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Fokus på kapacitetsfremmende 
adfærdstiltag i M1/M2

Den kapacitetsfremmende effekt af adfærdstiltag opnås ved:

• Bedre udnyttelse af togenes kapacitet
• Reduktion af passagerudløste driftsforstyrrelser 
• Bedre oplevelse ved trængsel

Hovedområder for påvirkning af adfærd:

• Fordeling af passagerer i tog
• Fordeling af passagerer på perron
• Forbedret flow ved ind- og udstigning
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Hovedspørgsmål

Hvilken adfærd forhindrer at togene fyldes op?
- se på data og lav observationer.

(Hvordan) kan den adfærd ændres?
- gør det intuitivt at gøre noget andet

Har et tiltag uhensigtsmæssige ‘bivirkninger’?
- pas på ikke at skabe et andet problem!



Format: 

Fordeling af passagerer i tog

Udkald i myldretiden

”Der kan i øjeblikket være mange 
passagerer med metroen. 

Hvis du har mulighed for det, kan du 
rejse dig fra klapsædet og skabe mere 
plads, så alle kan komme med.”

Afventer implementering af nyt 
udkaldssystem.

Eksempel på resultat af test:
Før: hver 16. rejser sig
Efter: hver 3. rejser sig
176 observationer
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Fordeling af passagerer i tog

https://www.facebook.com/metr
oenkbh/videos/13485178786424
95/

https://www.facebook.com/metroenkbh/videos/1348517878642495/
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Adfærdskampagne
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Fordeling af passagerer i tog

Håndstropper giver plads til 
flere – og færre – passagerer!

Antallet af håndstropper 
reduceres.

Februar 2020
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Klapsæder med ryglæn i nye tog 
2021

Placering af ‘Passager 
Informations Display’ i nye tog 
2021

Fordeling af passagerer i tog
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Forbedret flow ved ind- og udstigning

Placering rejsekort-validatorer
Rejsekort check-ud standere ved 
siden af rulletrapper på 
platformene på underjordiske 
stationer fjernes for at skabe 
bedre flow ud (og dermed ind) af 
toget.

Eksempel på resultat af test:
Bedre flow observeret
Ingen øgning i glemte CU
Ingen problemer med kø ved andre CU
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Forbedret flow ved ind- og udstigning

Udkald i myldretiden

”Til dig, der står i dørzonen. Giv plads til 
passagerer, der skal ind og ud af toget.” 

”Passagerer, der står i dørzonen, skal 
være ekstra opmærksomme på at lade 
andre passagerer komme igennem 
zonen.” 

Afventer nyt udkaldssystem.
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• Visualisering af markering af 
dørzone i nye tog i 2021 

Forbedret flow ved ind- og udstigning

• Eksempel fra London 
Underground
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Nyt håndbøjleforløb og fjernelse af linjekort over døre 
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• Forsøg med at rykke ståbænk 
for at undgå ophobning af 
passagerer ved endedøre (og 
skabe incitament for at gå 
længere ind på perronen).

Fordeling af passagerer på perron



Flow på Kongens Nytorv 
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M1/M2 – Kongens Nytorv station

Standard flow - mellemniveau
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M1/M2 Kongens Nytorv
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M1/M2 Kongens Nytorv

Hensyn og udfordringer:
- Ensartet flow (?)
- Fordeling på perron
- Krydsflows
- Billetkø
- Stor sideindgang
- Mange turister
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Standardflow med udfordringer
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Højregående flow
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Test i det omfang det er muligt

• Spørg dine kolleger
• Test dine antagelser på kunder/borgere
• Gå ud og observér
• Afprøv med pap og tape (gid vi måtte det!!!)
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Løs et problem
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Men skab ikke et andet!
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Hvor lidt eller hvor meget skal der til?
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Vær præcis: hvad skal tiltaget gøre?



Jeres adfærdsdesign
WORKSHOP OPGAVE
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Spørgsmål

Hvordan / hvor kunne du med fordel arbejde med 
adfærdsdesign? 

Hvilke projekter / steder / praksisser? 
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Spørgsmål

Hvilken adfærd ønsker I at ændre (og hvilket 
problem løser det)?

Hvordan kan den adfærd ændres?

Har tiltaget uhensigtsmæssige ‘bivirkninger’?

Hvordan kan tiltagets mekanisme testes?



Mimi Larsson, mla@m.dk
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Effektmåling af adfærdstiltag 

Eksempler på fast tilgængelig data
• Årlige kundetilfredshedsundersøgelser
• Antal dørholdninger
• Antal afgange (per time for et tog)
• Glemte check ud per station
• Fordeling af passagerer på ind- og udgangene på en enkelt station

Eksempler på projektspecifik data
• Manuel optælling af efterladte passagerer på platformen
• Manuel optælling af antal passagerer i tog 
• Manuel optælling af valg i diverse situationer (i tog, fx brug af klapsæde, eller på platform, 

fx brug af ballehviler)
• Manuel optælling af antal passagerer fordelt ved de forskellige døre på platformen
• Måling af, hvor lang tid en passager er om at komme fra punkt A til punkt B

Resultat: Effekt / ingen effekt men svært kvantificérbar.

Standardflow i virkelighedenStandardflow i virkeligheden
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M1/M2 – M3/M4 Kongens Nytorv transfer


