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Korallen i RUC’s segl

Kollektiv eller biler?

 Historisk rids
 Refleksion: kan man svare på spørgsmålet?
 Samfundsøkonomi – fordele og mangler
 Hvad skal vi gøre på Sjælland? (Ute & Anders)
 Hvad bringer fremtiden? – gør selvkørende biler 

kollektiv trafik overflødig?

Disposition
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 Trafikmilliarden (S-R-SF-DF-Ø)
 Togfonden (timemodel+elektrificering) (S-R-SF-DF-Ø)
 Ny Storstrømsbro
 Metro til Nord- og Sydhavn
 Letbaner i Københavns omegn, Aarhus og Odense

Senere forlig

Den sjællandske 
timemodel

Meget hurtigere tog
Større kapacitet på 

sporene
Færre driftsforstyrrelser



6

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Investeringer i vejnettet og banenettet 
2000-2015 (mio. 2000-kr.)

VEJNETTET I ALT BANENETTET I ALT

Mange 
mindre 

motorveje



7

 Samfundsøkonomi?
 Miljø og bæredygtighed?
 Regionale særinteresser?

Det er argumenter, der skal indgå i beslutningsgrundlag
 Det er en politisk afgørelse
 Politikerne skal lytte – men ikke adlyde

Kollektiv eller biler –
er der et svar?
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De tre hjørnesten i dansk 
trafikplanlægning

1. Trafikmodeller
2. Prognoser

3. Samfundsøkonomisk 
analyse

Prognosebaseret planlægning
Until recently based on forecasts of the Infrastructure

Commission (2008)
2005-2030:

70% increase in road traffic on national roads (statsveje)
5-25% increase in rail transport
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Passenger car development –
forecast
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Passenger car development –
actual benefit
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Tunnel across Fehmarn Belt

• Non-standardized transport 
model (Intraplan & BVU)

• Misinterpretation of present 
traffic patterns

• Bordershop traffic
• Holiday traffic

• Ignorance of ferry competition
• No sensitivity analysis
• But the politicians are informed!

Trafikmodeller

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

Universitet.
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Induceret trafik
the added component of traffic volume which did not previously 

exist in any form, but which results when new or improved 
transportation facilities are provided (Schmidt & Campbell, 

1956)
International survey: 

Short time elasticity -0,5 
Long time elasticity -1,0

10% kortere rejsetid giver
5% mere trafik på kort sigt

10% mere trafik på langt sigt (5-10 år)
Phil Goodwin (1996) Empirical evidence on induced traffic - A review 

and synthesis

Trafikmodeller
Problemer med validering

Er i praksis umulige at gennemskue
Er uegnet til demokratisk debat
Er utilstrækkelige til langsigtede 

problemer
Er dårlige til trængsel og induceret 

trafik

Men…

Er nødvendige i 
beslutningsprocesserne

Kan forbedres ved ekstern review

Supplerende beslutningsstøtte

Scenarieplanlægning
Aktivitetsbaserede modeller

Modeller for trængsel
…
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Samfundsøkonomiske analyse

(= cost-benefit analyse)

• Trafikministeriet 2015, Manual 
for samfundsøkonomisk 
analyse ‐ anvendt metode og 
praksis på transportområdet , 
Trafikministeriet, København. 

• Transport‐ og 
Energiministeriet, 
Nøgletalskatalog ‐ til brug for 
samfundsøkonomiske 
analyser på transportområdet. 
(opdateres løbende på 
Transport DTU)

5 
februa

Hvorfor samfundsøkonomisk analyse?

Formålet er:
at bidrage til at samfundet i bred forstand investerer i 
projekter og initiativer som giver størst mulig velfærd 

dvs. opnår flest mulige gevinster i forhold til indsatsen

Og ved samlet velfærd forstås 
summen af alle individers (mer)nytte – som økonomerne kalder det 

uanset fordelingen af gevinster og indsatser 
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Samfundsøkonomiske analyser

Input til beslutningsgrundlag
At sammenligne projekter der sigter mod at løse et 

problem på en standardiseret måde
At foretage en absolut vurdering af om et givet projekt er 

‘samfundsmæssigt rentabelt’

Output
En nettonutidsværdi (NNV) (engelsk: net present value

(NPV))
En intern rente

Et benefit-cost forhold

Grundlæggende principper
›Samfundsøkonomiske 
projektanalyser bygger på: 
› Individer optimerer egen nytte
› Individer er rationelle og 
konsistente 

›Markedsomsatte goder har en 
samfundsøkonomisk rigtig pris

›Samfundsøkonomisk pris på ikke 
markedsomsatte goder skal 
estimeres

›Nutid tillægges større vægt end 
fremtid (diskonteringsrenten)
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Diskonteringsrentens betydning

Samfundsøkonomiske analysers omfang

Samfundsøkonomisk analyse er 
ét beslutningsstøtteværktøj til 
politikerne (og den offentlige 

debat) 
Andre inputs

Betydning for de offentlige 
finanser

Social fordeling
Regionaludvikling

Bredere byudviklingshensyn
Bredere miljø- og 

naturudviklingshensyn



16

Samfundsøkonomiske analysers omfang

Samfundsøkonomi er ét 
beslutningsstøtteværktøj til 

politikerne (og den offentlige 
debat)

Andre inputs
Betydning for de offentlige 

finanser
Social fordeling

Regionaludvikling
Bredere byudviklingshensyn

Bredere miljø- og 
naturudviklingshensyn

Fordeling ikke en del 
af 

samfundsøkonomien

Samfundsøkonomiske analysers omfang

Samfundsøkonomi er ét 
beslutningsstøtteværktøj til 

politikerne (og den offentlige 
debat)

Andre inputs
Betydning for de offentlige 

finanser
Social fordeling

Regionaludvikling
Bredere byudviklingshensyn

Bredere miljø- og 
naturudviklingshensyn

Nogle costs og 
benefits har selv 

økonomerne 
opgivet at opgøre i 

kroner og øre
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Elementer i samfundsøkonomisk 
analyse

Dette indgår i samfundsøkonomisk 
analyse

Dette indgår ikke i 
samfundsøkonomisk analyse

Anlægsomkostninger
Følgeinvesteringer

Restværdi
Gener i anlægsfasen

Brugergevinster
Økonomi

Tid
Eksterne effekter 

Luftforurening
Klimapåvirkning

Uheld 
Støj

Sundhedseffekter for cyklister
Driftsøkonomi (infrastrukturejer og operatør)

Afgiftskonsekvenser
Arbejdsudbudseffekter (tidl. Forvridningstab)

Barrierevirkninger
Landskab og bykvalitet

Grundvand
Rekreative områder

Natur og dyreliv
Grænseoverskridende effekter
Regionale, fordelingsmæssige 

konsekvenser
Regionaløkonomiske konsekvenser

Sociale omfordelingseffekter
Sammenhæng med eksisterende 

fysisk planlægning
Andre planmål

Positive sundhedseffekter
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Letbanen i Ring III’s 
samfundsøkonomi

Samfundsøkonomisk analyse af 
østlig omfartsvej (Havnetunnel)

Nutidsværdi Etape 1 Etape 1+2

Anlægsomk. ‐7.7 ‐14.3

Drift og vedligehold ‐1.1 ‐2.1

Brugergevinster 15.9 19.7

Eksterne gevinster ‐0.3 ‐0.7

Øvrige 
konsekvenser

0.9 0.3

Nettonutidsværdi 7.7 2.8
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Samfundsøkonomisk analyse af 
østlig omfartsvej (Havnetunnel)

Nutidsværdi Etape 1 Etape 1+2
Etape 2 

(beregnet)

Anlægsomk. ‐7.7 ‐14.3 ‐6.6

Drift og vedligehold ‐1.1 ‐2.1 ‐1

Brugergevinster 15.9 19.7 3.8

Eksterne gevinster ‐0.3 ‐0.7 ‐0.4

Øvrige 
konsekvenser

0.9 0.3 ‐0.6

Nettonutidsværdi 7.7 2.8 ‐4.9



20

Konklusioner –
samfundsøkonomiske analyser

Samfundsøkonomiske analyser er et væsentligt 
beslutningsstøtteværktøj

De tillægges ofte for stor vægt ift.
at de beskæftiger sig med en begrænset del af 

verden
at de har en betydelig usikkerhed

at de indeholder betydelige elastikker
De tillægges for stor vægt fordi

andre beslutningsværktøjer er betydeligt mindre 
udviklede

de er kvantitative
Der er brug for en institution der kan levere 

‘second opinions’ og tvinge embedsapparatet til at 
holde sig på dydens smalle sti.

Samfundsøkonomisk analyse og 
bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed er vel repræsenteret
Gennem de økonomiske costs og benefits

Gennem brugergevinster (primært tidsgevinster)
Gennem arbejdsudbudseffekter

Social bæredygtighed er pr. definition udelukket
…men man kan supplere med analyser af regional og social 

omfordeling
Miljømæssig bæredygtighed er inkluderet

… men kun de målbare eksternaliter
… og ikke væsentlige effekter som natur, diversitet, grundvand, 

byliv, rekreative områder
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David Banister: Sustainable mobility paradigm

Konventionel trafikplanlægning

Fysiske dimensioner

Mobilitet

Fokus på trafik (i bil)

Storskala

Gaden er til trafik

Motoriseret transport

Trafikprognoser

Trafikmodeller

Økonomisk modellering

Trafik som afledt af 
efterspørgsel

Baseret på efterspørgsel

Øge hastigheden

Minimering af rejsetider

Adskillelse af mennesker og trafik

Bæredygtig trafikplanlægning

Sociale dimensioner

Tilgængelighed

Fokus på mennesker (også i bil)

Lokal skala

Gaden er et rum

Alle slags transport (hierarkisk)

Visioner om byer

Scenarieudvikling og modellering

Multikriterieanalyse

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

Baseret på management

Reduktion af bevægelse

Rimelige og pålidelige rejsetider

Integration af mennesker og trafik

David Banister: The sustainable mobility paradigm. 
Transport Policy 15 (2008) 73-80

Trængselskommissionen

Forbedre infrastruktur til cyklister 
– der hvor det giver mening
Forbedre baneinfrastruktur – der 
hvor det giver mening
Forbedre sammenhængen i 
transportsystemet fra dør til dør
Bedre trafikinformation på tværs 
af trafikformer
Bedre parker og rejs-anlæg på 
Sjælland
Fælles trafikstyringscentral og nye 
moderne signaler
Storskalaforsøg med roadpricing



22

T
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m
issionens 

strategi
Effekter på trafikken i Hovedstadsområdet -

forsinkelsestid
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Spatial
Proximity

Digital
Connectivity

Accessibility

Physical
Mobility

Source: Glenn Lyons

Accessibility – not 
mobility - is fundamental

Autonomous vehicles
–

technology scenarios
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Technological trajectories
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Level 5 (cars without steering wheel and 
pedals) requires access to all roads

Motorways w. 
hard shoulder

Two-lane
expressway
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Evolutionary technological
development

Motorways w. 
hard shoulder

Two-lane
expressway
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Disruptive technological
development

Motorways w. hard
shoulder

Two-lane
expressway

Mixed-use highway Urban streets
Private roads and 

streets

Level 3
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Autonomous cars –
What does it mean for 

transport demand? 
Unimaginable – if

Source: Glenn Lyons
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Thank you for listening


