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Transportministeriet. København, den 19. oktober 2009.

a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at indgå tillægskontrakt til Trans-
portministeriets trafikkontrakt med DSB S-tog a/s af 4. marts 2004 om udførsel af offentlig service i
jernbanetrafik i perioden 2005-2014 vedrørende:
– Iværksættelse af tryghedspakke på S-banen
– Forøgelse af kontraktbetalingen til DSB S-tog a/s med 8 mio. kr. i 2009 og 9 mio. kr. i hvert af årene

2010 og 2011.
Udgifterne til forøget kontraktbetaling til DSB S-tog a/s finansieres via § 28.61.04 Reserve til indkøb

af offentlig service og jernbanetrafik (Reservationsbev.).

b. I foråret 2009 skabte grupper af unge markant utryghed på en række stationer primært på Køge Bugt
strækningen. Grupperne bevægede sig rundt mellem stationerne og udførte hærværk, ildspåsættelser,
chikane, tyverier i DSB-butikker og trusler mod personalet. DSB havde problemer med at garantere
sine ansattes sikkerhed og overvejede at nedlægge butikken på Hundige station. Konsekvensen ved at
fjerne personale ville formentlig være, at DSB’s kunders følelse af tryghed på stationen ville forværres.

DSB har allerede iværksat tiltag for at øge trygheden blandt andet ved indsættelse af vagtpersonale,
som kører i togene på Køge Bugt strækningen, og som med kort varsel kan nå frem til enkelte stationer.
I foråret 2009 blev situationen så tilspidset, at det var vurderingen, at der måtte iværksættes yderligere
tryghedsskabende initiativer, som ligger langt ud over, hvad DSB under normale forhold betragter som
nødvendige.

Tryghedspakken har tre elementer:
– Fast vagtpersonale: Der tilknyttes faste vagter på de mest belastede stationer med mulighed for at

flytte personalet til andre stationer med kort varsel.
– Forbedret videoovervågning: Videoudstyret i butikkerne på enkelte stationer udbygges med mi-

krofoner og højopløselig kvalitet for at øge politiets mulighed for efterforskning. Herudover tilkobles
videoudstyret på visse stationer en central med fast overvågning.

– Forstærket samarbejde med politi, SSP, mv.: Forstærket samarbejde med relevante interessenter og
forstærket indsat for at få mere liv på stationerne.
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Foreløbigt er der udpeget fire stationer, hvor der skal være en særlig indsats. Tryghedspakken giver
mulighed for at flytte tiltag til andre stationer med kort varsel samt indeholder en generel opprioritering
af sikkerheden på Køge Bugt strækningen.

Tryghedspakken kan gennemføres for 8 mio. kr. for resten af 2009 og herefter 9 mio. kr. årligt i 2010
og 2011. Tryghedspakken vil blive evalueret medio 2011 med henblik på en vurdering af, om initiativet
skal videreføres fra 2012. I beløbene er modregnet en forventet positiv passagereffekt samt forventet
besparelse vedrørende graffiti, og beløbet er derfor udtryk for en nettoomkostning. Etableringen af
forbedret videoovervågning og opkobling til central vil alene medføre omkostninger det første år.

På grund af den ovenfor beskrevne situation var det vurderingen, at indsatsen skulle igangsættes
hurtigst muligt. Initiativerne er derfor igangsat og er finansieret ved udlæg af DSB med forventning om
efterfølgende kompensation. Denne kompensation gives ved Finansudvalgets tilslutning til aktstykket.

De samlede omkostninger til finansieringen af Tryghedspakken følger nedenstående tabel.
2009-priser 2009 2010 2011 2012 I alt
Udgifter til tryghedspakken 8,0 9,0 9,0 0,0 26,0
Reserve til indkøb af offentlig
service jernbanetrafik

12,2 6,5 6,5 0,8 26,0

Udgiften i 2009 til tryghedspakken kan specificeres på følgende under- og standardkonto:
§ 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (Re-

servationsbev.)
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernba-

netrafik
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud
-12,2 mio. kr.

§ 28.61.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservations-
bev.)
20. Betaling til DSB S-tog a/s, jf. forhandlet konkr-

akt
46. Tilskud til anden virksomhed og

investeringstilskud
8,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da kontraktbetalingen til DSB S-tog a/s forøges med 8 mio.
kr. i 2009 i forhold til bevillingen til kontraktbetaling, der fremgår af § 28.61.01.20 Betaling til DSB
S-tog a/s, jf. forhandlet kontrakt på finansloven for 2009.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalget tilslutning til, at der indgås tillægs-
kontrakt for 2009-2011 til Transportministeriets trafikkontrakt med DSB S-tog a/s af 4. marts 2004 om
udførelse af offentlige service jernbanetrafik i perioden 2005-2014 vedrørende:
– Iværksættelsen af tryghedspakken på S-banen
– Forøgelse af kontraktbetalingen til DSB S-tog a/s med i alt 26 mio. kr., fordelt med 8 mio. kr. i 2009

og 9 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 som følge af tryghedspakken
Merudgifter i finansåret til den øgede kontraktbetaling finansieres via § 28.61.04 Reserve til indkøb

af offentlig service og jernbanetrafik (Reservationsbev.).
På lov om tillægsbevilling for 2009 optages følgende:
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Udgift mio.
kr.

§ 28.61.04 Reserve til indkøb af offentlig service og jernbanetrafik
(Reservationsbev.)

-12,2

§ 28.61.01 Indkøb af jernbanetrafik, DSB (tekstanm. 9) (Reservati-
onsbev.)

8,0

Merudgifter og finansiering til den øgede kontraktbetaling i de følgende år optages på førstkommende
bevillingslov. Merudgifterne finansieres via § 28.61.04 Reserve til indkøb af offentlig service og jern-
banetrafik (Reservationsbev.).

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. oktober 2009

LARS BARFOED

/ Hakon Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 29-10-2009
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