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Trafik på gale veje
I efteråret 2005 blev to gymnasieklasser fra Christianshavns og 
Ordrup Gymnasier som led i en international miljø-stafet stillet 
overfor spørgsmålene: “Hvad bekymrer jer mest ved klimaforan-
dringerne?” og “Hvordan involverer vi byens ungdom i løsning 
af problemerne?” Eleverne udtrykte sig samstemmende – efter 
at have fordybet sig i klima-problemstillingen – meget kritisk i 
forhold til, hvor lidt der undervises i dette emne, hvor lidt det 
debatteres i den offentlige debat og hvor lidt, der gøres for at løse 
problemerne. Mange af elevernes svar på, hvad der skal gøres, 
kredsede om problemstillinger, der har med transport at gøre. 
Eleverne var overordentlig visionære, deres forslag spændte vidt 
– og de gik ikke udenom at ville forpligte sig selv til at gøre noget, 
f.eks. at undlade at tage kørekort! 

Eleverne inspirerede os til formen for dette hæfte. De efter-
spurgte utilslørede informationer – og de efterlyste handlinger fra 
borgere og beslutningstagere, der for alvor tager hånd om proble-
merne. Hvorfor har vi ikke fået at vide – og hvorfor ved befolk-
ningen ikke – hvor galt det står til? spurgte de. Derfor indleder vi 
hæftet med temaet om “de værste sider” ved nutidens transport 
og fortsætter med et tema om “drivkræfter”, der beskriver, hvor-
dan beslutninger om infrastruktur ofte er kortsigtede og tages 
gennem uigennemskuelige processer. Med det afsluttende tema 
om “bæredygtig transport” lægger vi op til en ændret tilgang til 
synet på transport, som vi takket være de to gymnasieklasser har 
tiltro til, at fremtidens generationer vil kaste sig over med den 
nødvendige ildhu.

Venlig hilsen NOAH-Trafik
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Myten om frihed

“Friheden for den ene bilist skaber ufrihed for en masse 
andre. For alle dem, der må holde i lange køer på motor-
vejen, fordi så mange andre også holder på deres ret til 
at køre i bil. For alle dem, der gerne ville bruge byernes 
rum til andet end p-pladser og biltrafik. For alle dem, der 
gerne ville bo og færdes i en by uden støj og forurening. 
Og for alle de grupper, der ikke kan transportere sig selv, 
fordi det er for farligt for dem at færdes i trafikken. Biltra-
fikken er klart den transportform, der skaber mest ufri-
hed for andre mennesker. Den tager noget fra os alle sam-
men – også fra dem, som har bilerne.” (citat: trafikforsker 
Malene Freudendal-Pedersen i artikel i JP København 
27.10.2005)
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TransporT og klimaændringer
Den globale gennemsnitstempera-
tur er nu oppe på 0,8 grader celsius 
over det førindustrielle niveau, og 
der er ikke mere nogen tvivl om, at 
det først og fremmest er menneskets 
udledninger af drivhusgasser, der 
forårsager den globale opvarmning. 
Vi skal hurtigt nedsætte vores ud-
ledninger af drivhusgasser, hvis ikke 
klimaændringerne skal passere en 
kritisk grænse. Og de rige lande 
skal først og hurtigst reducere deres 

udledninger, da langt størstedelen af 
udledningerne kommer fra dem, og 
dermed også fra Danmark. Derfor 
har Danmark som part i Kyoto-af-
talen om nedskæringer i udlednin-
gerne af drivhusgasser forpligtet sig 
til før 2012 at nedsætte sit samlede 
CO2-udslip med 21 % i forhold til 
1990. Det er dog bemærkelsesvær-
digt, at mens der skal sættes ind 
over for udslippet af drivhusgasser 
på alle mulige andre områder, så 

holdes transportsektoren fri for ned-
skæringer; den er sågar den eneste 
sektor, hvor man tillader stigninger 
i CO2-udslip. Dette på trods af, at 
den indenlandske transport på veje 
i Danmark bidrager med ca. 23 % 
af udslippet af CO2. Hvis alle andre 
former for transport (med fly, land-
brugsmaskiner og militære køretøjer) 
medregnes, kommer andelen op på 
31 % – altså næsten 1/3 af det sam-
lede CO2-udslip. 

Ikke oliemangel – men      
drivhuseffekt
I 1990’erne blev det mere og mere 
tydeligt, at selv om olien ikke 
lige var ved at slippe op, så var 
der et andet problem forbundet 
med afbrændingen af denne res-
source, nemlig drivhuseffekten. 
Det var et overset problem, som 
kom bag på beslutningstagerne 
overalt på Jorden – og som mange 
forsøgte at negligere. Olieindu-
strien begyndte at betale forskere 
for at modbevise den forskning, 
der viste sammenhængen mellem 
klimaændringer og udslippet af 
drivhusgasser. 

Læs mere om drivhuseffekten på 
www.global-klima.dk

Internationale aftaler

Klimakonventionen blev underskre-
vet på FN’s konference for Miljø og 
Udvikling i Rio de Janeiro i 1992.

Den havde en målsætning om, at 
de industrialiserede lande inden år 
2000 skulle have stabiliseret deres 
udledninger af CO2 og andre driv-
husgasser på et niveau, der svarede 
til udledningerne i 1990. Denne mål-
sætning blev desværre ikke opfyldt. 
Tværtimod havde de fleste industri-
lande CO2-udledninger, der lå bety-
deligt over 1990-niveauet.

Kyoto-protokollen blev vedtaget 

i december 1997 i den japanske by 
Kyoto. Den sætter konkrete mål for, 
hvor meget de industrialiserede lande 
skal nedbringe deres udledninger 
af CO2 og fem andre klimagasser i 
perioden før 2012. Kyoto-protokol-
len er juridisk bindende for de lande, 
som har underskrevet den. Danmark 
underskrev den d. 16. maj 2002 og er 
hermed juridisk forpligtet til at leve 
op til Kyoto-protokollen. Danmark 
har forpligtet sig til før 2012 at redu-
cere sit udslip af klimagasser med 21 
% i forhold til 1990-niveauet.

I Montreal 2005 mødtes alverdens 
miljøministre igen for at aftale en ny 

runde af forhandlinger for at videre-
føre Kyoto-aftalen, når 1. fase slutter i 
2012. De lande, der som EU, Rusland, 
Canada og Japan allerede har forplig-
tet sig til at reducere CO2-udslippet, 
blev enige om at fortsætte med en 
ny fase i Kyoto-sporet umiddelbart 
efter den første fase. U-landene, som 
ikke tidligere har haft reduktions-
forpligtelser, vil nu også bidrage til 
løsningen på klimaproblemet. Og der 
lægges et stigende pres på den ame-
rikanske regering, om at USA – ver-
dens største udleder af drivhusgasser 
– skal påtage sig de nødvendige for-
pligtelser.

Sollys

Atmosfæren kaster lys
tilbage til rummet

Lavtliggende skyer
kaster sollys tilbage

Lyse områder 
tilbagekaster lys

Jorden udsender 
varme som 
infrarød stråling

Infrarød stråling optages af drivhus-
gasser og vanddamp og tilbagekastes
til jorden og til atmosfæren. Kun en
lille del forsvinder ud i rummet

Sollys absorberes af havene og jorden

Hvad er drivhuseffekten

Transportens værste sider
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Global ulighed 
“Et alternativt syn på verden”: 
FN’s Miljøprogram UNEP 
illustrerede ved FN’s Ver-
denstopmøde for Bæredygtig 
Udvikling i Johannesburg, 
Sydafrika 2002 den globale 
ulighed ved at korrigere lan-
denes størrelser i forhold til 
størrelsen af deres bruttona-
tionalprodukt pr. indbygger. 
Bruttonationalproduktet er 
opgjort efter et princip, Ver-
densbanken kalder “purchai-
sing power parity” (ppp), der 
kompenserer for, at en dollar 
har forskellig købekraft i for-
skellige lande. Jo mørkere rød 
farve, desto større købekraft 
har indbyggerne. Der er en 
nær sammenhæng mellem 
denne købekraft og CO2-ud-
ledningerne. 

(Kilde: UNEP/GRID Arendal) 

Udvalgte eksempler
1. CO2-udledning i ton pr. ind-
bygger pr. år. 
2. Andel brugt til vejtransport i 
pct.  
3. Andel brugt til anden transport 
i pct.

 1. 2. 3.

USA 19,9 32,3 7,3 

Australien 17,3 30,1 8,6

Danmark 9,7 23,4 7,3 

Sydafrika 7,8 20,3 3,8

Portugal 5,9 29,5 4,6

Thailand 3,3 27,8 5,9

Kina 2,9 6,1 3,5

Uruguay 1,4 32,6 0,4

Albanien 1,3 33,0 8,5

Indien 1,1 10,3 1,4

Nigeria 0,7 9,2 0,6

Sudan 0,3 12,8 1,6

(Kilde: World Ressources Insti-
tute)

Mindst miljø for pengene
Eksempel på CO2-udledning ved forskellige transportformer (g per per-
sonkm) på turen København H. til Århus H. (Fra TEMA 2000, Trafik-
ministeriet 2000): 

Bil: via Storebælt; 
Tog: via Storebælt; 
Bus: via Storebælt; 
Bil-Færge: via Sjæl-
lands Odde – Århus 
Havn; Bil-Færge-
Bil: via Sjællands 
Odde – Ebeltoft; 
Tog-Fly-Bil: via 
Kastrup – Tirstrup; 
Tog-Fly-Bus: via 
Kastrup – Tirstrup. 
(Der er regnet med 
de gennemsnitlige 
almindeligt fore-
kommende belæg-
ningsgrader.)

Beregningerne for de valgte transportmidler på strækningen København 
H. til Århus H. viser, at de ture, hvor der ikke indgår fly eller færge, er 
langt mere energi- og miljøvenlige end turene, hvor fly og færge indgår. 
For de enkelte transportmidler er toget det mest energi- og miljøvenlige, 
efterfulgt af bus og bil. For de ture, hvor der er benyttet en færge, uaf-
hængigt af hvilken færgetype, kan det konstateres, at energiforbruget 
per personkm er markant højere end ved de andre transportmidler.
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energi og TransporT
Olie er en ressource, der er rift om. 
Dem, der “sidder på” olieressourcer-
ne, har både magt og penge. Kampen 
om denne ressource foregår derfor 
ikke altid lige fredeligt. Og selve 
indvindingen af olie giver anledning 
til store sociale og miljømæssige pro-

blemer. I mange år har olien været 
et varmt emne. I 1970’erne mente 
mange, at oliereserverne var ved at 
være udtømte. Men efterhånden blev 
dette problem overskygget af den 
drivhuseffekt, som er et resultat af 
afbrændingen af olien og de andre 

Olie – en uendelig ressource?
I 1970’erne var der advarsler frem-
me om, at olien snart ville slippe 
op. Men det viste sig, at der hele 
tiden blev fundet nye olieforekom-
ster. Dermed blev det igen almin-
deligt bare at bruge løs af Jordens 
ressourcer, for de blev nærmest 
betragtet som uendelige. Slap en 
ressource op ét sted, fandt man 
bare en ny – og hvis der var nogen, 
som advarede imod den tanke, blev 
de regnet som sortseere. Det gik 
ganske vist hårdt ud over naturen 
og de folkeslag, der boede i nærhe-
den af en olieforekomst, men den 
slags indvendinger fandt ikke me-
gen lydhørhed.

Oliemangel – igen
I dag anerkender de fleste, at driv-
huseffekten er en realitet. Samtidig 
er der kommet nye beviser for, 
at oliereserverne er ved at være 
udtømte – eller i hvert fald, at de 
nye olieforekomster, der evt. kan 
findes, vil være meget vanskelige og 
kostbare at udvinde. Og samtidig 
vil det ofte i stigende grad være 
ødelæggende for naturområder 
både på landjorden og i havet at 
udvinde olien.

Forskellige vurderinger af den resterende olieressource: 
(1 tønde = 157 liter)

International Energy Agency (2002): 1898 mia. tønder
Hubbert Centre (2002):    1050 mia. tønder 
ODAC (2000):     1140 mia. tønder
United States Geological Survey (2001):  2568 mia. tønder 

(Kilde: Value-at-Risk of carbon constraints; Wuppertal Papers 
no.144, juni 2004)

Transportens værste sider

fossile brændstoffer: gas og kul. 
I dag er oliereservernes knaphed 

dog igen kommet på dagsordenen 
– og flere og flere geologer råber vagt 
i gevær i forhold til det stadigt vok-
sende træk på denne ressource. 

Det voksende gab mellem produktion og nye fund
Figuren viser de hidtidigt opdagede olieforekomster og de forventede 
fremtidige fund sammenlignet med den årlige produktion (i milliarder 
tønder pr. år) 
  

Der går noget tid fra et oliefelt bliver opdaget, og indtil udvindingen af 
olie fra feltet topper. Kurven viser, at mens der indtil cirka 1980 blev 
fundet mere olie, end der blev udvundet, så er situationen i dag lige 
omvendt: der bliver udvundet mere olie, end der bliver fundet. Derfor 
vil der inden for en overskuelig årrække indtræffe en situation, hvor det 
årlige forbrug på verdensplan overstiger den årlige udvinding. Det vil få 
oliepriserne til at stige kraftigt. Det vil også medføre en øget risiko for 
væbnede konflikter.

(Kilde: Colin Campbell (efter ExxonMobil); 2006) 
(Læs mere på: www.peakoil.ie)
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Nigeria 10 år efter              
Ken Saro-Wiwa
I 1995 blev den nigerianske 
digter og miljøaktivist Ken Saro-
Wiwa – sammen med otte andre 
miljøaktivister – hængt af general 
Abacha, den nigerianske diktator, 
trods internationale henstillin-
ger om benådning. Aktivisterne 
tilhørte Ogoni-folket, og deres 
forbrydelse var, at de protesterede 
imod de miljømæssige ødelæg-
gelser, Ogoniland i Niger-Deltaet 
gennem årtier har lidt under, 
fordi landet ligger i centrum for 
olieudvindingen i Nigeria. 10 år 
efter er miljøødelæggelserne og 
brutaliteten mod Ogoni-folket 
værre end nogensinde. Regerin-
gen vil ikke give afkald på ind-
tægterne fra olien, men dem, der 
tjener mest på olien, er Shell, der 
kontrollerer størstedelen af Nige-
rias olieressource. 

Transportsektoren er i dag den sektor i Danmark, som har det største 
energiforbrug – og det er den eneste sektor, som har et stadig voksende 
energiforbrug. (Kilde: Energistyrelsen)

Hvor langt på literen 
På www.hvorlangtpaaliteren.dk 
kan man finde en oversigt over 
energiklasse for alle bilmærker i 
Danmark, og hvor langt bilerne 
kører på literen . 

Her er et par eksempler på ben-
zinforbrug:
Toyota Prius 1,5 HB aut. 2006: 
23,3 km/l
Jeep Grand Cherokee 4,7 aut. 
2006: 6,7 km/l

NOAH mener

Olieforekomsterne må betragtes 
som en fælles global ressource, der 
skal deles ligeligt imellem Jordens 
befolkninger. Selv om Danmark 
udvinder mere olie i Nordsøen, 
end vi forbruger, bliver også vi 
nødt til at forholde os til, at olie er 
en begrænset ressource. Vi bør i 

langt højere grad tage hensyn til 
al den viden, der findes om såvel 
drivhuseffekten som problemerne 
ved indvindingen af olie. Vi må 
tage forsigtighedsprincippet alvor-
ligt, så det ikke bliver de kommen-
de generationers lod at leve med de 
klimaændringer og den ressource-
knaphed, som  vores nuværende, 
ekstravagante livsstil kan medføre.

Skov og landbrugsjord 
ødelagt af brand i olie-
spild ved forladt Shell-
boring i Rukpokwu, 
River State

“The Shell Report” er 
udgivet i 2005 af Env-
ironmental Rights Ac-
tion (ERA) / Friends of 
the Earth, Nigeria

Transport Produktions-
erhverv

Handel og
service
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råsToffer og økologisk rygsæk
Der er mange, der mener, at hvis 
vi blot kan løse problemerne ved 
det store energiforbrug, som især 
vejtransporten giver anledning til, 
så kan vi bare køre derudaf. Det er 
meget sjældent, at der tales om, at 
også andre ressourcer end olien giver 
anledning til problemer. Kun de fær-
reste tænker over, at der heller ikke 
er uendelige mængder af metaller og 
andre ikke-fornyelige råstoffer – og 

at også udvindingen af disse stoffer 
kan være problematisk for miljøet og 
de mennesker, der bor i nærheden af 
en råstofmine. 

En meget stor del af de råstoffer, 
der forbruges i de industrialiserede 
lande, stammer fra udviklingslande. 
Derved bliver de miljømæssige og 
sociale konsekvenser af vores for-
brug “usynlige” for os.

Til fremstillingen af biler, busser, 

tog, fly og cykler bruges der metal-
ler. Og til de infrastrukturelle anlæg 
bruges der asfalt, grus, cement, jern 
og andre ikke-fornyelige råstoffer. 
Også her er der stor forskel på, hvor 
meget transport vi kan få, i forhold 
til hvor mange ressourcer, der for-
bruges. 

Økologisk rygsæk – hvad er det?
Den økologiske rygsæk for et produkt (som f.eks. en bil, en cykel, en 
mobiltelefon eller en kaffemaskine) er den ravage eller uorden, som efter-
lades i naturen ved fremstillingen af det pågældende produkt. Ravagen i 
naturen opstår, fordi der til fremstilling af bilen, cyklen, mobiltelefonen 
eller kaffemaskinen skal bruges jern, aluminium, kobber eller andre ma-
terialer, som udvindes fra miner. Udvindingen af disse stoffer efterlader 
store kratere i jorden, hvad enten det sker fra overflademiner eller grube-
miner. Fabrikkerne, der fremstiller produkterne, efterlader også en masse 
ravage i form af affald, røg og spildevand. 

Økologisk rygsæk er en måde at måle al denne ravage på. 

Økologisk rygsæk – den of-
ficielle definition:
“Den økologiske rygsæk for et 
produkt er vægten af alle de ma-
terialer, der blev flyttet rundt på 
under fremstillingsprocessen, 
men som ikke blev en del af pro-
duktet.”

Økologisk rygsæk for en bil
Den økologiske rygsæk for frem-
stillingen af en bil er mere end 
20 gange bilens vægt – og så er 
vand og luft ikke engang regnet 
med. En splinterny bil hos bil-
forhandleren har f.eks. allerede 
forbrugt 5.000 liter olie, når man 
indregner råstofudvinding og 
produktion. 

En gennemsnitsbil bruger i sin 
levetid ligeså meget energi som en 
billøs tysker bruger til alle sine 
fornødenheder på seks år. En in-
der ville være 76 år om at bruge 
samme ressourcemængde, som 
en bil typisk bruger i sin levetid. 
(Kilde: Miljø- und Prognoseinstitut 
Heidelberg)

Transportens værste sider

Samlede input

Produktions-
processerne, 
dvs. det, 
der foregår 
i miner og 
fabrikker 

Produkt

Den økologiske rygsæk kan 
forstås enten som vægten 
af det samlede unyttige 
output eller som vægten af 
det samlede input minus 
produktet

Den samlede økologiske 
rygsæk for en gennemsnits-
dansker er cirka 70 tons per 
år

Unyttige output, 
– dvs. affald, 
spildevand, røg, 
CO2 osv.
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Beregningseksempel: Hvor stor er den økologiske rygsæk for en cykel?
Til fremstillingen af en cykel medgår: Ca. 3 kg stål og ca. 3,5 kg aluminium. Økologisk rygsæk ved fremstilling 
af stål (inkl. støbning) og aluminium (inkl. forarbejdning) i kg per kg nyt stål, genbrugsstål osv.: 

 nyt stål genbrugsstål nyt aluminium genbrugsaluminium

  Abiotisk materiale*) 12,0 kg/kg 2,7 kg/kg 65,6 kg/kg 1,2 kg/kg
  Vand 90,7 kg/kg 51,5 kg/kg 922,5 kg/kg 23,5 kg/kg
  Luft **) 0,7 kg/kg 0,7 kg/kg 14,6 kg/kg 0,9 kg/kg

Stål består almindeligvis af 35 % genbrugsstål og 65 % nyt stål fremstillet fra jernmalm.
Aluminium består almindeligvis af 20 % genbrugsaluminium og 80 % nyt aluminium.
*) Abiotisk materiale er ikke-fornyelige stoffer, som kommer fra miner og borehuller, f.eks. jord.
**) 1 kubikmeter luft vejer ca. 1,2 kg.

Ok Tedi-kobberminen i Papua 
Ny Guinea

Ok Tedi-minen er højt beliggende i 
et regnskovsdækket bjergområde i 
Papua Ny Guinea. Minen er et ek-
sempel på, hvordan oprindelige be-
folkninger franarres rettighederne 
til deres land gennem aftaler mel-
lem landets regering (under pres fra 
Verdensbanken) og et transnatio-
nalt mineselskab. 

Eksemplet er langt fra enestående. 
Overalt på Jorden kan der findes 
lignende eksempler. Det særlige ved 
Ok Tedi-eksemplet er blot, at hele 
processen er blevet dokumenteret. 
Offentligheden har fået indsigt i 
dokumenter, der viser, at de oprin-
delige befolkninger har mistet deres 
demokratiske rettigheder til at have 
medindflydelse på, hvordan deres 
land må bruges.
 
Affald uden ejer
I 1984 fik det transnationale sel-
skab BHP Billiton tilladelse til at 
åbne kobberminen og til dagligt at 
udlede 80.000 tons affald direkte i 
Ok Tedi floden, som står i forbin-
delse med Papua Ny Guineas næst-
største flod Fly. Disse udledninger 
har lige siden haft katastrofale føl-
ger for skoven langs med floderne, 
for fiskene i floderne og for befolk-
ningen, som plejede at leve af jagt 

og fiskeri i området. Udledningerne 
består af finkornet klippemateriale, 
som indeholder spor af kobbersul-
fid og rester af cyanid. 

De enorme mængder affald, som 
er ledt ud i den nedre del af Ok Tedi, 
har fået vandstanden til at stige, så 
flodsletten er blevet dækket af det 
giftige sediment, der igen har ødelagt 
vegetationen på et område af forelø-
big 1.300 km2. 

Fiskebestanden er reduceret med 
80 %. Den traditionelle færdsel i 
kano på floderne er blevet farligere på 
grund af hurtige strømninger, der op-
står, når flodlejet ændres. Tyk mud-
der ødelægger befolkningens mulig-
heder for at hente vand, bade, fiske 
og dyrke jorden. Forureningen og de 
miljømæssige ødelæggelser forventes 

at fortsætte i mange årtier. 

Godgørenhed eller spekula-
tion?

I 2002 etablerede BHP Billiton en 
“udviklingsfond til gavn for be-
folkningen i Papua Ny Guinea” 
og forærede sine aktier i minen til 
fonden. Det var da allerede plan-
lagt, at minen skulle lukke i 2010. 
Der var således under 1/3 af minens 
levetid tilbage. Fremtiden vil vise, 
om midlerne fra fonden kan gen-
oprette miljøet og hjælpe de 50.000 
mennesker, der bor i de cirka 120 
landsbyer langs floderne neden for 
Ok Tedi-minen, til en værdig tilvæ-
relse.

Økologisk rygsæk ved olieindvinding

Abiotisk materiale*)  1,360 kg/kg 
Vand   7,700 kg/kg
Luft **)    0,019 kg/kg
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landareal – også en begrænseT ressource
Der er kamp om arealerne på land-
jorden. Vi vil gerne have plads 
til både boliger og byer, industri, 
landbrug, skove og uberørt natur. 
Og desuden veje og jernbaner. De 
forskellige transportformer bruger 
ikke lige meget af de forskellige 
ikke-fornyelige ressourcer. Når det 
gælder persontransport på landjor-

den er rækkefølgen sådan, at gang 
og cykling bruger færrest ressourcer, 
dernæst kommer tog og bus, mens 
persontransport med bil bruger flest. 

Nøjagtig det samme gør sig gæl-
dende, hvis vi kigger på, hvor store 
arealer af landjord, der skal bruges 
til transportformål. En fornuftig og 
fremtidssikret planlægning tager 

udgangspunkt i, at også plads er en 
begrænset ressource. Derfor skal vi 
være meget påpasselige med at ud-
nytte landjorden effektivt, når vi skal 
tage stilling til, om der skal inddra-
ges nye arealer til infrastrukturelle 
anlæg (som veje, jernbaner m.m.). 

Pladskrav for persontrans-
port 
Et vejareal med en bredde på fire 
meter kan pr. time “klare” enten 
24.000 fodgængere, 12.000 cyk-
lister, sporvogne med plads til 
16.000 passagerer eller 800 biler. 
I bilerne bliver der år for år færre 
og færre personer. I dag er gen-
nemsnitstallet nede på 1,17 per-
son pr. bil på motorvejene mod 
København i morgenmyldretiden. 
Med den belægningsgrad kan der 
sidde 936 personer i 800 biler. 
Hvis der var 4 personer i hver bil, 
kunne der sidde 3.200 personer 
i 800 biler. Men der foretages 
igen og igen vejudvidelser for at 
mindske trængslen for bilisterne 
netop i myldretiden i stedet for at 
forbedre den kollektive transport 
eller blot sikre en bedre udnyt-
telse af bilernes kapacitet.

Motorvej Århus-Herning
I 20 år har man diskuteret nød-
vendigheden og beliggenheden af 
denne motorvej. Miljøorganisa-
tionerne har kæmpet imod den, 
men trafikplanlæggere, politikere 
og dele af befolkningen vil have 
den. Især strækningen uden om 
Silkeborg har været til debat. I 
lang tid er det blevet foreslået 
fra myndighedernes side at føre 
vejen direkte igennem den fre-
dede Gudenådal. 2. marts 2006 
tegnede der sig ifølge DR et folke-
tingsflertal for denne løsning. En 
klage fra Jyder Mod Overflødige 
Motorveje 18. marts 2006 fik EU-
kommisionen til at gå i gang med 
at undersøge om Danmark med 
denne linjeføring ville overtræde 
habitatsdirektivet (et EU-direk-
tiv, der skal sikre, at bestemte 
naturtyper og arter af dyr og 
planter ikke udryddes).

Det mener: 
Danmarks Naturfredningsforening: 
Motorvejen vil krydse Gudenåen 
på en 25 m høj og ca. 1.500 m 
lang dalbro. Området er fredet 
efter naturbeskyttelsesloven. 
Gudenådalen er et af de mest ene-
stående landskaber i Danmark. 
Området indgår i det europæiske 
netværk af sårbare naturområder 
NATURA 2000. Derfor har vi et 
internationalt ansvar for at gen-
nemføre en effektiv naturbeskyt-
telse i området. (Fra: “Foretræde 
i Folketingets Trafikudvalg 13. 
oktober 2005”)

Partiet Venstre: 
“I dag er vejbyggerne så dygtige, 
at de kan minimere højbroens 
gener for folks oplevelse af na-
turen.” (Citat: Flemming Dam-
gaard-Larsen, folketingsmedlem 
for Venstre, 2. marts 2006 (fra 
dr.dk/nyheder))

“I nogle år har jeg hver sommer 
padlet i kano på Gudenåen og på 
svenske søer med mine børn. Der 
er simpelthen intet, der i den grad 
er sundt for øjet og godt for sjælen 
som at glide ned ad strømmen i Gu-
denådalens enge eller at sejle rundt 
i et svensk sølandskab, langt fra 
verdens støj og eet med naturen. Og 
jeg bliver virkelig harm ved tanken 
om, at sådanne naturområder kun-
ne blive ødelagt af vandforurening, 
trafikanlæg eller andet af industri-
samfundets frembringelser.” (Citat: 
Anders Fogh Rasmussen (Venstre) 
i “Fra socialstat til minimalstat”, 
1993).

Transportens værste sider

Visualisering af den foreslåede motorvejsoverføring over den fredede Gu-
denådal (Vejdirektoratet.)
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Trans Europæiske Netværk
En meget central del af transport-
politikken i EU er de transeuropæ-
iske netværk for transport (TEN-
T). Dette net anses for nødvendigt, 
for at Det Indre Marked kan funge-
re effektivt. Man vil fjerne “flaske-
halse” på de store internationale 
trafikakser. For at imødegå nogle 
af de store miljømæssige proble-
mer, som den stigende vejtransport 
medfører, har EU siden 2001 haft 
en målsætning om, at det primært 
skal være jernbaner frem for veje, 
der udbygges.

EU i konflikt med sig selv
Når EU giver støtte til anlæg af 
infrastrukturelle anlæg gennem 
f.eks. Den Europæiske Investe-
ringsbank eller gennem EU’s struk-
turfonde og samhørighedsfonde, så 
uddeles der (i strid med EU’s egne 
hensigtserklæringer) forholdsmæs-
sigt langt flere penge til vejanlæg 
end til jernbaner. Miljøorganisatio-
ner i de nye EU-lande og ansøger-

landene har samlet sig i paraplyor-
ganisationen Bankwatch, der har 
påtaget sig den vanskelige opgave 
at forsøge at ændre EU’s investe-
ringspolitik på det overordnede 
plan – og at forhindre de miljø- og 
menneskefjendske anlæg i at blive 
ført ud i virkeligheden. (Læs mere 
på www.eu-transport.org)

Motorveje med støtte fra europæi-
ske udviklingsfonde 
(Fra: www.bankwatch.org)

Polen: Via Baltica express (S-8)
S-8 er planlagt som en del af den trans-
europæiske korridor fra Warszawa til 
Helsinki med en ruteføring, der vil påføre 
uoprettelig skade på tre vigtige Natura 
2000-områder i det nordøstlige Polen 
med flere truede dyrearter. Hvis den gen-
nemføres som planlagt, vil denne motor-
vej sandsynligvis ramme regionens stør-
ste aktiv – nemlig dens attraktionsværdi 
for turister.

 
Slovakiet: R1 motorvej gennem Ziar 
nad Hronum
En del af denne motorvej planlægges 
at blive placeret på en høj vold, der vil 
komme at opsplitte byen Ziar nad Hro-
num midt imellem boligbebyggelser og 
Hron floden. Hvis den gennemføres som 
planlagt, vil den komme til at ligge 120 m 
fra byens vigtigste rekreationsområde, by-
ens kommunale park, der bl.a. indeholder 
sportsfaciliteter. Støjniveauet vil komme 
til at ligge over den tilladte grænse. 

Naturens vilkår i Danmark
En rapport fra Det Europæiske 
Miljøagentur fra 2001 viser, 
at Danmark er et af de lande i 
Europa, hvor flest naturområder 
er påvirket af trafikanlæg. Selv 
Holland, som har tre gange så 
stor befolkningstæthed som Dan-
mark, har flere større naturom-
råder, som ikke er fragmenteret 
af trafikanlæg. Fragmenteringen 
betyder, at levesteder for dyr og 
planter isoleres, og at bestandene 
bliver mere sårbare over for på-
virkninger udefra.

Den gennemsnitlige størrelse (i km2) af landarealer, 
der ikke var blevet gennemskåret af veje og jernbaner i 
1998. 
(Kilde: Europe’s environment: The third assessment; Det Euro-
pæiske Miljøagentur, 2003)

Polen: 206 km2

Befolkningstæthed: 123 pr. km2

Slovakiet: 113 km2

Befolkningstæthed: 111 pr. km2

UK: 63 km2

Befolkningstæthed: 243 pr. km2

Holland: 50 km2

Befolkningstæthed: 
395 pr. km2

Danmark: 44 km2

Befolkningstæthed: 
126 pr. km2
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ulykker, usundhed og ulighed
Når det gælder helbredsmæssige 
spørgsmål, skiller vejtransporten sig 
tydeligt ud som det transportmiddel, 
der står for flest negative følgevirk-
ninger. Ud over at biltransporten 
lægger beslag på uforholdsmæssig 
mange ressourcer, er det også den 
transportform, som medfører flest 
ulykker, mest støj og mest luftforure-

ning. Dertil kommer, at den megen 
biltransport er en medvirkende årsag 
til, at stadig flere både børn og voks-
ne ikke får tilstrækkelig motion. Og 
biltransporten er i høj grad med til at 
underbygge sociale skel i samfundet. 
Det skyldes bl.a., at det mange steder 
er svært at holde liv i den kollektive 
transport, især busdriften, fordi 

flere og flere vælger at køre i bil. Det 
betyder, at alle de mennesker, som 
ikke kører i bil (f.eks. børn, unge 
og gamle), i stigende grad bliver 
ringere stillet end de, som kører bil. 
I Københavns Kommune har 70 % 
af husstandene ikke rådighed over 
en bil, i Århus Amt er det 50 % og i 
Viborg Amt er det 40 %.

Transportens indflydelse på 
helbredet

Verdens Sundheds Organisationen 
(WHO) har illustreret, hvordan 
forskellige sundhedsmæssige 
aspekter indgår i og er forbundne 
med vejtransporten som brikkerne 
i et puslespil:

Grøn: Sociale følger af transporten 
kan f.eks. være den angst, foræl-

dre føler, når de skal sende deres 
børn ud i trafikken på egen hånd. 
Eller manglende muligheder for 
befolkningsgrupper uden bil for at 
komme “til byen”, fordi den kollek-
tive transport i landdistrikterne er 
blevet forringet.

Blå: Nedsat fysisk aktivitet er alle 
steder en direkte følge af, at flere 
og flere mennesker lader sig trans-
portere fra dør til dør, siddende i en 
bil, i stedet for at transportere sig 
selv. En anden årsag til nedsat fy-
sisk aktivitet er, at det nogle steder 
er for farligt at gå – og især at cykle 
– til og fra sine gøremål.

Pink: Antallet af trafikulykker med 
invaliderende eller dødelig udgang 
sker hovedsageligt i forbindelse 
med vejtransport. Unge mænd på 
18 år er den befolkningsgruppe, der 

oftest bliver dræbt eller alvorligt 
skadet i trafikulykker. 

Gul: Lokal luftforurening med par-
tikler og andre skadelige stoffer er 
sammen med globale klimaforan-
dringer en følge af, at bilerne bruger 
benzin og diesel som drivkraft. 
Danmarks Miljøundersøgelser an-
slår, at alene partikelforureningen 
årligt medfører ca. 780 for tidlige 
dødsfald, målt pr. 1 million kø-
benhavnere, og 860 – 2260 ekstra 
hospitalsindlæggelser på grund af 
hjertekarsygdomme og luftvejspro-
blemer.

Lilla: Støj fra vejtransport belaster 
i Danmark i alt 2.521.654 boliger; 
705.713 boliger udsættes for støj 
over 55 dB; 147.711 for støj over 65 
dB. 

Adgang til indkøb 
– med og uden bil 

I perioden fra 1960 
til 1990 blev antallet 
af dagligvarebutikker 
i Danmark mere end 
halveret. I den samme 
periode blev afstan-
den for forbrugeren til 
butikken – og dermed 
behovet for transport 
– næsten firedoblet.
(Kilde: Ten key trans-
port and environment 
issues for policy-ma-
kers; Det Europæiske 
Miljøagentur, 2004)

Transportens værste sider
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Aalborg eller Houston – er vi 
på vej til amerikanske til-
stande? 
Eksperter vurderer, at der er sket 
en firedobling af antallet af over-
vægtige børn i Danmark i løbet 
af de seneste 30 år. I den samme 
periode er der blevet færre børn, 
som cykler eller går til skole og 
idræt eller andre fritidsinteresser. 

I Aalborg blev f.eks. 5 % af skole-
eleverne kørt til skole i bil i 1980. I 
dag bliver 25-30 % af alle eleverne i 
byen – fra børnehaveklasse og helt 
op til 10. klasse – kørt til skole i 
bil. I de  yngste klasser er det over 
halvdelen. 

I Houston “verdens fedeste by” 
er indbyggerne begyndt at tale om, 
at de bliver nødt til at ændre hele 
byen radikalt, sådan at det bliver 
muligt at gå og cykle. Det er ikke 
nok at føre sundhedskampagner 
– man er nødt til at have en helt ny 
byplanlægning.

Trafikulykker i Danmark – dræbte og kvæstede
Dræbte/alvorligt kvæstede 1995 2000 2004  2005

I alt 582/5624 498/4259 369/3561 331/3072

Heraf: børn 0-15 år 40/562 31/314 22/328 13/213
Cyklister 77/1324 58/802 53/726 41/676
Knallertkørere inkl. knallert 45  28/517 47/691 46/650 29/511

Hele verden – dræbte og kvæstede
 Pr år Pr dag Pr time

Dræbte 1.200.000 3.000 130
Kvæstede 50.000.000 130.000 5.500

(Kilde: Den engelske trafikforsker John Whitelegg)

På de europæiske veje 
dræbes hvert år mere end 
100.000 mennesker, her-
af ca. 50.000 i EU-lande-
ne. Disse tal dækker over 
umådelige menneskelige 
tragedier. Det er en helt 
uacceptabel situation og 
EU-kommissionen opfor-
drer derfor til, at der sæt-

tes kraftigt ind for at få 
halveret antallet af dræb-
te inden 2010. Næsten 2 
mio. mennesker rappor-
teres kvæstede i EU, men 
dette tal er i følge Kom-
missionen lavere end det 
faktiske antal kvæstede, 
idet mange ulykker ikke 
registreres.  

Fart dræber
Illustrationen viser, at fodgængere dræbes ved kolli-
sion med en bil selv ved lave hastigheder, og ved hø-
jere hastigheder er døden sikker.

Partikler dræber 
Små partikler er en af de allerfar-
ligste typer af forurening, fordi 
disse fine og ultrafine partikler er 
så små, at de kan bevæge sig ud i 
de yderste forgreninger af lunger-
ne. Partiklerne kommer primært 
fra dieselkøretøjer. De ultrafine 
partikler kan måles i blodet hos 
københavnske cyklister, når de 
har opholdt sig i trafikken.

Støjplagede danskere 
Cirka 700.000 boliger i Danmark 
er belastet af støj fra vejtrafik-
ken over den danske vejledende 
grænseværdi (dvs. over 55 dB), 
heraf er ca. 150.000 boliger 
stærkt støjbelastede (dvs. over 65 
dB). Ifølge verdenssundhedsor-
ganisationen, WHO kan længere 
tids påvirkning fra vejtrafikstøj 
føre til egentlige stressrelaterede 
helbredsproblemer. 

(Kilde: Miljøstyrelsen, 2003)
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cenTralisering og infrasTrukTur
Blandt de basale behov i et moderne 
samfund hører transporten mellem 
hjem og skole, arbejde eller indkøb. 
De fleste mennesker vil også nødigt 
undvære at kunne transportere sig til 
fritidsaktiviteter og besøg hos venner 
og familie. At få opfyldt disse behov 
er dog ikke ensbetydende med, at vi 
nødvendigvis skal transportere os 
længere og længere i dagligdagen. 
Her er der andre kræfter på spil. Det 

handler bl.a. om politik og planlæg-
ning i form af infrastruktur, centrali-
sering og teknologivalg. 

Hvis man kigger tilbage på de 
seneste 50 års planlægning af infra-
struktur, virker det, som om store 
nye veje nærmest kommer af sig selv: 
omfartsveje, motortrafikveje, bredere 
veje, motorveje og broer. For de øv-
rige trafikanter skal der kæmpes en 
årelang kamp for selv beskedne ting 

som et læskur, nye cykelstier eller 
bedre bus- og togservice. Politikerne 
og planlæggerne beslutter, hvor for-
skellige ting (f.eks. skoler og butik-
ker) skal placeres. De beslutter også, 
hvilken slags infrastruktur der skal 
investeres i. Disse beslutninger bliver 
i sig selv en drivkraft for, hvordan 
transportmønstrene udvikler sig.

Centralisering
Der bliver mange steder længere 
og længere afstand til dagligdagens 
gøremål. Skoler lægges sammen, 
hospitaler lægges sammen, og store 
butikscentre erstatter lokale ind-
købsmuligheder. Butikscentre og 
stormarkeder skal have mange kun-
der for at løbe rundt. Centrene pla-
ceres ofte på billige industrigrunde 
nær motorveje og bombarderer 
store omkringliggende områder 
med reklamer gennem brevspræk-
ken, på husgavle, i radio og på tv. 
På den måde snupper butikscentre 

kunder fra andre butikker, der lig-
ger nærmere folks bopæl. 

Fields – kunder fra Vejle og 
Småland?
Fields i Ørestaden i København sat-
ser på at tiltrække kunder lige fra 
Vejle i Jylland til Småland i Sverige. 
Fields kalder sig selv for “Skandi-
naviens største oplevelsescenter”. 
Da der skulle gives tilladelse til 
byggeriet, blev der ikke taget hen-
syn til de trafikale og miljømæssige 
konsekvenser af at placere så stort 
et center langt fra, hvor mennesker 

bor. Man kan sagtens komme til 
Fields med bus, metro og regional-
tog. Alligevel er der er ikke mindre 
end 3.000 parkeringspladser ved 
storcentret. 

Fra 300 skattekontorer til 30
12.000 mennesker arbejdede før på 
ca. 300 kommunale og regionale 
skattekontorer. I forbindelse med 
indførelse af en ny struktur for 
den offentlige administration (et 
led i kommunalreformen fra 2005) 
besluttede et flertal i Folketinget, 
at sagsbehandlingen af borgernes 
selvangivelser i fremtiden skal 
finde sted på kun 30 kontorer. Det 
betyder, at de fleste af de 12.000 
ansatte nu har længere til arbejde. 
Det giver megen ekstra transport.

NOAH mener
Det er den kraftige satsning på 
biltrafik, der er med til at indrette 
samfundet, så der bliver “langt til 
alt”, mens der ikke tænkes så me-
get på at skabe tilgængelighed, så 
der er “kort til alt”. Transport for 
transportens egen skyld opfattes 
sjældent som noget særlig attrak-
tivt. For borgerne er det derimod 
vigtigt, at de daglige gøremål er 
tilgængelige, mens selve det at 
transportere sig for de fleste ses 
som et nødvendigt onde.

Drivkræfter
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Beslutninger om infrastruktur

Beslutninger om investeringer i 
infrastruktur har ikke kun betyd-
ning i kraft af, at de ændrer land-
skaber og påvirker miljøet. De har 
også betydning for, hvilken retning 
den trafikale udvikling tager. Siden 
1950’erne har det været investe-
ringer i infrastruktur til vejtrafik, 
der har haft topprioritet i de fleste 
lande i Vesteuropa. Danmark har 
i dag et offentligt vejnet på 72.893 
km. Samtidig er jernbanenettets 
udstrækning reduceret kraftigt, og 
det tilbageblevne net er præget af 
manglende vedligeholdelse, så både 
hastighed, kapacitet og andre kva-
litetsfaktorer ofte er utidssvarende. 
I 1930 havde Danmark 5.300 km 
jernbane. I dag er der i alt 2.838 km 
(2.323 km statsbaner og 515 km 
privatbaner). 

Ansvar for infrastruktur
De forpligtelser, den danske stat 
påtager sig i forhold til henholdsvis 
vejnettet og den kollektive trafik, 
er meget forskellige. Staten har i 
forbindelse med strukturreformen 

i 2005 forpligtet sig til at sikre en 
høj standard på 3.800 kilometer 
vej. Det er 2.147 km mere end i 
dag. Staten overtager ansvaret for 
disse vejstrækninger fra amterne. 
Den statslige forpligtelse på den 

kollektive trafiks side vedrører 
kun et jernbanenet af langt mindre 
omfang, med et lavere serviceni-
veau og høje priser for brugerne. 
Staten har slet ikke noget ansvar 
for bustrafikken eller for anlæg af 
cykelstier.

To verdener 
Når det drejer sig om veje, ar-
bejdes der målrettet på at opnå 
et meget højt serviceniveau. 
Ødelæggelse af naturområder, 
øget støj og luftforurening bliver 
måske vurderet, men får næsten 
ingen betydning, når beslutnin-
gerne træffes. De afgørende vær-
dier hedder fremkommelighed og 
tidsbesparelser for bilister. Det er 
den ene verden. 

I den anden verden kan en 
tilkæmpet busforbindelse let for-
svinde igen ved et budgetmøde. Det 
er besparelser – ikke fremkomme-
lighed – der styrer planlægningen, 
når det gælder den kollektive trafik, 
cyklister og fodgængere. På mange 
veje mangler der f.eks. cykelstier. 
Det betyder, at det er farligt og 
utrygt at cykle. Hvis man som bor-
ger ønsker at få anlagt cykelstier, 
kræver det ofte en stor indsats gen-
nem mange år – måske årtier. 

Øjebliksbilleder
På www.trafikken.dk vises øje-
bliksbilleder af motorveje på de 
forskellige strækninger i Dan-
mark. Her kan man se, hvor 
mange biler der kører på forskel-
lige tidspunkter af dagen. Motor-
vejene bygges efter trafikken på 
de mest trafikerede tidspunkter, 
dvs. myldretiderne morgen og 
eftermiddag, selv om bilerne er 
næsten tomme. 

Her ses motorvejen fra Esbjerg 
til Kolding tæt på Esbjerg sent på 
eftermiddagen.

Motorveje eller cykelstier?
Folketinget har bevilget næsten 
3 mia. kr. til motorveje i Nord-
jylland, hvor der næsten ingen 
trafik er. Det drejer sig om 57 km 
Aalborg-Hirtshals og 52 km Aal-
borg-Frederikshavn.

For 3 mia. kr. kunne der anlæg-
ges mellem 1000 og 1500 km cy-
kelstier i begge vejsider på stræk-
ninger uden for byerne. I byerne 
kunne man for de samme penge få 
mellem 600 og 1000 km cykelstier.  

Statsveje i Danmark, januar 2007
(Kilde: Vejdirektoratet)

Statsejede jernbanestrækninger i 
Danmark (Kilde: Banedanmark)
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poliTik og vaneTænkning 
Det er vores demokratisk valgte poli-
tikere, som tager de store samfunds-
mæssige beslutninger, der f.eks. valg 
og udbygning af infrastrukturelle 
anlæg. Men når politikerne træffer 
beslutninger, sker det ikke kun ud 
fra, hvad der ville være de bedste 
løsninger set i et langsigtet perspek-
tiv. 

Derimod bærer de politiske be-
slutninger ofte præg af, at politikerne 
ønsker at træffe beslutninger, som 
er populære hos deres vælgere (det 
kaldes populisme). Og i dagens Dan-
mark er der ikke mange politikere, 
som har mod til at træffe beslutnin-
ger, som regnes for upopulære blandt 
den bilkørende del af befolkningen. 

De politiske beslutninger bærer 
ofte også præg af en vanetænkning, 
der tydeligt slår igennem, når fordele 
og ulemper skal vægtes ved investe-
ringer i infrastruktur. Og beslutnin-
gerne bærer præg af, at langsigtede 
miljømæssige hensyn ikke vægtes 
særlig højt.

Hvordan regner man?
Som regel ligger der en såkaldt 
cost-benefit-analyse til grund for 
beslutninger om at bygge nye veje.

Først fremskriver vejmyndigheder-
ne vejtrafikken mange år ud i frem-
tiden ved hjælp af en trafikprognose. 
Dernæst beregner man, hvor meget 
den forventede biltrafik vil blive for-
sinket i forhold til den lovlige mak-
simale hastighed på den pågældende 
vejstrækning. Det samlede antal ti-
mer, som det forventede antal bilister 
vil blive forsinkede, ganges nu med 
en timesats. Herved fås et beløb, som 
defineres som et samfundsøkonomisk 
tab, hvis vejen ikke bygges. Dette 
beløb indgår som benefit (fordel) i 
cost-benefit-analysen. Næste skridt 
er at sætte dette beløb i relation til 
det beløb, en vej vil koste. Dette tal 
indgår som cost (omkostning) i cost-
benefit-analysen. 

De tidsbesparelser, vejmyndig-
hederne regner med, tager ikke 
udgangspunkt i det aktuelle trafik-
niveau. Derimod regner man med de 
tidsbesparelser, der kan opnås, hvis 
Vejdirektoratets egne trafikprognoser 
holder stik. I følge disse prognoser vil 
vejtrafikken vokse, selv om det er et 
samfundsmæssigt ønske, at vejtrafik-
ken ikke skal vokse. 

Tidsbesparelser og mentale 
blokeringer
“Kostbart motorvejsminut” var 
overskriften på en notits i Politiken 
den 8. oktober 2003. Den omhand-
lede en statsfinansieret motorvej 
til Frederikssund. Hovedstadens 
Udviklingsråd (HUR) har erkendt, 
at anlægget, der mindst vil koste 
2,4 milliarder kr., kun vil “forbedre 

mobiliteten med godt ét minut”. 
HUR’s formand Mads Lebech: 

“Man kan ikke sige, at et minut ko-
ster 2,4 mia. kr., for der er mange an-
dre tal, der skal med. Ud over kroner 
og øre skal man tænke på de mentale 
blokeringer. Om folk synes, de holder 
i lang kø, og om de synes, det tager 
lang tid at komme frem”. 

Politikerne og planlæggerne er 
enige om, at det er godt, hvis så man-

ge som muligt bruger den kollektive 
transport frem for den individuelle 
bilkørsel. De er også enige om, at 
det skal være attraktivt at bruge den 
kollektive transport. Man kan derfor 
med god ret spørge, hvor der er mest 
behov for at give en håndsrækning i 
forhold til “mentale blokeringer”.

Vejdirektoratets prognose for trafikvækst 2002 - 2015 (Kilde: Vejdirektoratet)

Drivkræfter
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Hokuspokus
NOAH mener, at der bygges motor-
veje ud fra nogle samfundsmæssige 
regnestykker, som er det rene ho-
kuspokus. De forudsætninger, som 
beregningerne bygger på, lægges 
sjældent klart frem i det materiale, 
der danner baggrund for beslutnin-
ger om nye motorveje. 

Motorvejen Århus-Herning er et 
eksempel på, at fremskrivninger af 
trafikken på en vejstrækning ikke 
kunne begrunde et motorvejsbyggeri. 
Men hvad gjorde Vejdirektoratet så? 
De sagde såmænd bare, at hvis mo-
torvejen blev bygget, så ville det blive 
så attraktivt at køre i bil på stræk-
ningen, at endnu flere ville gøre det. 
Hokuspokus, så var der behov for en 
motorvej.  

Alle de store motorveje, der fører 
ind mod København er begrundet 
med, at biltrafikken ved anlæg af 
vejene kunne vinde tid på vejen til 
København. Trafikministeriet sætter 
denne tidsbesparelse lig med en sam-
fundsøkonomisk indtægt, som om 
det var rede penge. Hokuspokus, hvis 
bare man sætter timesatsen højt nok, 
så er der behov for en udbygning.

Ved beslutningen om nye veje får 
sparet tid i de fleste tilfælde den alt-
afgørende betydning. Tidsgevinsten 
omregnet til penge er normalt den 
største post (ofte cirka 80 % af bene-
fit) i cost-benefit-analyserne. At de 

mange biler, som motorvejene leder 
ind til de store byer, betyder store 
tidstab for fodgængere, cyklister, 
buspassagerer og varetransporten i 
byerne, er ikke indgået i beregnin-
gerne.

Myterne er biltrafikkens benzin

“Bilen er synonym på gode ting 
som frihed. Vi kan skabe os det 
hverdagsliv, vi gerne vil, med en 
bil. Ingen stiller krav til os, når vi 
sidder i bilen.”

“Selv om det kollektive system i 
København i virkeligheden er godt 
og har en høj regularitet i forhold 
til andre steder i Europa, har det er 
dårligt rygte. “Der lugter, folk er sure, 
og togene kommer aldrig til tiden,” er 
udsagn, som jeg ofte hører.”

“Det er sjældent, at man hører 
historier om, hvad der er godt ved det 
kollektive system og dårligt ved bi-
len. Medierne fortæller gerne histori-
en om, at S-togene igen er forsinkede. 
De fortæller aldrig historien om, at 
98 % af togene kører til tiden, og at 
biltrafikken aldrig kommer frem med 
samme regularitet. Medierne fortæl-
ler heller ikke historien om, at det er 
for dårligt, at så og så mange kører i 
bil. I stedet fortæller medierne, at nu 
stiger benzinprisen igen.”

“Når bilister regner på, hvor lang 

tid det tager dem at komme fra hjem-
met til arbejde i bil, beregner de den 
optimale tid. De regner ikke kø og 
ventetid med. Det gør de til gengæld, 
hvis de beregner rejsetiden med to-
get. Så lægger de gåturen til stationen 

og en ventetid på 15 minutter, fordi 
toget er forsinket, oveni.”

(Citater af trafikforsker Malene 
Freudendal-Pedersenfra artikel i JP 
København 27.10.2005) 

Trafikministeriet sætter tidsbesparelser lig med en samfundsøkonomisk ind-
tægt, som om det var rede penge
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hvem sTyrer planlægningen
Det mest logiske ville være, hvis 
politikerne valgte de løsninger, som 
gav den største effektivitet på den 
mest miljøvenlige måde. Men det gør 
de langt fra. Udover vanetænkning 
bærer de politiske beslutninger præg 
af, at det gennem lobbyisme lykkes 
for store virksomheder at påvirke de 
politiske beslutninger. De virksom-
heder og interesseorganisationer, der 

lobbyer for flere veje og i det hele 
taget bedre muligheder for biltrans-
port i Danmark, er især De Danske 
Bilimportører (DBI), Danmarks Auto-
mobilforhandler Forening (DAF) og 
Forenede Danske Motorejere (FDM). 
Også Vejdirektoratet opfører sig nær-
mest som en lobbyvirksomhed, selv 
om det er en statslig organisation. 

På EU-niveau er bilfabrikkerne 

og olieselskaberne nogle magtfulde 
lobbyister. De fabrikker, som bygger 
toge og sporvogne, har typisk langt 
mindre indflydelse på de politiske 
beslutninger. Miljøorganisationer og 
pendlerforeninger forsøger også at 
lobbyere, men har langt færre øko-
nomiske ressourcer til det end de 
store virksomheder.

Bil-lobbyen

FDM, bilimportørerne og bilfor-
handlerne kører til stadighed en 
massiv kampagne for at få nedsat 
de danske bilafgifter og benzin-
afgifter. De har store millionbe-
løb til rådighed. Formålet er at få 
presset Folketinget til at nedsætte 
afgifterne. Lavere afgifter vil be-
tyde flere biler, mere bilkørsel og 
en yderligere økonomisk belast-
ning for samfundet. Bilforhandle-
re og bilproducenter vil få endnu 
mere kronede dage.

 I de bilproducerende lande er 
det stort set lykkedes for bil-lob-
byen at få forhindret indførelse af 
en registreringsafgift. Disse lande 
lider af en voldsom biltrafik og 
under, at samfundet skal betale 
alle biltrafikkens omkostninger. 
Undersøgelser viser, at den danske 
bilpark vil blive forøget med cirka 
44 %, hvis bil-lobbyen får held med 
at få afskaffet den danske registre-
ringsafgift. 

“Vejkraft

Det har i nogen grad været over-
set, at den stærkeste revolutionæ-
re kraft i Danmark gennem den 
seneste menneskealder ikke har 
været diverse venstrefløjssekter 
med underlige bogstavkombina-
tioner, men Vejdirektoratet. Dette 
offentlige organ har med jublende 
tilslutning fra Venstre, Socialde-
mokraterne og de Konservative 
forvandlet det danske landskab 
til ukendelighed og har med sam-
menbidt effektivitet foranlediget 
folkeflytninger, som vi skal til det 
hedengangne Sovjetunionen eller 
Ceausescus Rumænien for at fin-
de magen til. Det revolutionære 
direktorat slår nu igen til med et 
forslag om at lægge en motorvej 
midt i det sidste åbne landskab 
vest for den gamle vej til Fre-
derikssund og en anden via en 
højbro over Gudenådalen.” (Citat: 
Claes Kastholm Hansen, “Groft 
sagt” i Berlingske Tidende.)

Hvorfor forsvandt sporvogne 
i mange lande? 

Det er ikke mærkeligt at folk 
vænnes til at bruge bil. Der er 
nemlig stærke økonomiske kræf-
ter på spil. I USA blev deres store, 
fine sporvejssystemer efter 2. 
verdenskrig bevidst opkøbt af fir-
maer ejet af bil- og olieindustrien. 
Opkøberne gemte sig bag firma-
navne, der ikke røbede, hvem der 
var på spil. 

Formålet var alene at nedlægge 
sporvejene for at komme af med 
effektive konkurrenter og derved få 
solgt flere biler og busser. En se-
natsundersøgelse afdækkede sene-
re, at det var bil- og olieindustrien, 
der havde været på spil, men da var 
sporvognene væk fra de fleste ame-
rikanske byer. Hvad der skete i USA 
blev betragtet som moderne og som 
forbillede andre steder i verden. Det 
var medvirkende til, at sporvejssy-
stemer blev nedlagt rundt omkring 
i verden – bl.a. i Danmark. Også de 
store vejbyggerier i USA dannede 
skole for, hvordan vi skulle indrette 
trafikken her i Europa, hvis vi 
skulle være med på noderne.

Drivkræfter

NOAH mener
Vi skal være glade for, at vi i Dan-
mark har bilafgifter, der er højere 
end i mange andre europæiske 
lande. Det betyder, at vi har en 
lavere trafikbelastning. Vi har 
dog alt for lave afgifter for biler 
på gule nummerplader. 

FDM-reklametillæg, hvor den 
danske bilbeskatning overdrives
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De fleste bilsæder er tomme 
– specielt i myldretiden

Danmark har cirka 190 km motor-
vej for hver million indbyggere. I 
Europa er det kun Luxemburg og 
Østrig, som overgår Danmark med 
flere km i forhold til indbyggertal-
let. Alligevel skrives der meget om, 
at der er kø på vejene, og på nogle 
radiokanaler kan man hele tiden 

følge med i, hvordan presset er på 
vejene. Der skrives derimod ikke 
meget om, at gennemsnitstallet for 
persontransport i dag er nede på 
under 1,6 personer per bil og på 
motorvejene ind mod de store byer 
f.eks. mandag morgen i myldreti-
den helt nede på 1,17 person pr. 
bil. Det betyder, at der i de fleste 
biler er tre til fire tomme sidde-
pladser. 

Udnyttelsen af vejenes kapacitet
Figuren viser, at kapaciteten på en indfaldsvej kan udnyttes mange gange 
bedre ved flere personer i hver bil eller ved brug af busser. 
(Kilde: Det Økologiske Råd: Bilens blinde vinkler, 2000)

Pris på transport
Hvad det koster at benytte for-
skellige transportmidler, har stor 
betydning for brugen. Gennem 
årtier er det blevet relativt billige-
re at bruge bil frem for kollektive 
transportmidler. Og på godsom-
rådet er prisen på transport med 
lastbil ikke steget nær så meget 
som prisen på godstransport på 
jernbane. Samtidig er infrastruk-
turen på vejsiden blevet voldsomt 
udbygget, mens den er kraftigt 
indskrænket på jernbanesiden. 

I 1980 kostede et gult HT-klip 3 
kr. I 2006 er prisen 15,50 kr. 

Hvis benzinafgiften var regu-
leret, så benzinprisen havde fulgt 
samme udvikling siden 1980, 
skulle benzinen koste ca. 24 kr. pr. 
liter. 

Når benzinpriserne er høje, bli-
ver der dagligt talt om det i medier-
ne. Når priserne på den kollektive 
transport stiger, har det slet ikke 
samme mediebevågenhed. Men ved 
højtidelige lejligheder er alle enige 
om, at det skal være mere attraktivt 
at bruge den kollektive transport.  

Holbæk-motorvejens timekapacitet ved forskellige transportmidler 
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Halvfyldte busser med
18 personer i hver bus
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Antal transporterede personer

Transporterede personer Ledige pladser

Fra: www.carplus.org.uk
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varer i en globalisereT verden
Det internationale økonomiske 
system er bl.a. lagt an på arbejdsde-
ling, international handel og billig 
transport. Produktionen af mange 
industrivarer flyttes rundt, og virk-
somhederne kan placere den der, 
hvor råstofferne og arbejdskraften er 
billigst. 

Det samme gælder til en vis grad 

produktionen af fødevarer, men her 
spiller klima og vejrforhold også en 
betydelig rolle. Ikke desto mindre 
transporteres også fødevarer i sti-
gende grad rundt – både på grund af 
princippet om at producere billigst 
muligt, og fordi vi i stigende grad 
har vænnet os til at spise fødevarer, 
der ikke kan vokse, der hvor vi bor. 

Det medfører alt sammen en sta-
dig voksende international transport. 
De samme tendenser gør sig gælden-
de regionalt (f.eks. i EU) og nationalt 
(f.eks. i Danmark). Al denne flytten 
rundt på produktioner og produkter 
kan kun lade sig gøre, fordi trans-
porten er billig. 

NOAH mener
Der bør lægges store miljøafgifter 
på transport, f.eks. på benzin og 
olie til transport, og på brug af 
veje, lufthavne og havneanlæg. 
Disse afgifter skal være så store, 
at de for alvor er med til at bringe 
den globale, regionale og nationa-
le varetransport ned. Formålet er 
ikke at få penge i statskasserne, 
men at mindske transport og de 
miljøødelæggelser, der følger af 
den megen transport. 

Godstransport i EU
Kurverne viser, at gods-
transporten i EU stiger 
mere end bruttonatio-
nalprodukterne (GDP). 
(Tonkm udtrykker den 
samlede vægt af de va-
rer, der transporteres, og 
hvor langt de transpor-
teres). 

I næsten samtlige EU-
lande transporteres varer-
ne i dag længere for hver 
Euro, der omsættes, end 
de gjorde for ti år siden.

(Godstransport i EU 
dækker over veje, jern-
baner, indenlandske 
vandveje og søfart internt 
i EU.)

Det mener Regeringen
“Godstransport er velstandens 
smøremiddel.

Der transporteres hver dag me-
get store godsmængder rundt – lo-
kalt såvel som globalt. Både lokal 
og international arbejdsdeling er 
blandt de primære kræfter bag vo-
res velstand – man kan producere 
varerne dér, hvor det gøres bedst 
og billigst. Transport er med andre 
ord velstandens smøremiddel.”

(Fra Regeringens rapport om, 
hvordan godstransportbehovet kan 
løses samfundsøkonomisk mere ef-
fektivt. Sept. 2003. www.ebst.dk).

Det mener transporterhver-
vet
“Transport er ofte et værdifor-
øgende element i produkternes 
vej fra producent til forbruger: 
Kan virksomheder fremskaffe de 
bedste og billigste produkter, kan 
vi forbrugere nyde godt af disse. 
I Danmark kan vi f.eks. glæde os 
over spansk vin, newzealandsk 
lam, tøj og sko fra Asien eller 
medicin fra Tyskland, da disse 
produkter transporteres til Dan-
mark og kan købes i danske bu-
tikker.” (International Transport 
Danmark: www.itd.dk )
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Den flyvende fisks rejse
Norske laks fra dambrug er i lø-
bet af de seneste 15 år blevet en 
betydningsfuld industri med stor 
eksport til EU, USA og Asien, 
især Japan. Billund Cargo Center 
har specialiseret sig i at pakke 
fødevarer, som skal være ned-
kølet under hele rejsen. Firmaet 
opfylder de krav, som er opstillet 
af Lufthansa og Air France. Det 
betyder, at laks, som er pakket i 
Billund Cargo Center, kan trans-
porteres af disse to flyselskaber 
uden at blive pakket om under-
vejs.

Dambrugene ligger spredt  langs 
Norges vestkyst, hvorfra laksene 
køres med lastbil til en udskib-
ningshavn (Bergen, Kristiansand, 
Stavanger), herfra med færge til 
Hirtshals eller Hanstholm og herfra 
med lastbil til Billund.

Efter 12 timer ankommer lak-
sene til Billund Cargo Center, hvor 
de pakkes på paller og kontrolleres 
(10 tons/time), herfra med lastbil til 
Frankfurt eller Paris.

Efter yderligere 12 timer ankom-
mer laksene til Frankfurt eller 
Paris, hvor de læsses på fly, typisk 
sammen med afskårne blomster, 
(laks er en tung last, der skal pak-
kes sammen med noget let), herfra 
med fly til Japan.

Efter yderligere 12 timer 
ankommer laksene med fly 
til Osaka i Japan.

Rejsen varer i alt 36 
timer.

(Kilde: Trafikfor-
sker Lise Drewes 
Nielsen)

Den globaliserede gris 
Danske landmænd er storprodu-
center af svin. 25.000 millioner 
slagtesvin bliver det til om året. 
Det kan kun lade sig gøre ved 
hjælp af 1.681.000 tons impor-
teret sojafoder. Størstedelen af 
denne soja dyrkes i Argentina. 

Sojaen transporteres i Argen-
tina med lastbil til en udskib-
ningshavn. Herfra sejles den til 
f.eks. Rotterdam eller Århus. Fra 
indskibningshavnen køres den i 
lastbil til et foderstoffirma. Foderet 
køres med lastbil ud til den danske 
svinebonde. Når slagtesvinet har 
en passende størrelse, køres det 
med lastbil til et slagteri, som ikke 
nødvendigvis ligger i Danmark. 
Det slagtede svin forarbejdes og 
pakkes, køres i lastbil til et centralt 
lager og herfra videre med lastbil 
ud til forretningerne. Kun en lille 
procentdel sælges i Danmark. 85-
90 % afsættes på verdensmarkedet 
– især Europa, USA og Japan. Det 
betyder, at kødet fra slagteriet skal 
ud på en længere transport, før 
det havner i det land, hvor det skal 
spises.

Pølse fra jord til bord
Danske svinetarme kommer ud 
på en tre måneders lang rejse for 
at blive forarbejdet af arbejdere, 
hvis løn er 60 gange mindre end 
end den danske arbejdsløn.

Efter slagtning er det en halv 
jordomrejse, de danske tarme 
kommer ud på. Når indvoldene er 
taget ud, vasket og delt op i mave, 
smaltarm, krustarm og fedtende, 
bliver tarmene lagt i saltlage og 
transporteret med containerskib 
fra Esbjerg til havnebyen Nantong 
i Jiangsu. I Yancheng, 100 km nord 
for Nantong, står Zheng Xiaoqin 
klar til at tage imod. 

Siden danske DAT-Schaub i 1999 
flyttede en del af produktionen til 
Kina, har Zheng og hendes kollega-
er om året sorteret over 150 millio-
ner meter tarme fra Danmark. Det 
er håndarbejde – eller med andre 
ord løntungt arbejde – der udføres 
her. Det var ikke længere noget, 
det kunne betale sig at få gjort 
herhjemme, ræsonnerede Danish 
Crowns datterselskab DAT-Schaub. 
600 danske slagteriarbejdere mi-
stede deres job, da produktionen 
blev flyttet udenlands. Først til 
Portugal. Siden til Kina.

(Kilde: Information: tema ”Det 
globale slagtehus”, 2005)
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vaner og livssTil
I løbet af de seneste tre til fire årtier 
er der sket store forandringer i vores 
daglige transportmønstre. Men hvad 
eller hvem bestemmer vores valg af 
transportmidler? Mange har lyst til at 
fralægge sig det personlige ansvar og 
skyde hele skylden på “udviklingen” 

og de muligheder, samfundet stil-
ler til rådighed. Men er det egentlig 
“udviklingen”, der bestemmer, eller 
er det noget, vi hver især selv vælger? 
Er det politikere og planlæggere, 
eller er det lobbyister fra industrien 
(bl.a. bil-, fly- og olieindustrien), der 

bestemmer? Er det måske vores pri-
vate økonomi, eller er det vores va-
ner og livsstil, der afgør, om vi kører 
med tog og bus, på cykel eller i bil? 
Sandheden er nok, at det er en kom-
bination af alle disse faktorer. 

Land og by – og nogle trafikale 
paradokser

I de store byer er der ikke så mange 
husstande med bil som i de mindre 
bysamfund og på landet. I byerne 
er der bedre kollektive transport-
midler. Og mange steder er der et 
rimeligt system af cykelstier, som 
gør det nærliggende at bruge cyk-
len. Men byens tætte biltrafik kan 
være en forhindring for, at børn 
får lov til at gå eller cykle på egen 
hånd. Når forældre vælger at køre 
deres børn til skole, fordi de er 
bange for at sende børnene alene ud 
i trafikken, så begrænses børnenes 
frihed og selvstændighed samtidig.

Det trafikale paradoks ligger i, at 
jo flere der f.eks. kører deres børn til 
skole i stedet for at lade dem gå eller 
cykle, jo farligere bliver det for de 

børn, som ikke bliver kørt.
Mange mennesker er flyttet fra 

byen til landet for at være tættere på 
naturen, få lys og luft – men mange 
oplever, at de bliver taxachauffører 
for deres børn i mange år – fra børne-
ne er små, og til de kan klare sig selv 
på cykel – og nogle gange helt indtil 
børnene måske selv får kørekort. På 
landet er forældrene nemlig bange for 
at lade børnene færdes rundt på egen 
hånd pga. smalle veje, bilernes høje 
fart og smalle eller ingen cykelstier 
– forhold, som gør det usikkert for de 
børn, der gerne vil transportere sig 
selv eller er nødt til det.

Det trafikale paradoks ligger her i, 
at de mennesker, som flytter på lan-
det for at være tættere på naturen og 
for at få fred og ro, selv er med til at 
ødelægge naturen og mulighederne 
for, at andre kan få fred og ro. 

NOAH mener

Dét, der opleves som en frihed 
for den ene, kan være en be-
grænsning for den anden. I takt 
med at biltrafikken vokser og 
vokser, bliver det mere og mere 
farligt for de bløde trafikanter, 
især cyklisterne. Så måske giver 
det en stor frihed at kunne blive 
transporteret rundt i bil – for 
dem, der sidder inde i bilen. 
Men for cyklisterne kan det fø-
les som en begrænsning i deres 
frihed, at de ikke kan færdes frit 
på cykel. Dét, der opleves som 
en ret til at transportere sig ube-
grænset og frihed til at rejse for 
nutidens mennesker, kan un-
dergrave levemulighederne for 
fremtidens generationer. Derfor 
er nytænkning nødvendig.

Drivkræfter
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Strukturelle historier om mo-
bilitet og (u)frihed

(Fra: Malene Freudendal-Pedersen 
i “Social Perspectives on Mobility”, 
2005)

“Mandag går jeg til gymnastik, 
onsdag går min mand til squash, 
torsdag går min søn til fodbold 
og svømning, og om fredagen og i 
weekenderne er der fodboldkampe, 
så alt skal planlægges meget nøje”. 
(Citat: kvinde i en familie med to 
biler) 

“Vi er underlagt nogle bestemte 
mekanismer, det gælder bilen, com-

puteren og teknologi – vi kan ikke 
sige nej til dem. På nogle måder tvin-
ger de sig igennem og former vores 
samfund. Byer og samvær formes af 
biler. Man skal ikke narre sig selv 
til at tro, at dette er under demo-
kratisk kontrol. Vi har lige så meget 
indflydelse, som kartoflerne havde 
på, om de ønskede at blive udbredt 
i Vesteuropa. Biler er ikke noget, 
som mennesket besidder – de er en 
sociokulturel enhed, der besidder 
mennesket – bilerne lever deres eget 
liv”. (Citat: mand i en familie med 
to biler)

Dagligt transportarbejde op-
gjort efter personlig brutto-
indkomst
Der er en tydelig sammenhæng 
mellem, hvor meget man tjener, 
og hvor meget man transporterer 
sig.

Den del af befolkningen, som 
har de højeste indkomster, trans-
porterer sig mere end dobbelt så 
langt som den del, der har de lave-
ste indkomster.

Samtidig kan de rigeste bosætte 
sig dér, hvor der er fred og ro og 
ingen trafik, mens de mindre rige 
ofte bor i nærheden af de store veje, 
for dér er boligerne billige. Således 
bliver det i høj grad de laveste ind-
komstgrupper, som kommer til at 
lide under larmen og forureningen 
fra den megen transport – der til 
gengæld især er et gode for de høje-
ste indkomstgrupper.

Reklamens magt 

“Kvalitetstid
Udenfor er junkfood, topskat, 
skod-tv, tast-selv-service med ven-
temuzak, rudekuverter, salmonel-
la, paragrafryttere, computersvigt, 
studenterbrød og truende lavtryk 
syd for Azorerne.

Men her, beskyttet mod det alt 
sammen, sidder du og nyder et af 

dagens store øjeblikke. Skærmet af 
airbags, stødabsorberende zoner og 
lydisolerende materialer – og omgi-
vet af gedigen kvalitet i alle ender og 
kanter. Hvem der bare var dig. ...

… Da trafikken igen så småt be-
gynder at sætte sig i bevægelse, af-
brydes dine tanker af trafikradioen, 
som melder om nye massive kødan-
nelser længere fremme. Hvor heldig 
kan man være?”

Verden for vore fødder
Vi er blevet vant til, at hele ver-
den ligger for vore fødder, at vi 
kan flyve, hvorhen vi vil – og 
næsten når som helst. Dette “vi” 
gælder ikke alle, men det gælder 
mange. 

Det har ikke altid været sådan. 
At almindelige danskere tager på 
ferie til udlandet, er et fænomen, 
som kun er ca. 50 år gammelt. Det 
begyndte med busrejser til Harzen 
i Vesttyskland, derefter kom det 
store feriemål Mallorca på pro-
grammet – og danskerne begyndte 
at flyve. Luftfart er i dag den hur-
tigst voksende sektor.

Vi rejser

I Politikens rejsetillæg d. 1.4.2006 var der under overskriften “Det burde 
være alle menneskers ret at opleve det her” en opfordring til at besøge 
White Island i Vietnam, som er et sandt slaraffenland for dykkere og da-
sere med hvide strande og smukke koralrev. 

Jorden er beboet af 6 milliarder mennesker. Hvad mon der ville ske, hvis 
alle 6 milliarder rejste lige så meget som folk i den rige del af verden? … må-
ske kunne man nøjes med at nyde de smukke fotografier af koralrevene?
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bæredygTig TransporT
For at transporten skal kunne beteg-
nes som bæredygtig, må ressource-
forbruget til transport tænkes ind i 
det samlede ressourceforbrug. Res-
sourceforbrug og miljøbelastninger 
ved alle vores aktiviteter skal samlet 
set holde sig inden for vores miljø-

mæssige råderum. Da såvel enkelt-
individer som lande har behov for at 
bruge ressourcer til mange forskelli-
ge formål, vil det i praksis være nød-
vendigt at minimere forbruget af res-
sourcer til transportformål (energi, 
metaller, kemikalier, arealer m.m.). 

Når planlæggere og politikere skal 
planlægge og beslutte, hvordan 
udviklingen inden for transport 
kan blive bæredygtig, må de se 
på alle de drivkræfter, som gør, 
at der i dag forbruges stadig flere 
ressourcer til transportformål.

Bæredygtig udvikling

Begrebet bæredygtig udvikling 
kom for alvor på den internationale 
dagsorden i 1987 med Brundtland-
kommissionens rapport “Vores 
Fælles Fremtid.” Her blev bæredyg-
tig udvikling defineret således: “En 
bæredygtig udvikling er en udvik-
ling, som opfylder de nuværende 
generationers behov uden at bringe 
fremtidige generationers mulighed 
for at opfylde deres behov i fare.” 

Det miljømæssige råderum
Med begrebet “det miljømæssige rå-
derum” forsøger vi at gøre bæredyg-
tighed til noget konkret. Råderums-
opfattelsen tager udgangspunkt i 
tre forudsætninger: 1) mængden af 
naturressourcer er begrænset, 2) 
der er grænser for den forurening, 
Jorden kan bære, 3) der skal være 
en ligelig adgang til ressourcerne 
for alle mennesker på Jorden, både 
nulevende og kommende generatio-
ner. Med det udgangpunkt kan man

beregne det miljømæssige råderum 
for, hvor meget et land (eller en en-
kelt person) årligt kan tillade sig at 
bruge af naturressourcer og udlede 
af forurening.

Ulighed og råderum
Levevilkårene på Jorden er meget 
forskellige: I dag står ca. 1/5 af Jor-
dens befolkning for mere end 4/5 af 
forbruget, mens 4/5 skal deles om 
den sidste femtedel. De fleste men-
nesker mener umiddelbart, at man 
har samme ret til f.eks. et tv, et kø-
leskab eller en bil, hvad enten man 
bor i Danmark, Kina eller Nigeria. 
De rige landes livsstil og forbrugs-
mønstre er dog ikke bæredygtige, 
for Jorden kan ikke bære det, hvis 
vores livsstil kopieres til resten af 
verden.

I den rige del af verden er det der-
for nødvendigt at nedsætte forbruget 
af ikke-fornyelige ressourcer (som 
f.eks. energi og metaller) til ca. 1/10 
af det forbrug vi har i dag, hvis vores 
forbrug skal ligge på et miljømæs-

sigt bæredygtigt niveau. Kun på 
den måde kan der blive plads til, 
at den fattige del af Jordens befolk-
ning kan forbedre deres situation, 
samtidig med at Jordens samlede 
miljømæssige bæreevne ikke over-
belastes.

Råderum for energi fra fossile 
brændsler
Da CO2-udvikling ved afbrænding 
af fossile brændsler er den største 
bidragyder til drivhuseffekten, må 
vi bringe den globale afbrænding 
inden for et bæredygtigt niveau. 
Klimaforskerne og miljøorganisa-
tioner anbefaler på grundlag af FN’s 
klimapanels vurderinger mindst en 
halvering af det globale udslip af 
drivhusgasser til atmosfæren inden 
år 2050. Det betyder, at vi i Dan-
mark hurtigt og drastisk skal ned-
bringe det årlige udslip af CO2 fra 
de nuværende ca. 10 ton per person 
til ca. 1,5 ton per person i 2030 og 
stræbe efter helt at udfase brugen af 
fossile brændsler.

Bæredygtig transport

Over loftet:
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Drivmidler til transport 
Drivmidlerne er en vigtig faktor for, hvor bæredygtige forskellige trans-
portformer er. Forskellige drivmidler belaster miljøet forskelligt. Her er 
de ordnet i forhold til miljøvenlighed med de bedste øverst og de værste 
nederst.

“Rugbrød”
At køre på “rugbrødsmotoren” er den populære betegnelse for, at menne-
sket bruger sig selv som drivkraft. Det er den motor, vi bruger, når vi går, 
cykler, løber på rulleskøjter eller løbehjul eller ror på vandet. Denne form 
for transport er sammen med sejlbådens udnyttelse af vindenergien den 
optimale både med hensyn til miljø og energieffektivitet.
 
Vedvarende energi på transportmidlet 
Hvis energien kan produceres på selve transportmidlet, er det det mest ef-
fektive. På skibe kan det gøres ved hjælp af sejl. På andre transportmidler 
kan man i princippet bruge solceller, men det forudsætter, at solcellerne 
bliver udviklet til at blive mere energieffektive. Brugen af transportmidlet 
vil i begge tilfælde være afhængig af vejrmæssige forhold.

El produceret af vedvarende energikilder
Den mest effektive måde at bruge elektricitet på er at bruge den direkte i 
en elmotor uden at skulle gå via brint. 

El leveret af brændselsceller med brint som brændstof
Brint baseret på el fra vedvarende energikilder er et miljømæssigt set ac-
ceptabelt drivmiddel. Energieffektiviteten er dog langt fra optimal, da 
der sker store tab ved omsætningen f.eks. fra en vindmølle til brint og fra 
brinten til den motor, som driver køretøjet frem.

Biobrændsel baseret på indenlandsk biomasseaffald
De store mængder af biomasseaffald, som kan tilvejebringes i dag, tager 
udgangspunkt i et industrialiseret landbrug. Med omlægning til økologisk 
landbrug vil der være langt færre affaldsprodukter til rådighed. 

Biobrændsel baseret på indenlandsk dyrket biobrændsel
Energiafgrøder til biobrændsel vil kræve store landbrugsarealer, hvis det 
skal kunne erstatte det nuværende store benzinforbrug. Det vil betyde 
store arealer med samme afgrøde i et industrialiseret landbrug. Dette er 
i modstrid med ønsket om et miljømæssigt forsvarligt landbrug. I et bæ-
redygtigt transportsystem vil det således kun være en mindre del af den 
samlede transport, som kan baseres på biobrændsler.

Fossilt brændsel 
De fossile brændstoffer skal udfases. Det samme gælder derfor el fra kul-
fyrede kraftværker, også selv om der er tale om de mere energieffektive 
kraftvarmeværker.

Atomkraft
A-kraft er en farlig og dyr måde at producere strøm til transport på. A-
kraften bør udfases hurtigst muligt internationalt.

Importeret biobrændsel 
Nogle mener, at biobrændsel 
kan erstatte benzin på længere 
sigt. Svenske bilister kan f.eks. 
tanke brasiliansk bioethanol 
lavet på basis af sukkerrør. 
Importeret biobrændsel kom-
mer f.eks. fra oliepalmer, soja 
eller sukkerrør dyrket på jorde, 
hvor regnskoven er fældet, eller 
hvor der før var et bæredygtigt 
landbrug, der forsynede de 
lokale befolkninger med mad. 
Det betyder store udledninger 
af CO2, når skoven afbrændes 
eller fældes, jorderosion, øde-
læggelse af økosystemer og tab 
af biodiversitet. Den oprindelige 
befolkning presses til at forlade 
deres hidtidige levevis. Derfor er 
importeret biobrændsel en lige 
så miljøskadelig løsning som 
brugen af fossile brændsler – og 
samtidig etisk uacceptabel. 

NOAH mener
Landbrugsjorden skal ikke bru-
ges til at levere brændstof til 
biler. Dels fordi der stadig er sult 
i verden – og hvis den sultende 
befolkning skal konkurrere 
med den rige verdens bilister 
om dyrkningsjordens afgrøder, 
så er der stor risiko for, at den 
sultende befolkning bliver ta-
berne. Og dels fordi der allerede 
sker en voldsom overudnyttelse 
af naturen mange steder (f.eks. 
Amazonas i Sydamerika) til 
dyrkning af soja, som den rige 
verden bruger til husdyrfoder. 
Hvis der nu også kommer en 
kraftig efterspørgsel på bio-
brændsler, fordi det promoveres 
som et miljøvenligt alternativ, så 
bliver trækket på naturen endnu 
større.

Oliepalmer plantet på regn-
skovsjord i Sarawak-provinsen i 
Malaysia
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planlægning med bæredygTig TransporT
Vi må hele tiden holde os for øje, 
hvad det er for nogle behov, vi skal 
forsøge at tilfredsstille – i stedet for 
blindt at udvide transportkapacite-
ten. Transportsystemerne behøver 
ikke at være så destruktive for men-
nesker og natur, som de er i dag. 
Planlæggerne og politikerne må 
tænke mere langsigtet og tage alle de 
problemer, der er knyttet til trans-
porten, mere alvorligt. Politikerne 
må være mere modige, og de må ap-
pellere til befolkningens og virksom-

hedernes ansvarlighed over for både 
det lokale og det globale miljø. Der 
er rige muligheder for at planlægge 
med bæredygtig transport, uden at 
det går ud over livskvaliteten. Vores 
samfund bør indrettes, så der er 
kortest mulig fra bolig til de daglige 
gøremål som arbejde, indkøb, offent-
lige institutioner m. v. Bæredygtige 
transportplaner skal være integreret 
i al politik og planlægning. Det vil 
sige, at overordnede, langsigtede 
anlægsinvesteringer, erhvervspolitik 

og politik for byudvikling tager 
hensyn til transportplanerne og 
inddrager hensynet til bæredygtig 
transport. Det er især vigtigt at 
tænke byplanlægning og byud-
vikling sammen med kollektiv 
transport og gode og sikre mulig-
heder for at cykle og gå. På den 
måde understøttes en adfærd og 
en livsstil, der minimerer motori-
seret transport.

Værktøjskasse for bæredygtig transport:

• Planlægning – den overordnede landsplanlægning, den regionale planlæg-
ning og den kommunale byplanlægning. Det vil sige placering af institu-
tioner, skoler, erhvervsområder og planlægning af veje, jernbaner og andre 
transportanlæg. 

• Forbedre samspillet mellem gang, cykling, bus og tog, f.eks. ved at sørge for 
at køreplanerne for bus og tog passer sammen eller ved at gøre det muligt 
og let at tage sin cykel med i de kollektive transportmidler.

• Mere kollektiv transport for pengene f.eks. ved at anlægge letbaner frem for 
metro eller ved at omlægge busdriften i landdistrikterne til små telebusser 
frem for de store busser, der ofte kører halvtomme.

• Fremme gang og cyklisme ved at prioritere anlæg af gode fodgængerarealer 
og cykelstier højere samt sørge for gode cykelparkeringsforhold.

• Vanskeliggøre biltrafik f.eks. ved at indskrænke den del af vejarealet, som 
biler må bruge og i stedet bruge det til busbaner, letbaner (sporvogne), cy-
kel- og gangstier. Indskrænkning af parkeringsarealet lægger også en dæm-
per på biltrafikken.

• Lokalisering handler om at placere boliger, virksomheder, forretninger og 
institutioner, så tilgængeligheden sikres med mindst mulig transport. Det 
handler også om, at fødevarer produceres så lokalt som muligt.

• Telearbejde og hjemmearbejde - betyder, at man en til flere dage om ugen 
arbejder hjemme eller i kontorfællesskaber tæt på hjemmet. De mennesker, 
som har mulighed for at tilrettelægge deres arbejde på denne måde, behø-
ver ikke at tage på arbejde hver dag og kan dermed spare transport. 

• Fortætning handler om at undgå, at byerne spreder sig ud over større og 
større områder. Fortætningen mindsker afstandene mellem forskellige gø-
remål og transportbehovet bliver derved mindre. Fortætningen giver også 
et bedre grundlag for kollektiv transport.

• En transportplan er en plan for, hvordan man kan organisere de ansattes 
transport til, fra og på arbejde på en mindre miljøbelastende måde.

• Samkørsel handler om, at man aftaler at køre sammen typisk til og fra ar-
bejde, i stedet for at alle kører i hver sin bil. (Se www.pendlernet.dk )

• Delebiler er biler, som ejes (deles) af flere. Der findes delebilklubber i man-
ge byer. I andre lande (f.eks. Tyskland) er delebiler langt mere udbredt, end 
de er i Danmark.

• En gåbus er en organiseret måde at få små børn til og fra skole på deres 
egne ben. En eller flere voksne følger børnene, som samles op til bestemte 
tidspunkter langs en bestemt rute. (Se www.mobiludenbil.dk)

Går det den rigtige vej?

En indikator bruges til at måle 
forandringer over tid eller til at 
sammenligne forskellige ting. 
Transportindikatorer kan f.eks. 
være:
-  antallet af personer, der kører på 

cykel på en bestemt strækning
-  hvor mange personer, der i gen-

nemsnit sidder i bilerne 
-  antallet af trafikdræbte
-  antallet af personkilometer
-  udledningen af CO2.

Bæredygtig transport
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Odense - Danmarks nationale 
cykelby

Odense har gennemført mange 
forskellige delprojekter: grønne 
bølger for cyklister, cykelparkerin-
ger, kampagner for børn og voksne 
mv. Der er her en bred vifte af 
idéer og erfaringer, som andre byer 
kan drage nytte af. Gennem en 
målrettet indsats over fire år er det 
lykkedes: 
• at forøge antallet af cykelture med 

20 %; det svarer til 25.000 ekstra 
cykelture hver dag 

• at få bilister til at skifte til cykel: 
godt halvdelen af de nye cykelture 
stammer fra bilister 

• at spare 33 mio. kr. på sundheds-
området – eller 165 % af den sam-
lede investering på 20 mio. kr. 

• at reducere antallet af cyklistulyk-

ker med 20 %; flere cyklister på 
gaderne øger øjensynligt cyklister-
nes sikkerhed

• at ”vinde” 2100 leveår blandt bor-
gerne i Odense, svarende til at hver 
mandlig person lever 5 måneder 
længere som følge af, at cyklen 
bruges oftere. 

Aalborg - transportplan:
Målsætning for Teknisk Forvalt-
ning:
• at reducere antallet af medarbej-

dere, der kører solokørsel i bil 
mellem bolig og arbejde

• at fastholde de medarbejdere, der 
allerede cykler og kører kollek-
tivt til Teknisk Forvaltning, i de-
res miljøvenlige transportvaner

• at imødekomme medarbejderes 
ønsker og forslag i forhold til 
pendling, så der bliver bedre og 
mere overskuelige transportmu-
ligheder

• at skabe grundlag for en perma-
nent pendlerpolitik i Det Nye 
Aalborg

• at inspirere andre virksomheder 
i Aalborg Kommune til at udar-
bejde en pendlerpolitik.

København - fredeligere 
bymidte
I København er Middelalderbyen 
i stort omfang vundet tilbage for 
fodgængerne – gade for gade over 
en periode på 30 år. Fodgænger-
arealet er seksdoblet, og der er 
i dag fire gange så mange men-
nesker på gaden, som før denne 
proces startede. 80 % af al trafik 
er fodgængertrafik. Cykeltrafik-
ken i København er steget med 
65 % i de sidste 20 år.

Århus - letbaner på dags-     
ordenen

Århus Byråd arbejder med et let-
baneprojekt, der skal give den kol-
lektive trafik et løft. Letbaner er 
moderne sporvogne. Det er et hur-
tigt og effektivt, komfortabelt og 
trygt befordringsmiddel. Letbaner 
er meget fleksible med mulighed 
for mange stoppesteder i gadeplan; 
stoppene kan foregå hurtigt og 
letbanerne kan komme hurtigere 
frem end busser, da de kører i eget 
spor. De er desuden meget pladsbe-
sparende i forhold til den biltrafik, 
som nu fylder og forstopper vejene. 

En undersøgelse fra Wien har vist, 
at en bilist i gennemsnit bruger 
68 gange så meget vejareal som 
en sporvejspassager. I forhold til 
metrobyggeri kan man få 4-5 gange 
så meget kollektiv transport ved 
at bygge i gadeplan frem for under 
jorden. Letbaner har også andre 
fortrin: de giver ingen lokal luft-
forurening og kan drives med el 
fra vedvarende energikilder. Og det 
har vist sig mange steder, at de kan 
tiltrække passagerer fra privatbi-
listernes rækker. Utallige storbyer 
i andre lande anlægger i disse år 
letbaner eller udbygger allerede 
eksisterende anlæg. 

På vej væk fra trafikhelvede
London fik i februar 2003 et 
bompengesystem Congestion 
Charging (dvs. afgift på trængsel) 
som er en afgift på i dag 9£ per 
dag for at køre i det centrale Lon-
don på særlige tidspunkter. Det 
svarer til ca. 100 kr. Pengene bru-
ges til at forbedre den offentlige 
transport. Formålet var fra star-
ten at reducere trængselen ved at 
nedbringe trafikmængden med 
10-15 %. Da det kom til stykket 
blev den samlede trafik reduceret 
med 18 % - og især antallet af 
privatbiler nedbragt, nemlig med 
30 %. Tilsvarende er trængselen 
nedbragt til gavn ikke mindst 
for busserne, som nu bedre kan 
overholde køreplanerne.

         Illustration: Århus Sporveje
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virkemidler
Det skal ikke kunne betale sig at 
transportere sig på miljøfjendsk vis. 
Samfundet skal bruge de styrings-
mekanismer, der er, til at ændre 
transportmønstrene: dels via lov-
givning, dels ved at gøre det dyrere 
og mere besværligt at køre i bil eller 
flyve og dels ved at belønne cykli-
ster og folk, der bruger bus og tog. 
I dag er det omvendt. Selv om der 
tales meget om, at alle de eksterne 
omkostninger bør inkluderes i pri-

sen på vejtransport, så er der ikke 
taget nogen initiativer i den retning 
endnu. Tværtimod er det blevet sta-
dig dyrere at benytte de kollektive 
transportformer i forhold til at køre 
i bil. Og transportfradraget belønner 
oven i købet den, der transporterer 
sig over lange afstande mellem hjem 
og arbejde. Det øger transportbeho-
vet og transportarbejdet. 
Når det gælder rejser over længere 
afstande, bør det være billigere at 

køre med tog end at flyve. Men det 
er langt fra tilfældet. Hvis man øn-
sker at rejse bæredygtigt, opdager 
man ofte, at prisen på en togbillet er 
flere gange dyrere end en flybillet til 
den samme destination. Det skyldes, 
at der stort set ingen afgifter er på 
luftfart, selv om det er den trans-
portform, der er forbundet med den 
største miljøbelastning per personki-
lometer.

Lovgivning
Tekniske krav til biler, f.eks. lov-
krav om:
-  at biler ikke kan køre hurtigere 

end den højest tilladte fart
-  at biler ikke kan accelerere hur-

tigt
-  at alle biler har et partikelfilter
-  at biler kører meget længere på 

literen.
Planlægningskrav, f.eks. lovkrav 
om:
-  at storcentre ikke må overstige en 

bestemt størrelse
-  at udbygning af byer skal ske, så-

dan at boliger, butikker og virk-
somheder placeres i nærheden 
af stationer eller anden kollektiv 
transport

-  at investeringer i infrastruktur 
sker i overensstemmelse med 
kravet om, at de mest bæredyg-
tige transportformer tilgodeses.

Økonomiske virkemidler
Transportfradrag bør omlægges, 
så det kun gives, hvis man bruger 
tog og bus.

Roadpricing er en kørselsafgift, 
der opkræves på basis af den en-
kelte bils faktiske kørsel, som regi-
streres via satellit. Roadpricing vil 
gøre det muligt at lægge en stor af-
gift på kørsel der, hvor der er gode 
kollektive transportmuligheder og 
tilsvarende mindre afgift ved kør-
sel i tyndt befolkede områder.

Bompenge er en afgift, som 
pålægges biler, der kører ind i en 
byzone. Systemet er med stor suc-
ces indført i London i 2003 og i 
Stockholm 2006.

Afgifter på biler og benzin bør 
være så høje, at det bliver mærk-
bart dyrere at køre i bil eller flyve 
end at transportere sig mere bære-
dygtigt med bus eller tog. Højere 
afgifter vil tilskynde til at bruge 
den kollektive transport. De vil 
også tilskynde til at køre flere sam-
men i bilerne, så belægningsgraden 
øges.  

Afstandsafgift på varer. Den 
direkte omkostning til transport 
af varer udgør stadig så lille en del 
af de fleste varers pris, at det ikke 
begrænser transporterne. Selv midt 
i den danske tomatsæson om som-
meren kan man f.eks. købe tomater 
fra Sicilien billigere end danske 
tomater.

Andre virkemidler
Cyklismen skal støttes og sikres 
optimale forhold mht. cykelstier, 
cykelparkering og muligheder for 
at tage cyklen med i de kollektive 
transportmidler.

Signalanlæg bør indrettes, så de 
giver fordele til cyklister og den 
kollektive trafik og tager hensyn til 
gående.

Busdriften skal tilgodeses med 
gode busser, busbaner og lavere 
takster.

Jernbanenettet skal sikres til-
strækkelige økonomiske midler 
til, at det kan udbygges og holdes 
i topform, så forsinkelser bliver en 
sjældenhed.

Togene skal være moderne – og 
de togrejsende skal forkæles med 
f.eks. kaffe og gode muligheder for 
at arbejde eller slappe af i toget.

Bilister skal undervises i at køre 
på en måde, der nedsætter CO2-ud-
slippet, og i at lære at bruge andre 
transportmidler i et samspil med 
bilen.

Bæredygtig transport
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Puslespil for bæredygtig transport
Bæredygtig transportpolitik er både miljøpolitik, socialpolitik og sund-
hedspolitik. Bæredygtig transportpolitik løser flere problemer samtidig: 
mindre trafik betyder mindre forurening, støj, ulykker, trængsel mv.

• Grøn (sociale fordele): Når der planlægges for bæredygtig transport, bliver 
det lettere at få adgang til alle dagligdagens gøremål med enten kollektiv 
transport eller til fods eller på cykel. Det er til gavn for den store del af 
befolkningen, som ikke er bilister. Det kan kaldes en socialt retfærdig 
transportplanlægning. Gang og cykling bliver også sikrere – og dermed 
kan forældre slippe noget af den angst, de nu føler, når de skal sende deres 
børn ud i trafikken på egen hånd. 

• Blå (mere fysisk aktivitet): Odenses initiativer som national cykelby har 
vist, at det er muligt at hæve sundhedstilstanden markant, hvis man aktivt 
tilskynder borgerne til at bevæge sig mere i forbindelse med den daglige 
transport på vej til og fra skole eller arbejde. Ændringerne blev opnået 
uden at lave restriktioner for biltrafikken. Der blev kun brugt positive vir-
kemidler. Kommunens investeringer i projektet endte endda med at give 
nettobesparelser på de offentlige budgetter. 

• Pink (færre ulykker): Den begrænsning i vejtransporten, som planlægning 
for bæredygtig transport medfører, vil begrænse antallet af trafikulykker 
med invaliderende eller dødelig udgang. Lovkrav til person- og lastbiler, 
om at de ikke må kunne køre hurtigere end det maksimalt tilladte, og om 
at de ikke kan accelerere hurtigt, vil mindske antallet af ulykker, der sker 
i forbindelse med uforsvarlig kørsel. I dag er cyklister en meget udsat tra-
fikantgruppe. I Odense har man fundet ud af, at jo flere cyklister, der er i 
gadebilledet, jo færre ulykker sker der med cyklister.

• Gul (bedre miljø): Undervisning af bilisterne i miljøvenlig kørsel og lov-
krav til bilerne, om at de ikke må kunne køre hurtigere end det maksimalt 
tilladte, og om at de ikke kan accelerere hurtigt, vil nedsætte CO2-udslippet 
i forbindelse med vejtransport, idet CO2-udslippet mindskes, når farten 
sættes ned, og accelerationen ikke er for hurtig. Partikelfiltre på alle køre-
tøjer vil nedsætte luftforureningen med partikler og andre skadelige stoffer. 
Eksemplet fra Göteborg viser endvidere, hvor stor betydning det har for 
luftforureningen, hvordan vi hver især transporterer os.

• Lilla (mindre støj): Planlægning med bæredygtig transport og omlægning 
af transporten vil hjælpe beboerne i de 700.000 støjplagede boliger, der i 
dag er belastet af støj fra vejtransport udover 55 dB. Det vil også give os alle 
sammen mulighed for at færdes overalt uden at føle, at vi befinder os i et 
støjhelvede.

Hvordan du transporterer dig 
gør en stor miljøforskel  
Nogle transportmidler er mere 
miljøvenlige end andre. I Göte-
borg har man undersøgt, hvor 
mange kræftfremkaldende par-
tikler, personer, der har valgt for-
skellige transportformer, udleder, 
når de rejser 9000 km om året 
(det svarer til ca. 25 km pr. dag). 
(Kilde: Bystyret i Göteborg)

Flyv skattefrit 

Flybilletter bliver billigere og 
billigere. Det er rørende billigt at 
flyve til Barcelona eller Milano.

Der er ikke afgifter på flybrænd-
stof, og der er heller ikke moms på 
flybilletter.

På webstedet http://www.noah.
dk/flyrejser/ kan du finde ud af, 
hvor meget du sparer!

NOAH mener

Brændstofafgiften skal stige med 
én krone hvert år i det mindste 
frem til 2026, hvor afgiften således 
vil være knap 25 kr./l. Afgiften på 
flybrændstof bør være mindst dob-

belt så stor, fordi drivhuseffekten i 
forbindelse med luftfart er 2-4 gan-
ge højere, end udledningen af CO2 
i sig selv indikerer. Det skyldes, at 
udslippene er mere skadelige, når 
de sker i stor højde. 

Cykler mest
Kombinerer kollektiv og gang/cykling
Bruger altid kollektiv transport
Skifter mellem bil og kollektiv transport
Kører kun bil
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hvad kan du gøre?

Positive feedback-processer
• Hvis du ikke bliver kørt til skole, så bliver det ikke så 

farligt for de andre.
• Hvis du bruger bussen ude i landdistriktet, så bliver den 

ikke nedlagt.
• Hvis du støtter den lokale forretning, så bliver den ikke 

lukket.
• Hvis du rejser med toget på ferie, så bliver beslutnings-

tagerne tvunget til at udbygge jernbanerne.
• Hvis du køber lokalt produceret frugt og grønt, så kan 

danske gartnere fortsat eksistere.
… find selv på mere.

Christiania - bilfri bydel
Da christianitterne i 1971 besluttede sig for, at Christi-
ania skulle være en bilfri bydel, var det fordi de ønske-
de et område, hvor både børn og voksne skulle kunne 
bo og færdes i fred for motoriseret trafik. Men det var 
også fordi de ønskede at tage hensyn til miljøet og na-
turen. Det gav grobund for nytænkning. Christianias 
ladcykler er et lysende eksempel på, at mennesker, der 
indretter sig alternativt, kan påvirke samfundet i po-
sitiv retning. I dag har Christiania-cyklen fået følge af 
adskillige andre ladcykler, og bybilledet i de store byer 
præges i stadig stigende grad af disse cykler – fyldt op 
med børn, varer eller sågar pakkepost.

De grønne cykelbude
Siden 1988 har cykelbude været et meget synligt ele-
ment i bybilledet i København. De er det miljøvenlige 
alternativ til taxier, når breve eller pakker skal trans-
porteres hurtigt fra sted til sted – i dag også i Kolding, 
Odense og Århus samt i Sverige og Norge. Cykelbudene 
er konkurrencedygtige på både pris og hurtighed. De 
københavnske cykelbude er ofte blandt vinderne, i den 
internationale konkurrence for cykelbude CMWC.

Reclaim the streets
Kritiske Masser er en gruppe, der siden 1997 er samle-
des den sidste fredag i hver måned i en cyklistmanife-
station. Tanken bag denne manifestation er, at folk, der 
transporterer sig på cykel, rulleskøjter, skate-boards 
osv. kan generobre gadearealet, hvis de er tilstrække-
ligt mange. I København har der bl.a. udgået ture fra 
Blågårds Plads på Nørrebro og Østerport Station. ”Re-
claim the streets” er en verdensomspændende bevægel-
se, der bygger på ideen om, at borgere via ikke-voldelig 
civil ulydighed kan gøre deres krav på vores fælles veje 
og andre udendørs opholdsarealer gældende. Civil uly-
dighed handler om offentligt at modarbejde uretfærdig 
magtanvendelse og manglende demokrati med fred-
sommelige – og tit opsigtsvækkende – midler.

Jyder mod overflødige Motorveje
Under bygningen af motorvejen Århus Herning for-
søgte Jyder mod Overflødige Motorveje på at standse 
arbejdet ved at etablere en lejr med døgnbemanding, 
bl.a. med et telt på en platform oppe i et træ, der skulle 
fældes, for at byggeriet kunne fortsætte. Aktionen va-
rede 131 dage, hvorefter den sluttede lige så fredeligt, 
som den var begyndt. Aktionen forhindrede ikke det 
fortsatte arbejde, men den var med til at gøre opmærk-
som på problemerne ved motorvejsudbygningen og 
skabte stor debat.

Sæt din adfærd under lup
• Hvor ofte bliver du transporteret med bil, og hvad ville 

det betyde, hvis du lod være?
• Hvordan og hvorhen rejser du på ferie, og kunne du 

finde mere miljøvenlige alternativer og stadig have et 
godt liv?

• Hvordan køber du og din familie ind, og hvad spiser I?  
• Kunne du og din venner ændre jeres adfærd, så trans-

porten mindskes, og ville det evt. give nogle andre 
fordele?

Bæredygtig transport

Alle har mulighed for at påvirke 
udviklingen. Som borger kan du 
vælge at arbejde politisk – også 
før du får stemmeret – f.eks. ved 
at henvende dig til de lokale eller 
nationale politikere, hvis der er 
forhold, du mener, bør ændres. 
Læserbreve til lokale aviser er en 
anden mulighed for at komme til 
orde med sine synspunkter. Du 
kan også vælge at påvirke trafik-

politikken i en gunstig retning ved at 
gå aktivt ind i et af de politiske par-
tier, som arbejder for at gennemføre 
en bæredygtig transportpolitik. En-
delig kan du beslutte dig for at bruge 
”eksemplets magt” og selv være et 
omvandrende eksempel på, at det 
kan lade sig gøre at transportere sig 
mere bæredygtigt. Mange mennesker 
tænker, at det kan komme ud på et, 
hvordan de selv indretter deres hver-

dag, så længe alle andre fortsætter 
med at transportere sig uden at 
tænke nærmere over konsekven-
serne. Men ved at benytte dig af 
de bæredygtige alternativer kan 
du faktisk være med til at bryde 
den onde cirkel og i stedet sætte 
nogle positive processer i værk. 
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Læs mere:
Udgivelser fra NOAH’s Forlag:
“Den globale hedetur - Om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge dem”, 2001 
(ISBN:87-87820-85-4). 
“én jord - det miljømæssige råderum”, NOAH’s råderumsserie, 1999 (ISBN: 87-87820-71-4).
”Mod et bæredygtigt energiforbrug - Energipolitiske alternativer for Europa”, 2000 (ISBN: 87-87820-75-7) (kun 
som web-publikation: http://www.noah.dk/forlag/inter/indexpub.htm)
”Økologisk rygsæk - om produkternes skjulte miljøbelastning”, 2005 (ISBN: 87-91237-20-3)

Artikler fra NOAH’s tidsskrift MILJØSK:
- Nr. 3: Transport og højhastighed
- Nr. 11: Transport år 2000
- Nr. 33: Åndenød i Byen 
- Nr. 44: At rejse er at forurene

Andre bøger:
”Overnatning i det fri 2006-2007”, Friluftsrådet 2006 (www.teltpladser.dk)
Din guide til naturen i Danmark på cykel, til fods, til hest eller sejlende.

Publikationer, der kan downloades fra www.ecocouncil.dk:
- ”Cykling, motion, miljø og sundhed”; Det økologiske Råd, Hjerteforeningen, Skole & Samfund og Dansk Cyk-
list Forbund, 2005 
- ”Dieselpartikler – en trussel mod sundheden”; Det Økologiske Råd, 2005
- ”Bilens blinde vinkler”; Det Økologiske Råd, 2000 

Links:
NOAH’s Web-adresser:
NOAH’s elektroniske Leksikon om trafik: www.trafikbogen.dk
NOAH’s website om Transport og Miljø i EU: www.eu-transport.org
NOAH’s website om Flyrejser og miljø: www.noah.dk/flyrejser 
NOAH’s Klimasider: www.global-klima.org 

Web-adresser for organisationer, hvor NOAH er medlem:
Friends of the Earth International: www.foei.org 
Friends of the Earth Europe: www.foeeurope.org 
Friluftsrådet: www.friluftsraadet.dk 
INFORSE – International Network for Sustainable Energy: www.inforse.org
Rådet for Bæredygtig Trafik: www.baeredygtigtrafik.dk 
T&E – European Federation for Transport and Environment: www.transportenvironment.org 

Andre nyttige web-adresser:
Dansk Cyklist Forbund: www.dcf.dk
Det Økologiske Råd: www.ecocouncil.dk 
DSB: www.dsb.dk (”DSB og miljøet” findes under ”Baggrund og Fakta” under ”Nyheder og baggrund”)
Foreningen Liv og Trafik: www.livogtrafik.dk 
Hensynsfuld Trafik: www.hensynsfuldtrafik.dk
Letbaner.DK: www.letbaner.dk
Mobil uden Bil: www.mobiludenbil.dk
Odense – Danmarks nationale cykelby: www.cykelby.dk 
OVE - Organisationen for Vedvarende Energi: www.orgve.dk 
Rådet for større Færdselssikkerhed: www.rfsf.dk 
Trafikken lige nu: www.trafikken.dk 
Vejdirektoratet: www.vejdirektoratet.dk 
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kender du noah?
• NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen 

og dens årsager – og anvise alternativer.
• NOAH arbejder med miljøpolitik, men er uafhængig af partipolitiske interesser.
• NOAH arbejder internationalt. NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende 

miljønetværk, Friends of the Earth International (FoEI) med medlemsorganisationer i mere 
end 70 lande. NOAH er også medlem af INFORSE (International Network for Sustainable 
Energy) og T&E (Transport and Environment).

• NOAH’s Forlag udgiver bøger om miljø, skrevet af fagligt kompetente forfattere med holdning 
til miljøspørgsmål. Forlagets formål er at skabe debat og udbrede viden om miljø.

• NOAH’s blad Miljøsk udkommer 4 gange om året. Bladet bringer saglige artikler om aktuelle 
miljøspørgsmål, og det holder dig ajour med miljødebatten.

• NOAH’s Venner er en kreds af mennesker, der sympatiserer med NOAH og følger NOAH’s 
arbejde. NOAH’s Venner modtager ca. 10 elektroniske nyhedsbreve om året.

• NOAH’s Støttekreds er en kreds af mennesker, der støtter NOAH’s arbejde økonomisk. Støtter 
du os med 200 kr. eller mere om året, bliver du optaget i støttekredsen.

• NOAH-Trafik arbejder for at mindske biltrafikken og forbedre forholdene for fodgængere, 
cyklister og den kollektive trafik. 

 

noah’s debaTserie
NOAH’s debatserie omhandler aktuelle miljøspørgsmål. Alle hæfter i serien er gennemil-
lustrerede og velegnede til undervisningsbrug. Tidligere er udkommet følgende hæfter:

“én jord - det miljømæssige råderum”, 1999.
“Den globale hedetur - Om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge 
dem”, 2001.
“Pandoras madkasse - Genteknologiens vidunderlige verden”, 2001.
“Mad til eftertanke - Landbrug mellem natur og samfund”, 2003.
”Guld eller grønne skove – Et debathæfte om miljøøkonomi”, 2004.

Du kan få flere oplysninger samt bestille disse og NOAH’s andre publikationer på NOAH’s 
Forlags websted: www.noah.dk/forlag.

Du kan også kontakte NOAH’s Sekretariat: 
Tlf.: 3536 1212; fax: 3536 1217; e-mail: noah@noah.dk; websted: www.noah.dk. 
Åbningstid: mandag-fredag 10-14.


