trängseln 
påverkar pendlarna
Problem att få en sittplats och trängseln på tågen 
påverkar resenärerna, och framför allt dem som 
reser under rusningstid, visar pendlarundersök-
ningen av Karin Winter, KTH. 3 av 4 resenärer 
(76 procent) påverkas i hög grad av trängseln 
på tågen och nästan lika många, 72 procent, på-
verkas i hög grad av att det blivit svårare att vila 
på tågresan. Endast 9 procent svarar att de inte 
påverkas av att inte kunna vila på resan och 5 
procent att de inte påverkas av ökad trängsel. 64 
procent av tågresenärerna svarar att de känner sig 
mer irriterade och 51 procent påverkas av andras 
irritation.

Även Skånetrafiken får synpunkter från tågresenä-
rerna om att det  att det är ” trångt på vissa tåg, 
att man vill slippa byta tåg och att två kontroller 
tar tid. En del ledsna, frustrerade och uppgivna 
pendlare hör av sig och ber oss trycka på ytter-
ligare i situationen. De förlorar tid med familj 
och vänner, missar möten på jobbet och känner 
uppgivenhet inför att situationen kommer att 
pågå länge.”

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

64procent av tågpendlarna 
över Öresund uppger att de är mycket 
påverkade av ökad stress sedan id- och 
gränskontrollerna för resor från Dan-
mark till Sverige infördes. 
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SEPTEMBER 2015 
Asylströmmen till Sverige mer än fördubblas jämfört med 
samma månad under föregående år. Sverige tar emot 
totalt 24.260 asylsökande under september 2015
8 september - Sverige definierar de kraftigt ökande 
flyktingströmmarna som en ”nationell, särskild händelse” 
Alma, där polisen arbetar med en offensiv och framskju-
ten inre utlänningskontroll, dvs. kontroll av personer som 
precis har passerat gränsen för att fastslå om de har rätt 
att uppehålla sig i Sverige.

OKTOBER 2015
Danmark tar emot dubbelt så många asylsökande (3.635) 
som samma månad under föregående år.
Asylströmmen till Sverige ökar till rekordnivån 39.055 
asylsökande på 1 månad.

NOVEMBER 2015
Asylströmmen till Danmark toppar med 5.030 asylsökan-
de på 1 månad.
12 november - Sverige inför tillfällig gränskontroll.
12 november - Inrikesresenärerna i Skåne påverkas av 
gränskontrollerna. Alla tåg från Simrishamn, Ystad och 
Trelleborg kör inte längre via Citytunneln och därmed till 
Hyllie och Triangeln Station, men leds via kontinentalba-
nan direkt till Malmö C på grund av gränskontrollen på 
Hyllie Station.
12 november  - Stena Line inför fullständig ID-kontroll på 
sina färjor till Sverige.
21 november - Sverige inför kravet på fullständig ID-kon-
troll på färjerutter från Tyskland och Danmark, som är 
längre än 20 sjömil.

DECEMBER 2015
11 december - Danska folketinget antar genom en 
skyndsam handläggning, en lagändring (L74) som gör det 
möjligt för regeringen att införa ett transportöransvar i 
samband med tillfällig gränskontroll. 
18 december - Den svenska riksdagen antar Lag 
(2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den 
allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, 
som ger den svenska regeringen möjlighet att införa 
ID-kontroller. Lagen gäller från 21 december 2015 och 3 år 
fram. Samtidigt ställs krav om ID-kontroller på tåg, färja 
och bussar från Danmark med SFS 2015:1074 Förordning 
om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den all-
männa ordningen eller den inre säkerheten i landet. 

JANUARI 2016
4 januari - ID-kontroll för tåg, bussar och färjor från Dan-
mark till Sverige träder i kraft.
4 januari - Danmark inför tillfällig gränskontroll med 
stickprov på gränsen mellan Tyskland och Danmark.
4 januari - SJ ställer in alla 5 dagliga avgångar från 
Köpenhamn och DSB ställer in Bornholmståget på grund 
av ID-kontrollen.
4 januari - Tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kan 
återigen köra till Hyllie och vidare genom Citytunneln till 
Malmö C, eftersom det har satts upp ett staket på Hyllie 
station, som skiljer inrikesresenärerna från resenärer 
som anländer från Danmark.

FEBRUARI 2016
17 februari - Skånetrafiken skickar rabattkupong på 500 
kronor till pendlare med månadskort för resor över Öre-
sund. Kupongen kan användas vid förnyelse av månads-

DETTA HAR HÄNT:
ID- och gränskontrollerna
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Anna Johansson besöker ID-
kontrollen på Kastrup.
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kortet. Status i maj är att 72 procent av pendlarna har 
utnyttjat rabatten på 500 kronor.
19 februari - Den särskilde händelsen Alma i Sverige 
övergår till det ordinarie polisarbetet.

MARS 2016
1 mars - SJ återupptar avgångarna från Köpenhamn, 
eftersom det har hittats en lösning, med ID-kontroll på 
Köpenhamns Centralstation och där tågen inte stannar på 
Köpenhamns Flygplats. Restiden mellan Köpenhamns hu-
vudbangård och Malmö C förlängs med upp till 25 minuter.
15 mars - DSB återupptar trafiken med Bornholmstågen, 
som avgår från Köpenhamn C via Øresundsbron till Ystad, 
där passagerarna fortsätter med färjan.

APRIL 2016
12 april - DSB slopar fotograferingen av resenärernas iden-
titetshandlingar vid ID-kontrollen på Köpenhamns Flygplats.
14 april - Den svenska regeringen beslutar formellt att 
ändra förordningen om ID-kontroller, så att barn som reser 
i grupper med en ansvarig vuxen, till exempel lärare eller 
föreningsledare, undantas från kravet om ID-papper. Något 
som informellt har varit gällande sedan januari.
26 april - Det beslutas att Hjemmeværnet ska hjälpa 
polisen med den tillfälliga gränskontrollen vid de danska 
gränsövergångarna till Tyskland.

MAJ 2016
2 maj - flera EU-länder, däribland Sverige och Danmark, 
uppmanar EU-kommissionen att anmoda Rådet att 
anta en rekommendation om att temporärt upprätthålla 
gränskontroll vid de inre gränserna.
9 maj - Ny färdplan för Öresundståg på sträckan Hyllie - 
Malmö C introduceras, vilket ger tågresenärer en bättre 
överblick av sin resa, eftersom förseningar på Hyllie på 
grund av gränskontrollen och väntetiden på Malmö C på 
nästa ordinarie avgång nu är färdplanerat. 
12 maj - Rådet uppmanar Danmark, Norge, Sverige, Tysk-
land och Österrike att upprätthålla proportionerlig tillfäl-
lig gränskontroll under en period på högst 6 månader.

JUNI 2016
2 juni - Den svenska gränskontrollen förlängs med 6 
månader till och med den 11 november och den danska 
fram till den 12 november.
8 juni - Riksdagen antar en lagändring av lagen 2015:1073 
särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmän-
na ordningen eller den inre säkerheten i landet (om 
ID-kontroll) som innebär att karenstiden på två veckor tas 
bort, således att regeringen kan förlänga föreskrifter för 
transportöransvar. Ändringen träder i kraft 1 juli.
9. juni – Sveriges Riksdag förlänger transportörernas 
ansvar, ID-kontrollerna, till och med den 3 november i 
år. Fram tills dess ska det genomföras en utvärdering 
av ID-kontrollerna som ska fungera som underlag för 
regeringens kommande beslut om det fortfarande finns 
behov av ID-kontroller. 

JANUARI 2016
6 januari – EU-kommissionen kallar in Sverige, Tyskland 
och Danmark för ett krismöte i Bryssel om gränskon-
trollerna. Från Sverige deltar migrationsminister Mor-
gan Johansson (S) och från Danmark utlännings- och 
integrationsminister Inger Støjberg (V).
11 januari - Sveriges infrastrukturminister Anna Jo-
hansson (S) besöker Danmarks transportminister Hans 
Christian Schmidt (V) i Köpenhamn.
15 januari - Den svenska inrikesministern Anders Yge-
man (S) träffar Danmarks justitieminister Søren Pind (V) 
i Stockholm med syfte att diskutera gränskontroller och 
relationen mellan de två länderna. Sedan dess har de 
två ministrarna träffats fyra gånger fram till och med 10 
mars i samband med EU-möten i Bryssel.
21 januari - Ytterligare ett möte äger rum mellan 
Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) och 
Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt 
(V). Denna gång i Bryssel

FEBRUARI 2016
2 februari - Den svenska migrationsministern Morgan 
Johansson träffar Danmarks utlännings- och integra-
tionsminister Inger Støjberg (V) i Köpenhamn
3 februari - Danmarks och Sveriges ministrar för nord-
iskt samarbete Kristina Persson och Peter Christensen 
(V) träffas anslutning till ett möte med den nordiska 
samordningsgruppen för flyktingfrågor.
22 februari - Ett tredje möte efter införandet av ID-kon-
troll äger rum mellan Sveriges infrastrukturminister 
Anna Johansson (S) och Danmarks transportminister 
Hans Christian Schmidt (V) i Stockholm

MARS 2016
2 mars - möte mellan de nordiska integrationsminist-
rarna om migrations- och flyktingfrågan (källa: NMR 
paper). I anslutning till detta har Danmarks utlännings- 
och integrationsminister Inger Støjberg (V) och Sveriges 
migrationsminister Morgan Johansson (S) ett separat 
möte på Arlanda Flygplats, Stockholm

APRIL 2016
11 april - Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) 
och Danmarks justitieminister Søren Pind (V) besöker 
tillsammans de danska gränskontrollerna vid den 
dansk-tyska gränsen

Utöver de ovanstående mötena har det förts dialog om 
gräns- och ID-kontroll via telefon, i anslutning till andra 
möten samt det har varit kontakt på tjänstemannanivå.

SÅ OFTA HAR MINISTRARNA TRÄF-
FATS FÖR ATT PRATA OM GRÄNS- 
OCH ID-KONTROLL

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

27



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

Sedan införandet av den nordiska passunionen 1954, har 
det varit möjligt att korsa gränsen mellan Danmark och 
Sverige utan pass. Båda länderna är dessutom en del av 
Schengensamarbetet, men Danmark är på grund av sitt 
förbehåll för rättsliga och inrikes angelägenheter inte 
delaktiga i besluten om nya Schengenregler, men kan 
efter att de andra länderna har antagit nya regler, välja 
att implementera dem i dansk lagstiftning.   

På grund av den stora tillströmningen av asylsökande 
införde Sverige tillfällig gränskontroll den 12 november 
2015 i 10 dagar och efterföljande har den förlängts 8 
gånger, senast den 2 juni 2016, då den förlängdes till 
den 11 november. Tidigare gällde beslutet endast för 
en månad i taget, men Europa-Kommissionen och EU:s 
ministerråd har rekommenderat Danmark, Sverige, 
Tyskland, Norge och Österrike att förlänga gränskon-
trollerna i upp till 6 månader mot bakgrund av en 
hänvändelse från de drabbade staterna i brev från den 2 
maj. Den tillfälliga gränskontrollen gäller både bil- tåg- 
och färjetrafik.

Från den 4 januari 2016 har det också införts ansvar för 
transportörerna för att kontrollera att resenärer med 
buss, tåg och färjor har giltig legitimation. Det handlar 
om en ID-kontroll för passagerare med tåg, bussar och 
färjor från Danmark till Sverige. Kontrollen ska ske innan 
resenärerna kommer in i Sverige. Om en transportör 
inte har genomfört en kontroll av giltig legitimation, kan 
verksamheten dömas till böter på 50 000 svenska kronor. 
ID-kontrollen har förlängs till och med 3 november 2016.

4 januari 2016 införde Danmark tillfällig gränskontroll vid 
gränsen mellan Tyskland och Danmark som en följd av 
det svenska krav om ID-kontroll exakt 12 timmar efter att 
detta trädde i kraft. Gränskontrollen förlängdes den 2 juni 
2016 med 6 månader till den 12 november.

Redan den 11 December 2015 antog danska Folketinget 
genom en skyndsam handläggning, en lagändring (L74) 
som gör det möjligt för regeringen att införa transportö-
ransvar i samband med tillfällig gränskontroll. Men den 
möjligheten har ännu inte utnyttjats. 

LAGSTIFTNING OM TILLFÄLLIG GRÄNSKONTROLL OCH ID-KONTROLL

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA
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ID-kontrollen för resenärer från Danmark till Sverige 
utförs innan passagerarna stiger ombord på tåget eller 
färjan i Danmark. Förordningen reglerar inte hur ID-
kontrollen ska ske, så det har varit upp till transportö-
rerna att avgöra hur de vill utföra kontrollen.

• För Öresundståg på Øresundsbron utförs kontrollerna 
på Köpenhamns Flygplats Station.
• För SJ:s X2000 från Köpenhamn till Stockholm och 
DSB:s tåg till Bornholm (Ystad) utförs kontrollen på Kö-
penhamns Centralstation vid påstigning.
• För bussar som passerar den dansk-svenska gränsen 
gör bussbolaget ID-kontrollen, när passagerarna stiger 
ombord på bussen. Det varierar från ena bolaget till  an-
dra om det är chauffören som kontrollerar de påstigande 
passagerarnas ID eller om det är ett externt säkerhetsbo-
lag som sköter uppdraget för transportörens räkning.
• I Helsingör kontrolleras passagerare till färjan i sam-
band med biljettkontroll.
• Bolaget Færgen har infört ID-kontroll av påstigande 
passagerare i Rönne på linjen till Ystad.
• Øresundsbro Konsortiet är inte en transportörverksam-
het och måste inte utföra ID-kontroll.

Den svenska gränskontrollen utförs på flera ställen:
• På tågstationen Hyllie utanför Malmö, som är den första 
stationen när tåget anländer från Danmark, utför polisen 
kontroll av samtliga passagerare ombord på tåget.
• Bussar, bilar och lastbilar som passerar Øresundsbron i 
riktning mot Sverige måste framvisa giltig legitimation vid 
betalstationen.
• Resenär med färjorna mellan Helsingör och Helsingborg 
kontrolleras vid landgång och när det körs av i Helsingborg
• I Skåne utförs det likväl gränskontroll i hamnarna i Malmö, 
Trelleborg, medan det inte är gränskontroll i Ystad hamn.

Flygtrafiken från Danmark till Sverige påverkas inte 
av gränskontrollen och ID-kontrollen och det är därför 
fortsatt möjligt att resa från Köpenhamns Flygplats i Kast-
rup till exempelvis Arlanda utan att visa pass eller annan 
legitimation.

Från maj 2016 har 72 passkontrollanter satts in, som ska 
ersätta de poliserna man har inkallat från övriga Sverige. 
Enligt SVT har den nationella särskilda händelsen Alma 
som gäller gränskontrollerna kostat totalt 182 miljoner 
under perioden november 2015 - februari 2016.

Den danska tillfälliga gränskontrollen har införts på den 
dansk-tyska landsgränsen och vid färjelägena i Gedser, 
Rödby och Rönne.
• I Rödby kontrolleras alla som anländer med färjan, 
oavsett om det är i bil, buss eller gående.
• Tågresenärerna på färjan till Rödby kontrolleras ombord 
på tåget
• I Gedser utförs stickprovskontroller på resenärerna
• I Rönne utförs stickprovskontroller på färjeresenärerna, 
som anländer från Sassnitz
• Dansk tillfällig gränskontroll utanför Greater Copen-
hagen/Öresundsregionen sker på den dansk-tyska 
landsgränsen, där polisen är närvarande dygnet på de 
tre största gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och 
Frøslev samt tåget från Flensburg till Padborg. Vid övriga 
gränsövergångar utförs stickprovskontroller flera gånger i 
dygnet av så kallade sektorpatruller.

Kontrollen utfördes av polisen fram till juni, varefter 125 
hemvärnsfolk bistår polisen med uppdraget. Under de 
första 4 månaderna av 2016 har gränskontrollen kostat 
polisen 46 miljoner kronor.

SÅ UTFÖRS DEN TILLFÄLLIGA GRÄNS- OCH ID-KONTROLLEN

I den svenska gränskontrollen är pass, 
körkort och nationellt ID-kort giltig 
legitimation för nordiska medborgare. 
Personer med uppehållstillstånd i 
ett Schengenland måste framvisa 
uppehållstillståndet samt pass. 
Medborgare från övriga länder måste 
framvisa pass eller nationellt ID-kort. 
I Sverige är det polisen som utfärdar 
de nationella ID-korten.

Särskilt under den första perioden 
har det funnits en viss osäkerhet kring 
vilket ID, som var giltigt. Förvirringen 

berodde främst på att det finns flera 
myndigheter i Sverige, som utfärdar 
ID-kort, men det är alltså endast 
ID-kort utfärdade av svenska polisen, 
som betraktas som nationella ID-kort 
och därmed är giltig legitimation i 
gränskontrollen.

I den danska gränskontrollen är 
det pass och nationellt ID, som är 
giltig legitimation. Eftersom man i 
Danmark inte har ett nationellt ID-
kort, är det endast pass, som är giltig 
legitimation för danskar.

Sedan 4 januari har det lättats på 
det svenska kravet om ID för skol-
klasser, idrottsföreningar och andra 
föreningar på utflykt. Barnen kan resa 
utan pass såvida att de reser i sällskap 
med en ansvarig vuxen, som förutom 
eget ID också har förteckning med alla 
barnens persondata, varav det även 
framgår att skolan och föreningen har 
fått vårdnadshavarens samtycke till 
att barnen ”är under den medföljande 
vuxnes uppsikt och förvar ”.

VILKEN LEGITIMATION ÄR GILTIG?

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA
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Europa tog emot 1,3 miljoner flyktingar och 
asylsökande i 2015. Det instabila läget i 
Mellanöstern och kriget i Syrien har skickat 
miljontals på flykt. Människor som söker en 
plats att bo, trygga ramar samt goda fram-
tidsutsikter för sig själva och sina familjer. 
Asylströmmen i Europa har inte varit större 
sedan andra världskriget.

De nordiska länderna tog emot 247.000 asylsö-
kande motsvarande ungefär en femtedel av alla 
asylsökande i EU 2015. Sverige var det EU-landet, 
som mottog nästflest asylsökande, både i faktiska 
siffror och per 1.000 invånare. Sverige mottog 
162.000 asylsökande motsvarande 16,7 per 1000 
invånare, enbart Tyskland mottog fler i faktiska 
siffror (476.500) och enbart Ungern mottog fler 
per 1.000 invånare (18). Tyskland mottog 5,9 
asylsökande per 1.000 invånare.

Även i Danmark mottog man fler asylsökande per 
1.000 invånare än EU-genomsnittet. Danmark 
fick 20.900 asylansökningar motsvararande 3,7 per 
1.000 invånare. Det är fler än genomsnittet i EU, 
som ligger på 2,6 asylsökande per 1000 invånare.

Sverige har under en lång rad år tagit emot 10-12 
procent av asylströmmen till EU och så var det även i 

2015. Skillnaden är att antalet flyktingar och migran-
ter till EU har fördubblats under 2015. Antalet asylsö-
kande exploderade under hösten 2015 och toppade i 
november med 5.000 i Danmark och 39.000 i Sverige.

Många av de asylsökande, som sökte sig mot Sverige 
under hösten 2015 reste via Øresundsbron och först 
och främst med tåget. Även Trelleborg med direkta färje-
förbindelser till Tyskland tog emot många asylsökande.

Det totala asylantalet till Sverige har minskat 
betydligt sedan hösten och efter att det har in-
troducerats ID- och gränskontroller. Totalt kom 
det 9.200 asylsökande till Sverige under första 
kvartalet 2016, medan det kom 133.300 under 
fjärde kvartalet 2015. Jämfört med de fyra första 
månaderna under 2015, när det kom 17.000, har 
det också kommit färre (11.000) till Sverige under 
perioden januari-april 2016. Danmark har emel-
lertid tagit emot 63 procent fler asylsökande janua-
ri-april 2016 än under samma period 2015. Totalt 
sökte 3.400 asyl i Danmark under de första fyra 
månaderna på 2016. Sammantaget räknar svenska 
Migrationsverket med i sin senaste prognos från 
april, att det kommer komma 60.000 asylsökande 
till Sverige under 2016. I Danmark förväntar man 
sig att det kommer komma 20 procent fler asylsö-
kande, totalt 25.000, till landet i 2016 än under 
föregående år.

BILAGA 1:
Global kris med regionala 
effekter: Asylströmmarna 
före och efter ID-kontrollen

Frivilliga har samlats i vänthal-
len på Malmö Central i septem-
ber förra året där de erbjuder 
mat och hjälp med tågbiljetter 
till asylsökande som kommer 
med Öresundståg från Danmark. 
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Asylsökande Andel av de 
asylsökande   

Andel av de 
asylsökande   

Asylsökande per 
1000 invånare

Asylsökande per 
1000 invånare

2015 2015 Förändring i 
andel 2008-15, 

procentenheter

2015 Förändring 
2008-15

1 Hungary 177 135 13% 12,0 18,0 17,7 

2 Sweden 162 450 12% 1,3 16,7 14,0 

3 Austria 88 160 7% 1,0 10,3 8,7 

4 Norway 31 110 2% -4,0 6,0 3,0 

5 Finland 32 345 2% 0,8 5,9 5,2 

6 Germany 476 510 36% 24,1 5,9 5,5 

7 Switzerland 39 445 3% -4,4 4,8 2,6 

8 Luxembourg 2 505 0% -0,0 4,4 3,5 

9 Malta 1 845 0% -1,0 4,3 -2,1 

10 Liechtenstein 150 0% 0,0 4,0 3,4 

11 Belgium 44 660 3% -3,4 4,0 2,5 

12 Denmark 20 935 2% 0,5 3,7 3,3 

13 Bulgaria 20 365 2% 1,2 2,8 2,7 

14 Cyprus 2 265 0% -1,6 2,7 -2,4 

15 Netherlands 44 970 3% -3,4 2,7 1,7 

16 Italy 84 085 6% -7,0 1,4 0,9 

17 Greece 13 205 1% -7,8 1,2 -0,6 

18 France 75 750 6% -12,9 1,1 0,5 

19 Iceland 345 0% -0,0 1,0 0,8 

20 Ireland 3 275 0% -1,5 0,7 -0,2 

21 United Kingdom 38 800 3% 2,9 0,6 0,6 

22 Poland 12 190 1% -2,9 0,3 0,1 

23 Spain 14 780 1% -0,9 0,3 0,2 

24 Estonia 230 0% 0,0 0,2 0,2 

25 Latvia 330 0% 0,0 0,2 0,1 

26 Czech Republic 1 515 0% -0,6 0,1 0,0 

27 Slovenia 275 0% -0,1 0,1 0,0 

28 Lithuania 315 0% -0,2 0,1 -0,1 

29 Portugal 895 0% 0,0 0,1 0,1 

30 Romania 1 260 0% -0,4 0,1 0,0 

31 Slovakia 330 0% -0,4 0,1 -0,1 

32 Croatia 210 0% 0,0 0,0 0,0 

EU28 1 321 600 100% 2,6 2,1 

BLAND EU-LÄNDERNA ER DET ENBART UNGERN, SOM MOTTOG 
FLER ASYLSÖKANDE ÄN SVERIGE I 2015

Källa: EUROSTAT, siffror offentliggjorda 23 mars 2016
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Det har endast gjorts beräkningar på den sam-
hällsekonomiska förlusten av restidsförläng-
ningen med Öresundståg. Mot bakgrund av den 
informationen vi har fått från HH Ferries och Øre-
sundsbro Konsortiet uppskattas de restidsförse-
ningarna, som ID- och gränskontroll orsaker för 
resenärer över Öresund, som använder en annan 
typ av transport än tåget, att vara av mindre bety-
delse och överkomliga för resenärerna.

Det har inte gjorts några beräkningar för Bornholmstå-
gen eller X2000, utan enbart för Öresundstågen, som 
har större majoriteten av tågresenärerna över Sundet.

Den förlängda restiden
Restiden från Köpenhamn C till Malmö C har efter 
införandet av ID-kontroll förlängts från 34 minuter 
till i bästa fall 52 och i värsta fall och i enligt res-
planen 72 minuter (innan 27 juni 55 respektive 75 
minuter). Enligt Skånetrafiken, hinner majoriteten av 
resenärerna med tåget efter 9 minuter på flygplatsen. 
Beräkningarna har gjorts på två situationer 1) 95 pro-
cent hinner med tåget efter 9 minuter på flygplatsen 
2) 75 procent hinner med tåget på flygplatsen.

Med den nuvarande färdplanen, som gäller till de-
cember, ger ID-kontrollen förseningar på resor från 
Köpenhamn C på 9 eller 29 minuter (innan 27 juni 
12 eller 32 minuter) beroende på om man hinner 
med det första eller det andra tåget på flygplatsen, 
och gränskontrollen förseningar på 9 minuter, om 
man åker till Malmö C och 21 minuter om man 
åker vidare från Malmö C. Vid nästa färdplansbyte i 
december är det möjligt att 12-minuters väntetiden 
på Malmö C försvinner, då man har större möjlig-
het att optimera färdplanerna i detta avseende.

Under perioden 4 januari till 27 juni hade det lagts 
in 3 minuter extra i restiden mellan Köpenhamn C 
och Köpenhamns Flygplats. Från den 27 juni har 
uppehållet på Köpenhamns Centralstation istället 
förlängts med 3 minuter och avgången har skjutits 
upp med 3 minuter.

Från Köpenhamns Flygplats till dess att tåget avgår 
från Hyllie Station tog det tidigare 13 minuter. I 
dag tar det 22 minuter, dvs. 9 minuter längre, på 
grund av det förlängda uppehållet på Hyllie Station 
för att ge tid till utförandet av gränskontrollen.

För passagerarna som stiger av på Hyllie Station, kan 
det finnas en viss väntetid för att passera gränskon-
trollen på stationen under rusningstid. I beräkning-
arna har det under rusningstiden använts 2 minuters 
väntetid för att passera gränskontrollen på Hyllie 
för  avstigande passagerare. Enligt Öresundstågs 
ombordundersökning från 2015 reser 60 procent av 
pendlarna under rusningstid, 35 procent av affärsre-
senärerna och 30 procent av de övriga resenärerna.

För de resenärerna som fortsätter med tåget vidare 
från Malmö tillkommer ytterligare väntetid, när 
tåget gör uppehåll på Malmö C, som är runt 12 mi-
nuter längre än nödvändigt för av- och påstigning.

Beräkningarna har gjorts på den reseplanerade extra 
restiden för tåg, medan det inte har inkluderats ytter-
ligare förseningar. Vissa av dessa förseningar orsakas 
dock av ID- eller gränskontrollen, som till exempel 
de gångarna, då gränskontrollen på Hyllie Station 
tar längre tid än de reseplanerade 10 minuterna eller 
om tågtrafiken över Öresund står stilla på grund av 
asylsökande i Öresundstunneln, som försöker gå till 
Sverige. Det är dock ganska komplext att utskilja 
hur många och hur stora förseningar, som orsakas av 
gräns- och ID-kontroll, så det har inte försökts här. 
Det kan blott konstateras att förseningarna har varit 
större med gräns- och ID-kontroll än utan.

Antal resor och syften med resorna
Enligt statistik från Trafik- og Byggestyrelsen 
gjordes det i genomsnitt 32.109 tågresor per dag 
över Öresund under 2015. Hälften av dessa kan 
antas ske i riktning mot Sverige. Beräkningarna 
har gjorts på de resevolymerna, som fanns innan 
ID-kontrollen trädde i kraft, vilket följer av den 
konventionella beräkningsmetoden.

Resenärerna har fördelats på syftet med resan base-

BILAGA 2:
Så har vi beräknat den samhällsekonomiska 
förlusten av restidsförlängningen
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rat på Öresundstågs ombordundersökning för våren 
2015. Det har valts att inte använda Öresundstågs 
ombordundersökning från hösten 2015, eftersom 
den bland annat ägde rum under det svenska höst-
lovet, varför andelen semester- och fritidsresenärer 
är särskilt hög. I beräkningarna har det använts 
siffror för syftet med resan, där 36 procent är pend-
lare (till/från arbetet), 11 procent är affärsresenärer 
och 53 procent är övriga privata resor (fritids- och 
semesterresor, besök hos vänner/familj och resor till/
från studieort, etc. ).

Fördelning av resenärer på på- och avstig-
ningsstationer
Restidsförlängningen beror på var man reser ifrån 
och vart man reser till. Öresundsundersökningen 
2015 har använts för att fördela resenärerna på 
avgångsstation. Enligt undersökningen stiger 83 
procent av resenärerna på  innan tåget kommer till 
flygplatsen. Öresundstågs ombordundersökning 
för 2015 har använts för att få information om var 
resenärerna över Öresund stiger av tåget. Enligt 
ombordundersökningarna stiger 13 procent av på 

Hyllie Station, 45 procent antingen på Triangeln 
eller Malmö C, 42 procent åker längre än till Mal-
mö C och härav kan 18 procent med fördel byta 
tåg på Hyllie Station. I undersökningarna är det 
mellan 8 och 11 procent, som inte har svaret på, var 
de stiger av tåget. Det förutsätts i beräkningarna att 
dessa människor har samma resmönster som övriga 
resenärerna och därför fördelar sig på avstigningssta-
tioner enligt samma mönster som de som har fyllt i 
informationen.

Värderingen av restidsförlängningen
För värderingen av den förlängda restiden har 
det använts danska och svenska kalkylvärden från 
respektive Transport DTU och Trafikverket . De 
svenska kalkylvärdena har omräknats från 2014 års 
prisnivå till 2016 års prisnivå med utvecklingen i 
BNP/capita i fasta priser i enlighet med Trafikver-
kets rekommendationer.

Det har använts kalkylvärden för normal åktid, 
väntetid samt bytestid. Kalkylvärden för
• bytestid har använts för tågbytet på Köpenhamns 

Extra restid/vänttid/bytestid

Extra vänttid som följd av färre tåg 5

Förlängt restid Köpenhamn H - Copenhagen Airport (till 27 juni) 3

ID-kontroll Copenhagen Airport (snävt byte, 9 min) 9

ID-kontroll Copenhagen Airport (lång bytestid, 29 min) 29

gränskontroll Hyllie, avstigande passagerer 2

gränskontroll Hyllie, sitta kvar i tåget 9

gränskontroll Hyllie, byte till annat tåg (5-7 min) 6

vänttid Malmö C 12

SÅ HÄR HAR RESTIDEN ÖKAT MED ÖRESUNDSTÅGEN

Källa: Skånetrafiken

Andel resenärer

stiger på tåget på andra danska stationer än CPH 83%

stiger på vid CPH 17%

Över Øresundsbron 100%

Står av på Hyllie 13%

Står av på Triangeln eller Malmö C 45%

Byter på Hyllie 18%

Fortsätter i Öresundståget vidare från Malmö C utan tågbyte 24%

HÄR KLIVER PASSAGERARNA PÅ OCH AV TÅGEN 

Källa: Öresundstågs ombordundersökningar och Tafikundersökningen 2015

33



ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Juli 2016

2016
Danska 

tidsvärden
Svenska 

tidsvärden

kr. per persontimme Bostad-arbete Arbetstid Övriga privata 
resor

Bostad-arbete Arbetstid Övriga privata 
resor

Regionala resor (under 100 km)

  Tågresenärer

  Restid  85  406  85  77  277  60 

  Väntetid**  170  812  170  73  290  55 

  Dold väntetid  68  325  68  -    -    -   

  Bytestid***  128  609  128  195  327  150 

  Risktillägg (kr pr byte) ****  9  41  9  -    -    -   

TIDSVÄRDEN FÖR PERSONTRAFIK, KR. PER TIMME I NATIONELL VALUTA*

Källa: DTU Transport, Institut for Transport, Transportøkonomiske enhedspriser samt Trafikverket ASEK 6.0 , kapital 7-8
* Tidsvärdena har framskrivits med utvecklingen av BNP/capita och KPI för att få 2016 års priser
** Väntetiden är den tid man i genomsnitt ska vänta vid den första påstigningen av ett tåg i resekedjan. För Sverige har det använts 
tidsvärden för ett turintervall på 11-30 minuter för regionala resor och <60 minuter för lång resor (>100km)
*** Bytesolägenhet är värdesättningen av den försämring som uppstår för passagerare som måste byta mellan olika kollektiva trans-
portmedel, till exempel mellan olika tåg, bussar och metro, jämfört med om man kunnat åka med samma buss eller tåg hela vägen  

KONSEKVENSERNA AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA

Flygplats samt för resor, där Skånetrafikens resplan 
rekommenderar att byta tåg på Hyllie Station eller 
Malmö C
• väntetid har använts då det efter 4 januari är 20 
minuter mellan tågen under alla dagtimmarna, när 
det tidigare fanns 6 tåg i timmen under rusnings-
tiden (06-09 och 15-18). I genomsnitt väntar man 
därför 10 minuter på att starta sin tågresa i dag mot 
tidigare 5 minuter, vilket resulterar i en genom-
snittlig förlängning av väntetiden med 5 minuter. 
Eftersom resenärerna i båda riktningarna har fått 
färre tåg under rusningstid, beräknas och värderas 
väntetiden för resenärer i båda riktningarna
• åktid har använts för värderingen av den extra 
tiden som tillbringas på själva tåget. Tex värderas 
uppehållet på Hyllie Station för dem som inte byter 
tåg eller stiger av på Hyllie, som åktid, eftersom den 
tiden spenderas på tåget.

Resor som görs på fritiden, värderas lägst, medan 
resor som görs i affärsändamål, värderas högst. 
De danska kalkylvärdena är desamma för bo-
stad-arbetsplatsresor och fritidsresor, medan de 
svenska kalkylvärdena för fritidsresor är lägre än 
för bostad-arbetsplatsresor. Emellertid är de danska 
kalkylvärdena mycket högre för affärsresor än för 

övriga resor. Beräkningen av de samhällsekonomiska 
effekterna av restidsförlängningen i samband med 
ID-och gränskontrollen är mycket högre, när de 
danska kalkylvärden används än vid användning av 
de svenska. Detta beror på att de danska kalkylvär-
dena är högre än de svenska - särskilt för affärsresor, 
som är mellan 80 och 440 procent högre än de 
motsvarande svenska.

Värdet av de enskilda delelementen för 
olika syften med resan
En tågresa mellan Köpenhamn C och Malmö 
C tar med ett snävt byte på flygplatsen extra 18 
minuter efter 27 juni och ger extra 5 minuters 
väntetid under rusningstiden. För en pendlare 
motsvarar detta en omkostnad på 55 danska 
kronor med danska kalkylvärden och 47 svenska 
kronor med svenska kalkylvärden. Likvärdigt 
motsvarar  restidsförlängningen för affärsresenärer 
261 danska kronor med danska kalkylvärden och 
115 svenska kronor med svenska kalkylvärden. 
För övriga privata resor motsvarar det 55 danska 
kronor med danska kalkylvärden och 36 svenska 
kronor med svenska kalkylvärden.

1) Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0, kapitel 7 och 8.
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KÄLLOR

Extra res-
tid/vänttid/

bytestid

Pendlar Företags-
resenär

Övrig tåg-
resenär

Pendlar Företags-
resenär

Övrig tåg-
resenär

Extra vänttid som följd av färre tåg 5 14 68 14 6 24 5

Förlängt restid Köpenhamn H - Copenhagen Airport 3 4 20 4 4 14 3

ID-kontroll Copenhagen Airport (snävt byte, 9 m) 9 28 132 28 29 49 22

ID-kontroll Copenhagen Airport (lång bytestid, 29 m) 29 70 335 70 94 158 72

gränskontroll Hyllie, avstigande passagerer 2 4 20 4 6 11 5

gränskontroll Hyllie, sitta kvar i tåget 9 13 61 13 12 42 9

gränskontroll Hyllie, byte till annat tåg (5-7 m) 6 21 102 21 19 33 15

vänttid Malmö C 12 17 81 17 15 55 12

VÄRDET AV DE ENSKILDA DELELEMENTEN FÖR OLIKA SYFTEN MED RESAN

Källa: Skånetrafiken

Pendlar Företagsresenär Övrig tågresenär

Beräknat med danska kalkylvärden, DKK 55 261 55

Beräknat med svenska kalkylvärden, SEK 47 115 36

RESTIDSFÖRLÄNGNINGEN MELLAN KÖPENHAMN C OCH MALMÖ I KRONOR 
OCH ÖREN

Källa: Øresundsinstituttets beräkningar

Förutom följande källor har det använts material 
från intervjuer och Øresundsinstituttets tidigare 
arbete om ämnet.

• DTU modelcenter.transport.dtu.dk/Noegletal/Trans-
portoekonomiske-Enhedspriser

• DR (1.6.2016) dr.dk/ligetil/graensekontrol-har-kos-
tet-46-millioner-kroner

• Fokus Øresund nr. 2 (2016). Nytt övervakningssystem 
ska förhindra olyckor. 

• Fokus Øresund nr. 5 (2016). Fyra frågor till Bengt 
Hergart om gående i tunneln.  

• Fokus Øresund nr. 3 (2016). Taxa- og udlejningsskør-
sel stiger på Øresundsbron 

• Handelskammaren (april 2016). Kontrollernas kost-
nad – ekonomiska konsekvenser av id kontrollerna i 
Öresundsregionen

• Kraka (2016). Tids- og arbejdsudbudseffekter af 
svensk grænsekontrol i Øresundsregionen

• Migrationsverket (2016). Verksamhets- och utgifts-
prognos April 2016

• Politiken.dk (15.1.2016). EU formand bruger forkerte 
tal om dansk grænsekontrol

• SKL (2013). Pendling till och från arbetet. Med 
inriktning på perioden 2006-2011

• Skånetrafiken (maj 2016). Status ID-kontroller på 
Öresundstågen

• SVT (26.6.2016) svt.se/nyheter/lokalt/skane/poli-
sens-kostnad-for-alma-182-miljoner-kronor

• DTU Management Engineering. Trafikundersøgelsen 
2015

• Trafikverket (2016). Analysmetod och samhällseko-
nomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 
6.0, kapitel 7 och 8
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