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Kære Bjørn Carlsen, 

Tak for din e-mail af 5. december 2015 til transport- og bygningsministeren, 

hvor du videresender din e-mail af 3. december 2015 til ministeren for nordisk 

samarbejde angående grænsekontrol af passagerer på IC Bornholm m.v. 

Det har grundet ekstraordinær travlhed som følge af den svenske id-kontrol 

ikke været muligt at besvare din henvendelse tidligere. 

Det svenske lovforslag, som du henviser til, blev den 8. december 2015 trukket 

delvist tilbage af den svenske regering, således at forslaget – som senere vedta-

get – ikke længere muliggør en midlertidig lukning af Øresundsbroen. 

I forhold til id-kontrollens påvirkning af trafikken kan det oplyses, at rejsende 

mod Sverige ifølge DSB må forvente 10-30 minutters forlænget rejsetid som 

følge af id-kontrol. I forhold til Bornholm har DSB indsat togbusser til erstat-

ning for IC Bornholm. Dette skyldes, at der på grund af id-kontrollen i Køben-

havns Lufthavn ikke er tilstrækkelig plads på banenettet til at køre tog mellem 

København H og Ystad. DSB undersøger mulighederne for at genindføre tog 

helt eller delvist, når man har opnået yderligere erfaringer med togdrift under 

id-kontrol. 

Ministeren følger i øvrigt situationens udvikling nøje, og der foregår et intensivt 

arbejde med at sikre de bedst mulige transportmuligheder til og fra Bornholm 

på trods af svensk id- og grænsekontrol. 

Ministeren mødtes således den 11. januar og 21. januar 2016 med den svenske 

infrastrukturminister Anna Johansson for at drøfte problemstillingerne i for-

hold til skoleklasser, idrætsforeninger og lignende samt bornholmske patienter, 

der modtager behandling i København. Indtil videre har møderne ført til, at 

svensk politi den 25. januar 2016 har udstedt nye retningslinjer i forhold til 

skoleklasser, således at elever under 18 år ikke behøver gyldig id, såfremt den 

ansvarshavende lærer medbringer egen gyldig id og en liste med elevernes per-

sonoplysninger. 
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Med venlig hilsen 

Jakob Fredskild Hammeken 
Fuldmægtig 


