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Togfonden 
 

Hullet i Togfonden svarer til 200 mio. kr. om året 

Nye tal fra Finansministeriet viser, at der er et umiddelbart hul i Togfonden på 15½ mia. kr. Oprindeligt 

var der lagt op til projekter svarende til ca. 28½ mia. kr. i regi af Togfonden, hvorfor der umiddelbart kun 

er plads til investeringer for 13 mia. kr. De 15½ mia. kr. svarer dog kun til ca. 200 mio. kr. årligt i varig 

virkning på de offentlige budgetter, hvilket nogenlunde svarer til den varige virkning af regeringens ned-

sættelse af registreringsafgiften. 

 
24. maj 2016    

    

Regeringen lægger op til at sløjfe en stor del af de investeringer der oprindeligt var lagt op til i regi af 

Togfonden. Oprindeligt var der lagt op til investeringer for i alt 28½ mia. kr., men pga. de faldende olie-

indtægter viser nye beregninger fra Finansministeriet nu et umiddelbart finansieringshul på 15½ mia. kr., 

hvorfor der kun er plads til investeringer for 13 mia. kr. 

 

Oprindeligt blev det skønnet, at den varige virkning på de offentlige budgetter af de samlede investerin-

ger på godt 28½ mia. kr. var 360 mio. kr.1 

 

På den baggrund skønnes det, at de 15½ mia. kr. svarer til en varig virkning på de offentlige budgetter på 

ca. 200 mio. kr. Det fremgår af tabel 1. 

 

Det betyder altså, at man hvert år skal finde ca. 200 mio. kr. på det offentlige budget for at kunne holde 

fast i den resterende del af de planlagte investeringer. 

 

Tabel 1. Varig virkning på de offentlige budgetter af Togfonden 

 Umiddelbart hul Varig virkning 

Mia. 2014-kr. 15½ 0,2 

Kilde: AE pba. Finansministeriet. 

 

De 200 mio. kr. i varig virkning på de offentlige budgetter svarer nogenlunde til den varige virkning på 

de offentlige budgetter efter tilbageløb og adfærd af den nedsættelse af registreringsafgiften, regeringen 

gennemførte i forbindelse med finansloven for 2016. Opgjort før tilbageløb og adfærd giver nedsættel-

sen af registreringsafgiften et varigt tab på 960 mio. kr. 2 
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1 http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L79/20131_L79_som_fremsat.pdf  
2 http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l69/spm/5/svar/1286875/1580117.pdf 


