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Paradigme I: Automobilitet

■ Baseret på en forestilling om 
– at personbilen er fremtidens transportmiddel
– at velstandsudviklingen gør at alle med tiden får råd til en bil – og vil bruge 

den

■ Succesmål
– Hastighed/tidsbesparelse

■ Nødvendiggør
– Gode vejforbindelser ind til (og gennem) bymidterne (gadegennembrud)
– Udvidelse af vejkapaciteten – flere motorveje, flere spor på motorvejene



Infrastrukturkommissionen 2008

■ ‘Predict and provide’ – prognosticer 
behovet for vej- hhv banetrafik og 
udbyg derefter

■ 2005-2030:
– +70% vejtrafik
– +5-25% banetrafik





Beslutningsgrundlag for 
trafikinfrastruktur - samfundsøkonomi
■ Samfundsøkonomisk analyse

– Costs and benefits i 50 år
– Diskontering 
– Hvis benefits>costs så er et 

projekt positivt for 
samfundsøkonomien

■ Input fra trafikmodel i åbningsår (år 
0)

■ Automatisk prognose for år 1-50



Indgår
■ Anlægsomkostninger
■ Følgeinvesteringer
■ Restværdi
■ Gener i anlægsfasen
■ Brugergevinster

Økonomi
Tid

■ Eksterne effekter 
Luftforurening
Klimapåvirkning
Uheld 
Støj
Sundhedseffekter for cyklister

■ Driftsøkonomi (infrastrukturejer og 
operatør)

■ Afgiftskonsekvenser
■ Arbejdsudbudseffekter

Indgår ikke

■ Barrierevirkninger

■ Landskab og bykvalitet

■ Grundvand

■ Rekreative områder

■ Natur og dyreliv

■ Grænseoverskridende effekter

■ Regionale, fordelingsmæssige 
konsekvenser

■ Regionaløkonomiske konsekvenser

■ Sociale omfordelingseffekter

■ Sammenhæng med eksisterende 
fysisk planlægning

■ Andre planmål
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Beslutningsgrundlag for 
trafikinfrastruktur - trafikmodeller

■ Er baseret på meget omfattende dataindsamlinger om 
folks rejser

■ Landstrafikmodellen (LTM) er baseret på data indsamlet 
i 2010

■ Inddeling i landet i en stor mængde zoner

■ Hvis der foretages en rejse fra en zone til en anden 
vurderes de generaliserede rejseomkostninger ved 
forskellige valg

– Valg af transportmiddel
– Valg af rute

■ Generaliserede rejseomkostninger
– Pris
– Tidsforbrug omregnet til kr.
– Forskellige genetillæg

■ Men først og fremmest modelleres kun en meget 
begrænset del af den dynamik der afgør lokalisering og 
mobilitetsbehov

Kilde: Nielsen & Fosgerau (2005): Overvurderes 
tidsbenefit af vejprojekter? Trafikdage på 
Aalborg Universitet.



Barrierer for automobiliteten

■ I byerne
– Folkelig modstand 
– Manglende mulighed for at løse 

trængselsproblemet i byen
– Bybefolkningernes ønske om 

trafikfredelige boligområder
– Bybefolkningernes ønske om 

rekreative byrum

■ Udenfor byerne
– Manglende mulighed for at løse 

trængselsproblemet omkring de større 
byer

– Manglende forståelse af induceret 
trafik



Induceret trafik

■ the added component of traffic volume which did not previously exist in any form, but 
which results when new or improved transportation facilities are provided (Schmidt & 
Campbell, 1956)

■ International survey
– Short time elasticity -0,5 
– Short time elasticity -1,0
– i.e. 10% tidsbesparelse

■ 5% mere trafik på kort sigt
■ 10% mere trafik på langt sigt (5-10 år)

Phil Goodwin (1996) Empirical evidence on induced traffic - A review and synthesis



Mobilitet i storbyer –
et spørgsmål om plads



Paradigme 2: Arealeffektiv mobilitet

■ Baseret på forestilling om
– at trafikareal i byerne er en begrænset og efterspurgt ressource
– at forskellige trafikarter har forskelligt arealforbrug (1 bilpassager = 10 cykler = 10 

buspassagerer)

■ Succesmål
– Mobilitet målt i personer

■ Nødvendiggør
– Fremme attraktivitet af cykel og kollektiv trafik
– Fremme hastighed af cykel og kollektiv trafik
– Omdisponering af gaderum (gadekryds, strøggader i Kbh)



Arealeffektiv mobilitet

Otto Anker Nielsen, Transport DTU



Das Gehzeug / the Walkamobile



Trængselskommissionen

■ Den samlede dør-til-dør rejser som 
udgangspunkt

■ Samfundsøkonomi kun en del af 
grundlag for infrastrukturforslag

■ Prioritering af transportmidler
– Understøtte gang og cykling hvor det 

giver mening
– Understøtte kollektive investeringer 

hvor det giver mening

■ Påvirkning af transportefterspørgslen 
(roadpricing!)



Også vejdirektoratet ved nu hvad induceret 
trafik og arealeffektiv mobilitet er! 



Barrierer for arealeffektiv 
mobilitetsparadigmet

■ Trafikken betragtes (stadig) som et 
selvstændigt system

■ Et effektivitetsparadigme – hvordan 
udnyttes trafikinfrastrukturen bedst

■ …men trafik har vel ikke noget 
formål i sig selv



Paradigme 3: Bykvalitet – ‘Liveability’

■ Baseret på en forestilling om
– At trafikken ikke er en sektor for sig – den er et middel til at opnå byer der er 

attraktive for borgere, virksomheder og andre brugere af byen

■ Succesmål
– Bæredygtighed – i alle sine tre dimensioner (økonomisk, miljømæssigt og socialt)

■ Nødvendiggør
– Nye planlægningskoncepter der sammentænker byens funktioner og trafikbetjening



David Banister: Sustainable mobility paradigm

Konventionel trafikplanlægning
■ Fysiske dimensioner

■ Mobilitet

■ Fokus på trafik (i bil)

■ Storskala

■ Gaden er til trafik

■ Motoriseret transport

■ Trafikprognoser

■ Trafikmodeller

■ Økonomisk modellering

■ Trafik som afledt af efterspørgsel                 -

■ Baseret på efterspørgsel

■ Øge hastigheden

■ Minimering af rejsetider

■ Adskillelse af mennesker og trafik

Bæredygtig trafikplanlægning

■ Sociale dimensioner

■ Tilgængelighed

■ Fokus på mennesker (også i bil)

■ Lokal skala

■ Gaden er et rum

■ Alle slags transport (hierarkisk)

■ Visioner om byer

■ Scenarieudvikling og modellering

■ Multikriterieanalyse

■ Trafik som aktivitet med værdi i sig selv og som 
afledt af efterspørgsel

■ Baseret på management

■ Reduktion af bevægelse

■ Rimelige og pålidelige rejsetider

■ Integration af mennesker og trafik

David Banister: The sustainable mobility paradigm. 
Transport Policy 15 (2008) 73-80
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Og hvor er vi henne?

■ Automobilitetsparadigmet er stadig 
dominerende uden for de store byområder

■ I storbyerne er Arealeffektiv-
mobilitetparadigmet i høj grad grundlag for 
trafikplanlægningen

■ Bykvalitetsparadigmet spiller en større 
rolle i de store byer

■ …men også mindre byer er begyndt at tage 
det op i form af ‘mobilitetsplanlægning’

■ Automobilitetsparadigmet eksisterer også i 
de store byer, f.eks. Havnetunnelen

■ Der er et stort behov for at integrere 
regionalplanlægningen og 
trafikplanlægningen – i særdeleshed i 
Hovedstadsområdet

■ Der er behov for at udvikle bykvalitets-
paradigmet i samarbejde mellem by- og 
trafikplanlæggere.



Tak for opmærksomheden



Bæredygtig trafikplan for København –
uden en Havnetunnel

■ Tilgængelighed for biler overalt i 
København

■ O2 lukkes som gennemkørsel mellem 
Langebro og Østerport

■ Trafik mellem Østerbro, Nørrebro, 
Vesterbro/Frederiksberg og 
Amager/Christianshavn ledes via O2 -
gennemkørende trafik forhindres ved 
ensretning og indkørsel forbudt-
skiltning 

■ Miljøzoner (fremme elektrificering), 
parkering, godstransport, forberede 
for selvkørende biler/busser etc.



Paradigmer
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