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SAMMENFATNING
Internationale erfaringer fra f.eks. Dublin Port Tunnel i Irland og The Big Dig Tunnel i
Boston i USA viser, at transportinvesteringer som f.eks. tunnelprojekter i metropolområder har positive effekter på økonomien. Udgangspunktet for disse positive effekter
er primært den bedre fremkommelighed og de tidsgevinster, som transportinvesteringer skaber.
Transportministeriet har i 2013 foretaget en strategisk analyse af en Østlig Ringvej i
form af en havnetunnel i København. Analysen viser, at en fuld Østlig Ringvej med
etape 1 + 2 over en 50-årig periode har en positiv samfundsøkonomisk forrentning på
2,8 mia. kr. i nettonutidsværdi og 4,2 % i intern rente.
Nærværende analyse viser, at etableringen af en Østlig Ringvej i København ud over
den ovennævnte positive samfundsøkonomi vil skabe bredere økonomiske effekter
på vare- og servicemarkedet over en 50-årig periode til en samlet værdi af ca. 1,3
mia. kr. i nettonutidsværdi og effekter på produktiviteten for virksomheder og ansatte
og over en 50-årig periode med en nettonutidsværdi på ca. 0,8 mia. kr.
Samlet set vil etableringen af en Østlig Ringvej i København føre til en forbedring af
samfundsøkonomien med bredere økonomiske effekter på en nettonutidsværdi på ca.
2,1 mia. kr. over en 50-årig periode. Disse 2,1 mia. kr. kommer udover de 2,8 mia. kr.
i traditionel samfundsøkonomisk forrentning, som fremkom i Transportministeriets
analyse fra 2013.

1

INDLEDNING
Produktivitetskommissionen analyserede i 2014 infrastrukturprojekter. Blandt de vigtigste konklusioner var her, at en velfungerende transportinfrastruktur er vigtig for produktiviteten og at afkastet – alt andet lige - er størst, når der investeres i infrastruktur,
hvor der er trængsel eller meget trafik.
Samtidig har Transportministeriet i 2014 påbegyndt en proces med at inddrage bredere – eller indirekte - samfundsøkonomiske effekter i bedømmelsen af infrastrukturprojekter; en proces, som dog endnu langt fra er tilendebragt.
Bredere økonomiske effekter er en betegnelse for de indirekte samfundsøkonomiske
effekter, der ligger ud over de direkte effekter for brugerne. Bortset fra effekter på arbejdsudbuddet, medregnes bredere økonomiske effekter på nuværende tidspunkt
ikke i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet i Danmark.
På ovenstående baggrund ønsker Københavnertunnelgruppen at afdække de bredere samfundsøkonomiske effekter, der ventes at være forbundet med realiseringen
af en havnetunnel i form af en Østlig Ringvej i København.
Som led i denne afdækning har Københavnertunnelgruppen bedt Grontmij om at foretage en indledende analyse af, hvilke bredere økonomiske effekter der kan forventes
ved en fremtidig Østlig Ringvej i København - og som ikke allerede er belyst i Transportministeriets samfundsøkonomiske analyse fra 2013.
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Analysen er udarbejdet i perioden december 2014 - maj 2015.
Effekterne kan opdeles i to: For det første effekten på vare- og servicemarkeder og
for det andet effekter på samlokalisering, også kaldet ”agglomerationseffekter”.
Effekt
Vare- og servicemarkeder

Definition
De fleste markeder er kendetegnet ved ufuldkommen konkurrence. Dermed er priser højere og de producerede og afsatte mængder
lavere end i en situation med fuldkommen
konkurrence.
En Østlig Ringvej i København reducerer rejsetiden og dermed transportomkostningerne
for forretningsrejser og/eller godstransport.
Det giver mulighed for lavere priser og øget
produktion i de erhverv, som anvender transport. Dette er en gevinst, der ikke fanges i
den traditionelle samfundsøkonomiske analyse.

Samlokalisering (agglomeration)

Infrastrukturprojekter kan påvirke lokalisering
af virksomheder og ansatte, således at disse
i højere grad vil placere sig tættere på hinanden.
En Østlig Ringvej i København mindsker den
tidsmæssige afstand mellem virksomheder
og ansatte i området. Samlet set øges produktiviteten, når en Østlig Ringvej i København bidrager til, at virksomheder og ansatte
knyttes tættere sammen igennem hurtigere/billigere transport. Det er en gevinst, der
ikke fanges i den traditionelle samfundsøkonomiske analyse.

2

FORUDSÆTNINGER

2.1

Projektet
Der tages udgangspunkt i den løsning, som er betegnet B4 via Amager i ”Østlig Ringvej – Strategisk analyse af en havnetunnel i København” fra Transportministeriet.
Løsningen indebærer, at en havnetunnel i forlængelse af Nordhavnsvej til Nordhavn
skal forløbe under havneløbet til Refshaleøen og videre under Kløvermarken, Amagerbro og Amager Fælled frem til Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen1.

1

Detaljer om antal samt placering af op- og nedkørsler, er endnu ikke afklaret
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Figur 1: Den foretrukne linjeføring B4 via Amager.

Kilde: Vejdirektoratet

2.2

Afgrænsning
Bredere økonomiske effekter er en naturlig forlængelse af Transportministeriets samfundsøkonomiske analyse fra 2013. Fokus i de bredere økonomiske effekter er på effekter på vare- og servicemarkedet og samlokalisering af virksomheder og ansatte og
de produktivitetsgevinster, der er forbundet hermed. Effekter der ikke fanges op af en
traditionel samfundsøkonomisk analyse, men som netop fanges op gennem en analyse af de bredere økonomiske effekter.
En Østlig Ringvej i København vil have andre effekter end dem, der er analyseret i
nærværende analyse. F.eks. er det ikke analyseret, hvilken betydning mindre trafik
gennem byen vil have for ejendomspriserne og dermed grundskyldsskatteindtægterne i København. Det er ikke analyseret, hvordan byudviklingen og bymiljøet i København kan forbedres med en Østlig Ringvej. Det er ikke analyseret, i hvilket omfang en Østlig ringvej vil bidrage til at skabe et forbedret erhvervsklima for producerende virksomheder i København. Der vil med andre ord være andre effekter end de
analyserede.
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DEN TRAFIKALE SITUATION

3.1

Basis
I Trængselskommissionens trafikberegninger af en Østlig Ringvej er det opgjort, at
trafikken målt i antal ture i hovedstadsområdet (primært København og Frederiksberg) samlet set ventes at stige med ca. 8 % frem mod 2025. Biltrafikken forventes at
stå for hovedparten af væksten i antallet af ture i absolutte tal.
De store fremtidige investeringer i den kollektive trafik, der allerede er besluttet og finansieret, betyder dog, at den relative vækst forventes at være størst i den kollektive
trafik med ca. 15 %.
Den forventede stigning i transportefterspørgslen medfører samlet set, at trængslen
vil stige frem mod 2025.

3.2

Projektsituation
Det fremgår af Transportministeriets ”Strategisk analyse af en havnetunnel i København” (s.13) fra 2013, at den samlede vejtrafik i hovedstadsområdet forventes at stige
med 0,2 % som følge af anlæg af en fuld Østlig Ringvej.
Til gengæld forventes det i selvsamme analyse, at de eksisterende trafikanter i hovedstadsområdet vil opnå en samlet rejsetidsgevinst på ca. 20.000 timer pr. hverdagsdøgn i 2025 ved etablering af en fuld Østlig Ringvej.
Derimod forventes der kun i meget begrænset omfang ændringer i brugen af den kollektive trafik, hvorfor der i det følgende ses bort fra denne. Det underbygges af de
supplerende gennemførte trafikmodelberegninger, hvor der er arbejdet med en markant udbygning af den kollektive trafik, som dog kun vil ændre brugen af den Østlige
Ringvej med ca. 1 %.2
Sammenfattet betyder de forventede trafikale ændringer, at der:
 Kan ventes mindre effekter for erhvervsudvikling i København affødt af ny trafik
 Den største effekt vil være i de tidsgevinster, som trafikanter får, der allerede
gennemfører ture knyttet til bl.a. deres arbejde (pendling, erhvervskørsel).

3.3

Illustration af tidsgevinster
For at tydeliggøre de fremtidige tidsgevinster ved en Østlig Ringvej, er Gentofte Kommune udvalgt. Der ses på en fiktiv tur fra Gentofte Kommunes rådhus til Refshaleøen.

2

Se Transportministeriet (2013), s. 43.
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Den hurtigste ruteplan fra kommunens rådhus til Refshaleøen er fundet og er markeret med en blå linje og den røde linje er den hurtigste vej via en fremtidig Østlig Ringvej.
Det er i nærværende analyse antaget, at der ikke etableres et fysisk betalingsanlæg
ved ind- eller udkørsel af den Østlige Ringvej, som ellers ville sænke fremkommeligheden og mindske tidsgevinsten3. Dermed kan der opretholdes en gennemsnitshastighed på 50 km/t gennem tunnelen.
Figur 2: Ruteplan fra Gentofte Rådhus til Refshaleøen.

16 min

29 min

Kilde: Grontmij

3

Det antages, at der anvendes samme type betalingssystem for brugerbetaling som i London, Stockholm eller Göteborg. Her er der hverken bomme eller betalingsbokse. Alle bilister kører lige igennem
betalingspunktern, og afgiften opkræves automatisk via et bizz-system eller nummerpladeaflæsning.
Skilte over vejbanen fortæller den aktuelle pris.
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Det ses, at den Østlige Ringvej både vil forkorte rejsetiden og rejseafstanden. Der vil
være en tidsgevinst på 13 minutter ved at tage den Østlige Ringvej ved Svanemøllen
St.

4

INTERNATIONALE ERFARINGER MED TUNNELPROJEKTER
Internationale erfaringer viser, at trafikale tunnelprojekter i urbane metropolområder
har en væsentlig betydning for økonomisk vækst efter anlægsfasen. Bl.a. viser analysen fra EDR Group ”Transportation and Economic Impacts of the Central Artery/Tunnel in Boston” fra 2006, at Boston tunnelen (Big Dig) i USA har medført væsentlig
økonomisk vækst.
Analysen viser, at der samlet set i Massachusetts er opstået 6.089 arbejdsplader med
en samlet arbejdsindkomst på 223,8 mio. USD og en stigning i produktionsoutput på
513,8 mio. USD, som følge af etableringen af Boston tunnelen jf. Figur 3.4
Figur 3: Effekter af Boston tunnelen.

5

BREDERE ØKONOMISKE EFFEKTER
Den nuværende metode til beregning af de samfundsøkonomiske effekter af infrastrukturinvesteringer medtager ikke beregning af en række betydelige gevinster for
samfundet.
Det hænger sammen med den principielle tilgang i den samfundsøkonomiske analyse, hvor der som udgangspunkt antages fuldkommen konkurrence. Det antages for
både, arbejdsmarked og vare- og tjenestemarkeder.
En række empiriske undersøgelser i forskellige lande, herunder også Danmark, har
vist, at ufuldkommen konkurrence er mere reglen end undtagelsen. Det gælder eksempelvis på arbejdsmarkedet, hvor ikke mindst beskatning af arbejdsindkomsten
medfører en kile mellem arbejdsgiverens lønomkostninger og medarbejderens indkomst.
I en situation med ufuldkommen konkurrence på disse markeder opstår der derfor en
række bredere økonomiske effekter.

4

Det er derimod ikke undersøgt særskilt, om der som følge af projektet mistes arbejdspladser uden for
Massachusetts.
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I Storbritannien har man i en årrække arbejdet med en systematisk inddragelse af
bredere økonomiske effekter i transportøkonomiske analyser af større infrastrukturprojekter. Metoden er i de senere år blevet diskuteret og analyseret i forhold til danske forhold. Således har Transportministeriet i 2014 udgivet et debatoplæg ”Bredere
økonomiske effekter af transportinvesteringer”.5
I denne rapport har vi helt og holdent fulgt de anbefalinger til beregning af bredere
økonomiske effekter, som er givet i Transportministeriets debatoplæg.
Samlet set er der tre kilder til bredere økonomiske effekter, som alle er inddraget i
nærværende analyse:
 Effekter på arbejdsmarkedet
 Effekter på vare- og servicemarkederne
 Effekter som følge af øget samlokalisering (agglomerationseffekter)

5.1

Arbejdsudbudseffekt
Effekten på arbejdsudbuddet er inkluderet i den seneste opdatering af Transportministeriets metode til beregning af samfundsøkonomiske effekter og beregnes derfor automatisk, når samfundsøkonomien for et projekt opgøres. Arbejdsudbudseffekten
fremgår af de samfundsøkonomiske beregninger af en Østlig Ringvej i København,
som blev gennemført for Transportministeriet i 2013.
Den samfundsøkonomiske analyse viser, at der for en fuld løsning af en Københavnertunnel, dvs. etape 1 og 2 frem til Amagermotorvejen, og uden supplerende udbygning af den kollektive trafik, er tale om en arbejdsudbudseffekt på omtrent 2,9 mia. kr.
Efterfølgende forklares metoden til beregning af arbejdsudbudseffekten.

5.1.1

Metode
Metoden til beregning af effekten på arbejdsudbuddet tager udgangspunkt i det faktum, at en ansats nettoløn ikke alene er påvirket af beskatningen, men også af transportomkostningerne til at transportere sig til og fra arbejdet. Transportomkostningerne
omfatter både den pågældendes værdisatte tid og de direkte omkostninger i form af
kørselsomkostninger, inkl. brugerbetaling til transportinfrastruktur.
Konsekvensen er, at en ændring i transportomkostninger ved pendling påvirker arbejdsudbuddet, idet transportomkostninger virker forvridende som en beskatning.
Forkortes transporttiden på visse pendlerruter ved at anlægge en Østlig Ringvej i København, vil det betyde et fald i transportomkostningerne for at transportere sig til og
fra arbejdspladser for visse pendlere i hovedstadsområdet.

5

Copenhagen Economics for Transportministeriet (2014). I denne rapport kan der læses mere uddybende om de i nærværende kapitel kort opridsede mekanismer, der fører til at bredere økonomiske effekter opstår som følge af (større) infrastrukturprojekter.
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Lavere transportomkostninger vil gøre det attraktivt at søge et nyt job, som er længere væk fra bopælsadressen, men som giver en højere løn end det nuværende arbejde. Derudover kan der også være en indflydelse på arbejdstiden for de personer,
som allerede er i arbejde. Lavere pendlingsomkostninger ændrer nemlig den relative
pris mellem arbejdstid og fritid. Hvis der også er tale om en tidsbesparelse ved et givent infrastrukturprojekt, kan den opnåede tidsgevinst bruges til både arbejde og fritid.
Effekten på arbejdsudbuddet afhænger af, hvordan arbejdstagere reagerer på en højere nettoløn (arbejdsudbudselasticitet).
Effekter på arbejdsudbuddet indregnes i den nuværende metode for samfundsøkonomiske analyser med afsæt i tids- og kørselsomkostninger for både pendlere og erhvervsrejser:
 Pendlere vil opleve en højere nettoløn ved at tage et arbejde. Incitament til at
søge et job stiger dermed, dvs. at arbejdsudbuddet stiger.
 Erhvervsrejsende kan rejse billigere, dvs. arbejdsgivernes omkostninger knyttet til
deres ansatte reduceres. Denne besparelse omsættes til en højere løn for de ansætte, hvis der antages fuldkommen konkurrence.
Den samlede effekt af en Østlig Ringvej i København beregnes i den samfundsøkonomiske analyse konkret ved at tage udgangspunkt i følgende parametre:
 Ændring i tidsgevinster og kørselsomkostninger for rejsende med rejseformålene
pendling og erhvervsrejsende (forbrugeroverskuddet).
 Faktor for forvridningstab, dvs. effekten af, at der er en kile mellem brutto- og nettolønnen. Faktoren er i den gældende metode og med de nuværende transportøkonomiske enhedspriser fastlagt til at udgøre 20 %.

5.2

Effekter på vare- og servicemarkeder
Effekten på vare- og servicemarkeder afspejler, at de fleste markeder er kendetegnet
af en vis grad af ufuldkommen konkurrence. Det betyder, at priserne overstiger produktionsomkostningerne inklusiv entreprenørlønnen. Den traditionelle samfundsøkonomiske analyse regner derimod med, at alle markeder er præget af fuldkommen
konkurrence.

5.2.1

Metode
Den nuværende metode for samfundsøkonomiske beregninger antager, at varemarkederne er fuldkommen perfekte.
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I praksis er de fleste vare- og servicemarkeder derimod ikke kendetegnet ved fuldkommen konkurrence. Det medfører højere priser og lavere produktion end under
fuldkommen konkurrence. Kilen mellem produktionsomkostninger og markedspris udgør et velfærdstab for forbrugere og dermed samfundet, idet nogle forbrugere faktisk
værdisætter varen højere end omkostningerne ved at producere en ekstra enhed af
denne vare.
Effekten af Østlig Ringvej i København er dermed større end den samfundsøkonomiske analyse beregner. En reduktion af transportomkostningerne for forretningsrejser
eller godstransport giver mulighed for lavere priser og øget produktion i de erhverv,
som anvender transport som input. Det betyder, at forbrugernes velfærdstab - ved
ufuldkommen konkurrence – reduceres. Det er en gevinst i den samfundsøkonomiske
analyse.
Beregningen af den bredere effekt på vare- og servicemarkeder tager udgangspunkt i
gevinsterne for erhvervs- og godstransport, som er beregnet i den nuværende metode til beregning af samfundsøkonomiske analyser i Danmark.
Gevinsterne for disse transporter er sammensat af:
 Forandring i rejsetiden
 Forandring i kørselsomkostningerne
 Forandring i brugerbetaling
Effekten beregnes ved at gange disse effekter med en faktor (”opskaleringsfaktor”).
Faktoren beregnes principielt ved at gange størrelsen af den gennemsnitlige forskel
mellem priser og omkostningerne i Danmark med effekten af en forandring af forskellen på forbrugernes efterspørgsel.
I Copenhagen Economics debatoplæg ”Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer” fra 2014 til Transportministeriet fremgår det, at forskellige studier peger i
retning af, at opskaleringsfaktoren i Danmark er nogenlunde på niveau med den britiske. Det anbefales derfor at anvende den britiske opskaleringsfaktor på danske transportinvesteringer. Nedenstående beregninger tager således udgangspunkt i den britiske vejledning om bredere økonomiske effekter.
Til beregningen af effekterne for ufuldkommen konkurrence opskaleres derfor de opgjorte gevinster for forretningsrejser og godstransporter med 10 %.

5.3

Øget samlokalisering
Transportinvesteringer medfører bredere økonomiske effekter fordi de bidrager til
øget samlokalisering og dermed øger produktiviteten i de virksomheder, som har lokaliseret sig i pågældende områder. Der er tale om effekter, som ikke ville have fundet sted, hvis der ikke var en investering i transportinfrastrukturen.
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5.3.1

Metode
En forøgelse af samlokalisering, dvs. øget tæthed af virksomheder og arbejdskraft
kan ske på to forskellige måder:
 For det første kan der være tale om øget tæthed som følge af, at virksomheder/ansatte relokaliserer sig.
Transportinvesteringer har indflydelse på lokalisering af virksomheder og ansatte. For
eksempel kan en Østlig Ringvej i København, som et stort infrastrukturprojekt, der
knytter områder, føre til relokaliseringer af virksomheder og til ændrede flyttemønstre.
Det kan eksempelvis være, at nogle virksomheder omorganiserer sine lagre eller flytter sit kontor, fabrik eller andre anlæg. Sådanne relokaliseringer kan føre til yderligere
koncentration af virksomheder og befolkning i de etablerede bycentre eller i nye byudviklingsområder – her kan der konkret for den Østlige Ringvejs vedkommende peges
på Nordhavn, Refshaleøen og Prøvestenen.
 For det andet bidrager en reduktion i rejsetid- og/eller kørselsomkostninger fra
infrastrukturprojekter til, at den effektive afstand mellem virksomheder og arbejdskraft bliver mindre.
Øget tæthed som følge af, at der er en lavere effektiv afstand mellem virksomheder
og arbejdskraft opnås således ved:
 Hurtigere transport
 Billigere transport
Generelt giver samlokalisering – også kaldt agglomeration – af virksomheder en højere produktivitet end virksomheder uden for større byområder opnår.
Det er derfor, at en Østlig Ringvej i København kan bidrage til en ændring i agglomerationen i de forskellige områder på Sjælland. Primært i og omkring København.
I nærværende analyse har det ikke været muligt at bruge en land-use model for at opgøre, hvordan virksomhedslokaliseringer og befolkningens flyttemønstre påvirkes af
en Østlig Ringvej i København. Der findes pt. heller ingen transportmodel i Danmark,
som beregner disse effekter som følge af transportinvesteringer. Det er planen, at
Landstrafikmodellen i en senere version vil kunne opgøre disse effekter.
Derfor følges anbefalingen fra Copenhagen Economics (2014) om at anvende forandringer i de generaliserede rejseomkostninger i stedet for den geografiske afstand.
Den samlede effekt er dermed blevet beregnet ved at multiplicere den beregnede forandring i tæthed baseret på forandringen i de generaliserede transportomkostninger
pr. transportform og en anvendt gennemsnitlig agglomerationselasticitet på 0,04.
Gevinsterne for alle brugere (transporter) sammensættes af:
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 Forandring i rejsetiden
 Forandring i kørselsomkostningerne
 Forandring i brugerbetaling
Gevinsterne skal ganges med en såkaldt agglomerationselasticitet, som angiver effekten af en reduktion i rejsetid og/eller kørselsomkostninger på produktiviteten i området.
I forhold til agglomerationselasticiteten følges de estimater, som typisk er anvendt og
som ligger på 0,04 og 0,05. Der er anvendt en agglomerationselasticitet på 0,04, som
er den elasticitet, der anbefales i Copenhagen Economics (2014).
5.4

Metode for beregningerne
Nærværende afsnit vil beskrive omregningen til fordelingen af de bredere økonomiske effekter. Da der for nuværende kun er adgang til de endelige nutidsværdier fra
den samfundsøkonomiske analyse af en Østlig Ringvej i København, samt trafikfordelingen, er der baseret på disse tal regnet baglæns.
Figur 4: Indkørende trafik.

Kilde: Tetraplan for Transportministeriet (2013)

Figur 4 viser fordeling af køretøjer i de forskellige scenarier. Nærværende analyser
beregner på scenariet 3D (fuld udbygning - etape 1 + 2 - af havnetunnel frem til Amagermotorvejen og uden ændringer i kollektiv trafik) og regner ud fra ”I alt hverdagsdøgn”. Således at der er 53.122 personbiler, 9.358 varebiler og 5.832 lastbiler. Det
giver en fordeling på køretøjstyper på 78 %, 14 % og 8 %. I den samfundsøkonomiske model ”TERESA” findes der derudover et nøgletal på en fordeling af personbiler
på turformål jf. turmålsfordeling i Figur 5.
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Figur 5: Turformålsfordeling

Bolig-arbejde
Erhverv
Andet
I alt (100%)

Turformålsfordeling
25%
10%
64%
100%

Kilde: TERESA 3.03

Derudover har de forskellige køretøjer ikke samme enhedspris pr. en times køretid.
F.eks. er enhedsprisen for en køretidstime for en personbil med turformålet bolig-arbejde, 85 kr. mens det er 386 kr. for en personbil med erhverv som formål. Det
samme gør sig gældende for varebiler og lastbiler.
Det er derfor beregnet, hvordan 1 times køretid vil fordele sig på de enkelte køretøjskategorier. Dette fører til nedenstående fordeling, der er blevet benyttet til beregningen af de konkrete tidsgevinster for de enkelte køretøjstyper og turformål. Resultaterne for fordelingen af tidsgevinsterne fremgår af Figur 6.
Metodemæssigt benyttes samme fremgangsmåde ift. beregning af kørselsomkostningerne, og resultaterne for fordelingen af kørselsomkostningerne er dokumenteret i Figur 7.
Figur 6: Fordeling af tidsgevinster fra den samfundsøkonomiske analyse.

Tidsgevinster
Bolig-arbejde
Erhverv
Andet
Varebiler
Lastbil
Total

9%
17%
23%
27%
24%
100%

Kilde: TERESA og egne beregninger

Figur 7: Fordeling af kørselsomkostninger fra den samfundsøkonomiske analyse

Personbiler, ej erhverv
Personbiler, erhverv
Varebiler
Lastbiler
Total

Kørselsomkostninger
66%
6%
12%
16%
100%

Kilde: TERESA og egne beregninger

Baseret på disse fordelinger og i tilknytning til de tidligere samfundsøkonomiske
screeningsresultater fra Transportministeriets fra 2013, beregnes de bredere økonomiske effekter for hhv. vare- og servicemarkeder og samlokalisering/agglomeration.
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6

BEREGNINGER
Nærværende afsnit beskriver beregningen af de bredere økonomiske effekter i tilknytning til en Østlig Ringvej i København. Udgangspunktet er Figur 8.
Figur 8: Samfundsøkonomiske screeningsresultater.

Kilde: COWI for Transportministeriet (2013).6 7

6

Det bør her pointeres, at screeningen for f.eks. luftforurening i ovenstående bygger på en rent mekanisk antagelse i regnemodellen om, at mere trafik fører til mere partikelforurening. Men eftersom der vil
finde røgrensning sted i tunnelrøret, er det Københavnertunnelgruppens opfattelse, at luftforureningen
tværtimod mindskes, hvilket iflg. foreningen er blandt de væsentligste argumenter for en havnetunnel.

7

Med principaftalen fra 2014 mellem staten og Københavns kommune om at opføre et tilkoblingsanlæg
til Nordhavnsvej og en efterfølgende Nordhavnstunnel til en anslået anlægsomkostning på i alt ca. 2,1
mia. kr., nedsættes de resterende anlægsomkostninger både for Etape 1 og Fuld østlig Ringvej tilsvarende til hhv. 5,6 mia. kr. og 12,2 mia. kr. Dette forhold er dog af forsigtighedsgrunde ikke medtaget i
nærværende analyse
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6.1

Effekten på vare- og servicemarkedet
For at estimere effekten af en Østlig Ringvej i København på vare- og servicemarkedet tages der udgangspunkt i brugergevinsterne. For effekten på vare- og servicemarkedet er det udelukkende relevant at medtage erhvervsrelateret kørsel. Det vil sige
personbiler med erhverv som turformål samt vare- og lastbiler.
Figur 9: Effekten på vare- og servicemarkedet – beregningsgrundlag.

Mio. kr.
I alt
Personbiler, erhverv
Varebiler
Lastbiler
Total - beregningsgrundlag

Tidsgevinster Kørselsomkostninger
19.817
-155
3.429
-9
5.404
-19
4.685
-24
13.517
-52

Kilde: TERESA og egne beregninger

Det fremgår af Figur 9, at beregningsgrundlaget, dvs. de relevante tidsgevinster og
kørselsomkostninger, er på samlet 13.5 mia. kr. Effekten på vare- og servicemarkedet
er, jf. 5.2, 10 % af beregningsgrundlaget, hvilket betyder, at der kan forventes en effekt på ca. 1,3 mia. kr.

6.2

Effekten på samlokalisering (agglomerationseffekt)
For at estimere effekten af en Østlig Ringvej i København på samlokalisering tages
der til forskel for effekten på vare- og servicemarkedet udgangspunkt i brugergevinsterne af alle køretøjer.
Figur 10: Effekten på samlokalisering (agglomerationseffekt) – beregningsgrundlag.

Mio. kr.
I alt
Personbiler
Varebiler
Lastbiler
Total - beregningsgrundlag
Samlokaliseringseffekt 4%

Tidsgevinster Kørselsomkostninger
19.817
-155
9.729
-112
5.404
-19
4.685
-24
19.817
-155
786
-

Kilde: TERESA og egne beregninger

Det fremgår af Figur 10, at beregningsgrundlaget, dvs. de relevante tidsgevinster og
kørselsomkostninger, er på samlet 19,8 mia. kr. Effekten på vare- og servicemarkedet
er 4 % af beregningsgrundlaget, hvilket betyder, at der kan forventes en effekt på 786
mio. kr. Dette omfatter agglomerationseffekterne for hele Danmark.
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KONKLUSION
Det konkluderes, at der ved etableringen af en Københavnertunnel vil være bredere
økonomiske effekter på vare- og servicemarkedet til en samlet værdi af ca. 1,3 mia.
kr. i nettonutidsværdi (2013-priser)8. Agglomerationseffekten beløber sig til en nettonutidsværdi på ca. 0,8 mia. kr.
Samlet set skønnes etableringen af en Københavnertunnel at medføre en forbedring
af samfundsøkonomien på ca. 2,1 mia. kr. ud over de allerede velkendte effekter,
der fremgår af Transportministeriets analyse fra 2013.
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Den oprindelige samfundsøkonomiske beregning er baseret på 2013-priser. Disse beregninger er der
taget udgangspunkt i, således at vores resultat dermed også er beregnet i 2013-priser.

