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Et transportparadigme under pres
Siden bilens indtog i de industrielle samfund har 
transportplanlægningen i de fleste lande været præ-
get af, at man forlænger verden med brædder - en 
såkaldt predict and provide tilgang, hvor trafik-
prognoser og komplicerede trafikmodeller har væ-
ret anvendt til at fastsætte behov for infrastruktur-
investeringer med mere. Denne planlægningstil-
gang udgør et transportparadigme baseret på en 
transportøkonomi, som vægter tidsgevinster højt 
og et klassisk bilkoncept.

Avisen ’Ingeniøren’ har tidligere præsenteret en 
opgørelse, der viste, at ture med bil i Danmark gen-
nemsnitligt er tre gange hurtigere end ture med kol-
lektiv trafik. I politiske beslutningsprocesser, hvor 
de samfundsøkonomiske beregninger ofte er ud-
slagsgivende, er den klassiske kollektivtrafik altså 
stærkt udfordret.  

Et bilkoncept med fire hjul, en forbrændingsmo-
tor og plads til fem passagerer udgør et andet cen-
tralt element i det nuværende transportparadigme. 
Foruden de åbenlyse klimaudfordringer kan biler 
med en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 1,3 
personer pr. bil ikke bidrage til at mindske trængs-
len.  

Selv med en fuld omstilling til fossilfrie drivmid-
ler og en øget kapacitetsudnyttelse af bilflåden gen-
nem fx samkørsel har det klassiske bilkoncept (sto-

re køretøjer og hastigheder over 80 km/t) en meget 
lav energi- og pladseffektivitet.

 

Med befolkningstilvæksten i Greater Copenhagen, 
kravet om en klimaneutral transportsektor og kam-
pen om plads og energiressourcer har vi som sam-
fund ikke råd til et transportparadigme, der med bi-
len i centrum vægter tid og komfort over klima samt 
energi- og pladseffektivitet. Der bør i stedet skabes 
et paradigme baseret på bæredygtighed, ressour-
ceeffektivitet, multimodalitet og en højklasset kol-
lektiv trafik. Der er behov for en planlægningstil-
gang, der modsat predict and provide, fastsætter 
langsigtede mål og rammer for det integrerede trans-
portsystem, vi ønsker i fremtiden. 

To store Interreg-projekter - ’Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen’ og 
’Fremtidens intelligente mobilitet i Greater Copenhagen’ - har igennem de seneste to år arbejdet 

med, hvordan planlægningen af fremtidens mobilitet kan bidrage til et sammenhængende, effektivt 
og bæredygtigt transportsystem i Greater Copenhagen. Det kræver et nyt planlægningsparadigme 

med et fælles målbillede, som er rammesættende for især offentlige-private samarbejder. 

TRANSPORTPLANLÆGNING

Figur 1: Sammenhæng mellem brændselsforbrug og gennemsnitshastighed. 
Nasir et. al (2014) Reduction of Fuel Consumption and Exhaust Pollutant 
Using Intelligent Transport System, The Scientific World Journal. 
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• Greater Copenhagen er et erhvervspoli-
tisk grænseoverskridende samarbejde 
mellem re regioner og 86 kommuner 
på Sjælland, i Skåne og Halland, der 
gennem bæredygtig vækst skal sikre en 
høj beskæftigelse og livskvalitet for 
regionens 4,3 millioner indbyggere. 
Samarbejdet er et forsøg på at stille 
regionen i en stærkere konkurrenceposi-
tion sammenlignet med andre 
storbyregioner i Europa, såsom 
Hamborg, Stockholm og Amsterdam. 

• Greater Copenhagen har vedtaget et 
tra kcharter, som udpeger infrastruktur-
investeringer og rammesætter 
samarbejdet på transport- og 
mobilitetsområdet. 

Dette har været den bærende vision 
for de to store Interreg-projekter ’Et sam-
menhængende transportsystem i Grea-
ter Copenhagen’ og ’Fremtidens intelli-
gente mobilitet i Greater Copenhagen’ i 
spørgsmålet om, hvordan fremtidens mo-
bilitet kan bidrage til et sammenhængen-
de, effektivt og bæredygtigt transportsy-
stem i Greater Copenhagen. 

Greater Copenhagen ser ind i 
nye transportteknologier 
Greater Copenhagen oplever stigende 
udfordringer med at sikre en sammen-
hængende og grøn mobilitet. I Greater 
Copenhagen foregår 56 % af alle pend-
lingsture med bil, mens 19 % af turene 
foregår med kollektiv trafik, hvilket afspej-
ler sig på fremkommeligheden. Alene i 
hovedstadsområdet spildte bilister i 2015 
16,7 millioner timer på grund af trængsel. 
Et tal der, hvis udviklingen forsættes, for-
dobles inden 2035. Allerede i 2030 vil der 
komme over 200.000 nye beboere i ho-
vedstadsområdet, hvilket vil presse infra-
strukturen yderligere og forøge de nuvæ-
rende trængselsudfordringer og bilkøer. 
Det går ud over væksten og jobskabelsen.

Derudover er partnerne i Greater Co-
penhagen underlagt ambitiøse nationale 
klimamål, hvor Danmark har mål om en 
CO  reduktion på 70 % i 2030, mens Sve-
rige for 2030 har en målsætning om en 
reduktion af drivhusgasser på 70 % alene 
i transportsektoren. 

Med nye intelligente og databaserede 
mobilitetsløsninger, der vokser frem, ser 
vi løsninger, som på sigt kan styrke sam-
menhængen mellem transportformer og 
mellem by og land, og som potentielt kan 
revolutionere den kollektive transport. 
Det private marked har udvist investe-
ringsvillighed i de nye løsninger, men ef-
terspørger ambitiøse langsigtede mål fra 
de offentlige myndigheder. 

Hvis man kobler klimadagsordenen og 
den hastige teknologiske udvikling, kan 
der vise sig at være en gylden mulighed 
for at skabe en innovationsmotor for grøn 
og effektiv mobilitet i metropolen. Dette 
vil imidlertid kræve en planlægningstil-

gang, der i langt højere grad prioriterer 
grønne, aktive og pladseffektive trans-
portformer til gavn for klima, sundhed og 
fremkommeligheden. Her vil en målori-
enteret planlægningstilgang kunne bi-
drage med den nødvendige ramme og 
retning for innovationen og den grønne 
omstilling.

Målbilleder for fremtiden som 
fælles planlægningsgrundlag 
Geografi og det lokale mobilitetstilbud - 
som fx delebiler, bycykler, kollektiv trafik 
og vejinfrastruktur - har stor betydning 
for borgernes transportadfærd. 

Transportadfærden i én geografi kan 
have stor betydning for belastningen af 
transportsystemet i en anden geografi - 
som fx bilpendling fra landområder ind 
til de mere tætbebyggede dele af geogra-
fien. Også når det kommer til anvendelse 
af ny teknologi, kan geografi have en stor 
betydning. Fx vil førerløs teknologi kun-
ne styrke mobiliteten på landet, mens an-
vendelse af samme teknologi i de større 
byer vil kunne medføre en stigende pri-
vatbilisme og stigende trængsel som en 
afledt effekt. 

Med usikkerheden om de afledte ef-
fekter ved fremtidens mobilitetsløsninger 
og de ambitiøse klimamål er der mere end 
nogensinde før brug for et fælles langsig-

tet planlægningsgrundlag, som sætter 
ramme for udviklingen og sikrer, at vi kom-
mer i mål med en grøn omstilling af trans-
portsektoren. 

Region Skåne har med deres ’Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050’ fra 2017 fastsat mål for turfordelin-
gen (bil, kollektiv trafik og cykel/gang) i 
2030 og 2050 fordelt på fire typer geo-
grafi rangerende fra landsby til de største 
byer i regionen (Malmø, Lund og Helsing-
borg). 

Med inspiration fra Region Skånes 
transportstrategi har rådgivere fra Trive-
ctor på vegne af Interreg-projekterne ud-
arbejdet et forslag på en turfordeling for 
2030 og 2050 på tværs af Greater Copen-
hagen. Målbilledet har fem forskellige ge-
ografier: Landsby, mindre byområder uden 
kollektiv trafik, større byområder med kol-
lektiv trafik, byer med mellem 80.000 og 
500.000 indbyggere og byer med over 
500.000 indbyggere. 

Med langsigtede målbilleder findes 
der et bedre fundament for planlægning 
og samarbejde om investeringer og ud-
viklingsprojekter i Greater Copenhagen. 
Dette især hvis målbillederne er politisk 
vedtaget, da det vil imødekomme det pri-
vate markeds efterspørgsel på en klar og 
langsigtet retning for udviklingen. Mål-
billeder kan understøtte og rammesætte 
det offentlig-private samarbejde om in-
novationen, hvilket ifølge forfatterne bag 
denne artikel er alfa og omega, hvis po-
tentialet med fremtidens mobilitet skal 
omsættes til en forbedret mobilitet og en 
klimaneutral transportsektor.

Som supplement til målbillederne har 
projekterne fået udarbejdet samfunds-
økonomiske analyser af de foreslåede tur-
fordelinger samt to animationsfilm, der 
viser, hvordan fremtidens mobilitet kun-
ne se ud i 2050. For mere information kan 
artiklens forfattere kontaktes. 

Greater Copenhagen 
- verdenskendt for grøn og 
sammenhængende mobilitet 
De to Interreg-projekter udvikler på bag-
grund af workshops, fremtidsscenarier, 
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strategiske analyser, målbilleder og prak-
tiske use cases anbefalinger til det videre 
samarbejde om fremtidens intelligente 
og grønne mobilitet i Greater Copenha-
gen.

Metropolen står allerede på et stærkt 
fundament af grænseoverskridende kol-
lektiv trafik, et højt digitaliseringsniveau, 
cykelbyer i verdensklasse, fælles udvik-
lingsprojekter, en sammenlignelig plan-
lægningskultur og et politisk samarbejde. 
Samtidig er den grønne omstilling og en 
realisering af potentialet med fremtidens 

TRANSPORTPLANLÆGNING

intelligente og databaserede løsninger 
opgaver, der berører alle kommuner og 
trafikselskaber i Greater Copenhagen. 

Projektets anbefalinger indgår som bi-
drag til en vision samt i langsigtede og 
målorienterede planlægningsrammer. An-
befalingerne består blandt andet af fæl-
les pejlemærker og indsatsområder med 
grænseoverskridende interesse og effekt 
inden for fremtidens grønne mobilitet. 

Med en klar vision og ramme for ud-
viklingen kan metropolen tiltrække inve-
steringer, innovation og arbejdspladser 

Figur 4: Animationsfilmene tager udgangspunkt i to almindelige familiers daglige mobilitetsadfærd. Filmene kan være et understøttende dialogværktøj til de overordnede målbilleder. 
Se mere https://youtu.be/BNIqpbpVO7M.

Figur 2: Turfordeling 2019 Figur 3: Turfordeling 2050

inden for fremtidens intelligente og da-
tabaserede mobilitetsløsninger. Dette vil 
være i tråd med grundelementerne i Gre-
ater Copenhagen-samarbejdet omhand-
lende internationalisering, branding og 
ideen om, at vi står stærkere samlet. 

Budskabet fra forfatterne bag denne 
artikel er således klar: Med en målorien-
teret, ambitiøs og helhedsorienteret plan-
lægningstilgang kan Greater Copenha-
gen blive verdenskendt for grøn og sam-
menhængende mobilitet. 


