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1. EXECUTIVE SUMMARY PÅ DANSK 

1.1 Baggrund  

Gate 21 og Malmö Stad ønsker at samle offentlige og private aktører i Greater Copenhagen om en 

fælles ØKS-Interreg-ansøgning.  

 

ITS-kortlægningen er en del af grundlaget for at samle partnere i Greater Copenhagen om et fælles 

projekt med fokus på at teste og evaluere udvalgte ITS-tiltag, som kan skabe større fleksibilitet, 

større robusthed og øget synergi i forhold til forbedret mobilitet og lavere energiforbrug og en mere 

sammenhængende metropol. 

 

ITS-kortlægningen er baseret på litteraturstudier af eksisterende ITS-evalueringer og interviews med 

en række danske og svenske aktører, der dækker både kommuner, regioner, statslige myndigheder 

og private trafikselskaber.  

 

ITS-kortlægningen omfatter en gennemgang og effektvurdering af en række ITS-teknologier, hvoraf 

nogle er kendte og velafprøvede, og andre indebærer ny teknologi, nye platforme og nye servicemo-

deller. Både for de velafprøvede og de mere innovative tiltag gælder det, at man ikke umiddelbart 

kan overføre viden om tiltagenes effekt fra andre projekter til Greater Copenhagen, fordi de trafikale 

forudsætninger og trafikanternes valgpræferencer er forskellige.  

 

Interviews med de danske og svenske aktører har bidraget til kortlægning af de oplevede udfordrin-

ger og har desuden givet input i form af en række mere eller mindre konkrete projektidéer, som 

aktørerne vurderer, vil kunne afhjælpe nogle af de lokale udfordringer, og som derfor er relevante at 

arbejde videre med.  

 

På baggrund af effektvurderingen, input fra interviews og Rambølls erfaringer gives en række kon-

krete anbefalinger til ITS-tiltag, som vil kunne testes og evalueres i en række projektområder med 

henblik på en senere opskalering til hele Greater Copenhagen. De anbefalede tiltag skal læses som 

inspirationscases, hvorfra konkrete projekter kan udvikles frem mod indsendelse af Interreg-

ansøgningen i september 2017.   

 

1.2 Den trafikale udfordring  

Transportsystemet i Greater Copenhagen er under et stadigt stigende pres, og efterspørgslen på 

transport forventes at stige yderligere på grund af den generelle økonomiske vækst og den forvente-

de befolkningstilvækst i Greater Copenhagen.  

 

Ifølge Trængselskommissionens betænkning (2013) vil der i 2025 blive afviklet 10 procent flere bil-

ture i Københavnsområdet. Ligeledes ventes biltrafikken at stige i Malmøområdet med 44 procent i 

perioden 2014-2040 (Trafikverket 2016).   

 

Med disse trafikprognoser er der ingen tvivl om, at trafikanterne i Øresundsregionen i de kommende 

år vil opleve ganske væsentlige og stadigt stigende trængselsproblemer i myldretidstrafikken. Allere-
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de nu er der store udfordringer med trængsel, som primært skyldes biltrafikken, i både Malmø og 

København. Men også pendlertrafikken i den kollektive transport er udfordret. 

 

1.3 ITS og mulige effekter på CO2-udledningen 

 

Et velfungerende transportsystem er først og fremmest en væsentlig forudsætning for det gode liv 

for byens borgere og pendlere, der arbejder i byen, men det er også en vigtig forudsætning for fort-

sat vækst og udvikling af virksomheder og organisationer i Greater Copenhagen.  

 

For at nå disse mål kan der både arbejdes med en udbygning af den samlede transportinfrastruktur 

og med intelligent udnyttelse af den eksisterende kapacitet, og sideløbende kan der arbejdes for at 

gøre den kollektive trafik til et brugervenligt og attraktivt alternativ til biltrafikken, så trafikanterne 

anspores til at anvende det samlet set mest hensigtsmæssige transportmiddel.  

 

ITS-tiltag kan være med til at sikre en mere effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur og 

transportmidler og kan desuden påvirke transportefterspørgslen og folks valg af transportmiddel. 

Sammenlignet med investeringer i udbygning af eksisterende eller ny infrastruktur er ITS-tiltag om-

kostningseffektive, og de kan ydermere bidrage til at nedbringe CO2-udledningen fra transportsekto-

ren. ITS vil således både kunne give samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinster samt gevinster 

for den enkelte trafikant i form af fx sparet rejsetid og bedre mobilitet. 

 

ITS bestående af en kombination af teknologiske tiltag og tiltag, der påvirker trafikanternes adfærd, 

kan ved hjælp af information og incitamenter hjælpe trafikanterne med at træffe de socioøkonomisk 

gode valg. Den traditionelle forståelse af ITS er, at ITS står for Intelligente Transport Systemer, men 

det er vigtigt at bemærke, at systemerne ikke er intelligente i sig selv. Intelligent Transport Styring 

er i virkeligheden en mere passende betegnelse, fordi det er styringen, der gør systemerne intelli-

gente, og derfor er det afgørende, at ITS-tiltag indgår i en velgennemtænkt mobilitetsstrategi.  

 

ITS kan påvirke CO2-udledningen direkte via fx lavere hastighed og mindre stop-go-kørsel, men på-

virker i endnu højere grad indirekte de parametre og faktorer, som definerer en rejse for mennesker 

og gods. Parametrene kan groft opstilles som: 

 

 Faktorer der har indvirkning på transportefterspørgsel og transportadfærd (eksempelvis infra-

strukturens kapacitet eller trafikanternes adgang til forskellige transportmidler) 

 Transportefterspørgsel (eksempelvis turgeneration, valg af transportmiddel, transporttidspunkt 

rutevalg, samkørsel eller skift mellem flere transportmidler)   

 Transportadfærd og kørselsadfærd (eksempelvis hastighed og vognbaneskift). 

 

Når kapaciteten i en given infrastruktur nærmer sig kapacitetsgrænsen, og der ikke er mulighed for 

at øge denne ved udbygning af infrastrukturen, er det relevant at overveje ITS-løsninger, som kan 

øge kapacitetsudnyttelsen, fx ved at få trafikanter til at vælge andre ruter/transportmidler, til at 

vælge at samkøre eller til at køre på andre tidspunkter.   

 

Hvis man ønsker at påvirke CO2-udledningen ved hjælp af ITS-tiltag, skal man vælge løsninger, der 

påvirker antallet af ture, rutemønstret, valg af transportmiddel og køretøj samt løsninger, der påvir-

ker den enkelte trafikants kørselsadfærd. Dette kan være løsninger i et samlet komplekst transport-

net eller på hver enkelt strækning/lokalitet i transportnettet.  
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På internationalt niveau er der etableret en klassificering af bestemte ITS-tiltag. Inden for disse ka-

tegorier er det muligt at udpege og definere ITS-tiltag, som har et potentiale for at reducere CO2-

udledningen og samtidig afhjælpe lokale/regionale trafikale problemstillinger i en given infrastruktur: 

 

 Rejse- og trafikinformation, som henvender sig til trafikanten både før og under rejsen med det 

formål at servicere trafikanten med informationer, således at denne kan vælge transportmiddel, 

rute eller tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres.  

 Trafikledelse ved brug af ITS, der kan sikre bedre kapacitetsudnyttelse i en given infrastruktur, 

uden at denne udbygges, eller som kan afvikle trafikken ud fra et prioriteringshierarki, hvor be-

stemte transportformer opnår prioritet.  

 Afgiftssystemer der direkte påvirker trafikefterspørgslen eller indirekte påvirker trafikanternes 

adfærd. Ved fx at opkræve afgifter på kørsel i infrastrukturen på bestemte tidspunkter, på be-

stemte lokaliteter eller i bestemte køretøjer kan man påvirke det antal ture som genereres, ud-

jævne trafikbelastningen og/eller flytte trafikanter til andre transportformer. 

 Tiltag, som understøtter ændringer i den enkelte trafikants transportadfærd. Dette kan være, 

hvorledes den enkelte trafikant anvender sit køretøj (bremsning, afstand til forankørende og ac-

celeration), eller hvorledes trafikanten tilpasser sin kørsel til den aktuelle trafiksituation. Derud-

over kan det være disruptive løsninger, der helt ændrer den måde hvorpå vi færdes i den eksi-

sterende infrastruktur. Eksemplificeret ved MaaS (Mobility as a Service), hvor trafikanter går fra 

at færdes i eget køretøj, til at benytte et sammenhængende system af transportservices, der 

passer til den enkeltes rejse på det givne tidspunkt.  

 

1.4 Anbefalede tiltag – inspirationscases  

 

Rambøll anbefaler følgende ITS-tiltag, som kan afprøves i et Interreg-projekt. De enkelte tiltag er 

udvalgt og anbefalet til test i projektområderne på baggrund af lokale forhold i projektområderne, 

input fra de gennemførte interviews og/eller Rambølls erfaringer og vurdering af potentialer.  

 

 Malmø Stad Hyllie Loop City Region Sjæl-

land 

Rejser mellem 

Danmark og 

Sverige 

MaaS X     

Fleksible  

busbaner 

X     

Lokal cyklisme  X    

Trafikledelse   X   

Cyklisme over 
længere afstande 

  X    

Trafikinformation   X   

Park and Ride    X  

Samkørsel    X X 

 

Under hvert enkelt tiltag er den overordnede projektidé beskrevet og valg af tiltaget er begrundet. 

Desuden er der givet et bud på mulige samarbejdspartnere, mulige effekter, skaleringspotentiale og 

investeringsstørrelse. Endelig indgår overvejelser om krav til datagrundlag og governance, hvilket er 

de to områder, hvor de største udfordringer for projektudviklingen må imødeses.  

 

Der vil være behov for afklaring af centrale spørgsmål, før projektidéerne kan afgrænses og udfor-

mes som projekter. Disse afklaringer og afgrænsninger vil følge, når projekterne udvikles i samar-

bejde med de interessenter, der ønsker at indgå i et kommende Interreg-projekt.   
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2. EXECUTIVE SUMMARY PÅ SVENSK 

2.1 Bakgrund  

Gate 21 och Malmö stad vill förena offentliga och privata aktörer inom Storköpenhamn för en ge-

mensam ÖKS-Interreg ansökan.  

 

ITS-kartläggningen är en del av grundarbetet för att samla parterna i Storköpenhamn i ett gemen-

samt projekt med fokus på att testa och utvärdera utvalda ITS-åtgärder som kan förbättra trafiksy-

stemets flexibilitet och tillförlitlighet samt ge förutsättningar för en bättre samverkan med ökad rör-

lighet, lägre energiförbrukning och en mer sammanhängande storstadsregion.  

 

Kartläggningen bygger på en litteraturstudie av befintliga ITS-utvärderingar och tidigare genomförda 

intervjuer med danska och svenska aktörer inom kommuner, regioner, myndigheter och privata före-

tag.  

 

En genomgång och effektutvärdering av ett antal ITS-tekniker ingår i kartläggningen, där vissa är 

kända och beprövade medan andra omfattar ny teknik, nya plattformar och nya servicemodeller. 

Eftersom trafikförhållanden i området och förarens preferenser påverkar olika trafiksituationer, 

kommer inte effekterna i de tidigare genomförda projekten direkt kunna appliceras som generella 

effekter vid genomförande av en åtgärd, men kunskapen från tidigare åtgärder ger en fingervisning 

av vad en åtgärd kan tänkas ge för effekt.  

 

Intervjuerna med de danska och svenska aktörerna har bidragit till kartläggningen av de upplevda 

problemen som finns. Deltagarna har även bidragit med mer eller mindre specifika projektidéer som 

de själva upplever skulle kunna lindra eller lösa de befintliga lokala trafikproblemen, vilket därför är 

relevant att arbeta vidare med.  

 

Baserat på effektbedömningen och underlag från intervjuerna samt Rambölls erfarenheter kommer 

ett antal specifika rekommendationer att ges för vilka åtgärder som kan testas och utvärderas i ett 

antal projektområden, för att senare appliceras på hela Storköpenhamn. De rekommenderande 

åtgärderna bör ses som inspirationsprojekt, som kan utvecklas till specifika projekt inför inlämningen 

av ansökan till Interreg i september 2017.  

 

2.2 Trafikutmaningen  

Trycket på transportsystemet i Storköpenhamn ökar ständigt och efterfrågan på transporter förvän-

tas öka ytterligare i och med den allmänna ekonomiska tillväxten samt förväntade befolkningstillväxt 

i Storköpenhamn.  

 

Enligt Trängselkommissionens rapport (2013) kommer biltrafiken att öka med 10 % till år 2025 i 

Köpenhamnsområdet och i Malmö förväntas biltrafiken att öka med 44 % under perioden 2014 - 

2040 (Trafikverket 2016).  

 

Med dessa trafikprognoser i åtanke är det inga tvivel om att trafikanterna i Öresundsregionen kom-

mer uppleva en betydligt ökad trängsel under rusningstrafik. Trafikstockningar orsakar redan stora 

problem för fordonstrafiken i både Köpenhamn och Malmö, vilket även påverkar kollektivtrafiken 

negativt.   
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2.3 ITS och möjliga effekter på CO2-utsläppen 

Ett välfungerande transportsystem är en förutsättning för trivseln och en attraktiv stadsmiljö för 

stadsborna, samt för pendlare till och i staden. Det är också en viktig förutsättning för fortsatt till-

växt och utveckling av företag och organisationer i Storköpenhamn.  

 

Dessa mål kan uppnås genom en utbyggnad av transportinfrastrukturen eller med intelligenta trafik-

lösningar som kan öka effektivisera användandet av befintlig infrastruktur och därmed öka kapacite-

ten. Vid sidan av arbetet bör kollektivtrafiken göras mer användarvänlig och investeringar bör ske i 

lösningar där kollektivtrafiken blir mer attraktivt alternativ i förhållande till bilen. Detta för att 

uppmuntra bilister att välja det övergripande mest lämpliga transportmedlet.  

 

ITS-åtgärder kan bidra till att säkerställa en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur och 

transportslag, samt påverka efterfrågan på transporter och människors val av färdmedel. Jämfört 

med investeringar och utbyggnationer av infrastrukturen kan ITS-lösningar kostnadseffektivt bidra 

till att minska CO2-utsläppen från transportsektorn. ITS-lösningar kan ge både ekonomiska och mil-

jömässiga fördelar även för den enskilde trafikanten, i form av minskade restider och ökad flexibilitet 

i trafiken.  

 

ITS består av en kombination av tekniska initiativ och åtgärder som påverkar användarens beteende 

och kan genom incitament hjälpa bilister att göra bra val ur ett socioekonomiskt perspektiv. Den 

traditionella beteckningen för ITS är intelligenta transportsystem, men det är viktigt att notera att 

systemen i sig inte är intelligenta. Istället bör termen Intelligent Transport Management tillämpas, då 

det är styrningen av trafiken som leder till intelligenta transportsystem. Det är därför viktigt att dess 

initiativ är en del av en genomtänkt mobilitetsstrategi.   

 

ITS-lösningar kan påverka CO2-utsläppen direkt via t.ex. lägre hastigheter och minskad tomg-

ångskörning som uppstår vid trafikstockningar. Lösningarna påverkar i ännu högre grad indirekt de 

parametrar och faktorer som definierar förflyttningen av människor och varor. Parametrarna kan 

grovt delas in i: 

 

 Faktorer som påverkar transportefterfrågan samt trafikbeteende (exempelvis infrastrukturens 

kapacitet och trafikanternas tillgång till olika transportmedel).  

 Transportefterfrågan (Exempelvis trafikgenerering, färdmedelsval, tidpunkt för avfärd, ruttval, 

samåkning samt multimodala resor). 

 Trafikbeteende och körförmåga (exempelvis hastighet och filbyte). 

 

När trafikflödena i ett infrastruktursystem närmar sig kapacitetsbegränsningarna, och det inte är 

möjligt att öka kapaciteten genom utbyggnationer så är det relevant att överväga ITS-lösningar som 

kan ge ett mer effektivt utnyttjande av kapaciteten. Dessa lösningar kan exempelvis få föraren att 

göra andra vägval eller byta färdmedel, samköra eller välja annan tidpunkt för avfärd.  

 

Om man vill påverka CO2-utsläppen med hjälp av ITS-lösningar, måste man välja lösningar som 

påverkar antalet resor, resmönster/val av rutt, val av färdmedel och fordon, samt lösningar som 

påverkar den enskilde trafikantens beteende. Dessa lösningar kan tillämpas i ett enhetligt komplext 

trafiknätverk eller i mindre områden och vägar i trafiknätet.  

 

Internationellt finns en etablerad klassificering av vissa initiativ, inom dessa är det möjligt att identi-

fiera och definiera de ITS-åtgärder med potential att minska CO2-utsläppen, samtidigt som lokala 

eller regionala trafikproblem kan avhjälpas. ITS-åtgärderna klassificeras enligt: 
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 Rese- och trafikinformation som riktar sig till trafikanten både före och under resan, i syfte att 

tjäna trafikanten med information så att denne kan välja rätt färdmedel, rutt eller tidpunkt för 

resan som ska utföras.  

 Trafikledning kan använda sig av ITS-lösningar för att öka kapaciteten i trafiknätet med hjälp av 

prioriteringsordningar, där exempelvis specifika trafikslag får högre prioritet.  

 Skattesystem (exempelvis trängselskatt, vägtullar) kan tillämpas för att direkt påverka efterfrå-

gan av trafik och indirekt påverka trafikantens beteende. Exempelvis kan man ta ut avgifter för 

att nyttja infrastrukturen vid vissa tillfällen eller i vissa orter, och därmed påverka antalet for-

donsresor, vilket leder till färre trafikstockningar och andra färdmedelsval.  

 Åtgärder som påverkar den enskilde trafikantens körbeteende, exempelvis hur trafikanten an-

vänder sitt fordon (bromssträcka, avstånd till framförvarande fordon) eller anpassar sin körning i 

en trafiksituation. Vidare finns det störande ITS-åtgärder, som helt förändrar trafikanternas sätt 

att färdas i befintlig infrastruktur. Detta kan exemplifieras med konceptet MaaS (Mobility as a 

Service), där trafikanten går från att färdas i eget fordon, till att nyttja ett sammanhängande sy-

stem av transporttjänster som passar den enskilde trafikantens resa på den givna tidpunkten.  

 

2.4 Rekommenderade åtgärder – Inspirationsfall  

 

Ramböll rekommenderar nedanstående ITS-åtgärder som kan testas i ett Interreg-projekt. De en-

skilda åtgärderna, som valts ut och rekommenderas som test, är baserat på lokala förhållanden i 

projektområdena, genomförda intervjuer och/eller Rambölls erfarenhet och bedömning av åtgärder-

nas potential.  

 

 

 Malmö Stad Hyllie Loop City Region Själland Resor mellan 

Danmark och 

Sverige 

MaaS X     

Flexibla bussfiler X     

Lokal cykeltrafik  X    

Trafikledning   X   

Långväga cykling   X    

Trafikinformation   X   

Park and Ride    X  

Samåkning    X X 

 

Under varje åtgärd är den övergripande projektidén beskriven och valet av åtgärd är motiverat. Des-

sutom föreslås potentiella parter, möjliga effekter, skalningspotential samt investeringens storlek. 

Slutligen presenteras överväganden kring eventuella krav om dataunderlag och styrning, vilka förut-

ses vara som mest utmanande för projektets utveckling. 

 

Det kommer att finnas ett behov av ett förtydligande av nyckelfrågor innan projektidéer kan utfor-

mas och definieras till projekt. Dessa förtydliganden och avgränsningar kommer att utvecklas i 

samarbete med de parter som vill ingå i ett framtida Interreg-projekt.  
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3. INDLEDNING 

Gate 21 og Malmö Stad har ønsket at afsøge mulighederne for et fremtidigt strategisk fyrtårnspro-

jekt om Intelligent Mobilitet i Greater Copenhagen (København, Region Sjælland, Malmø og Region 

Skåne). Målet med denne afsøgning er at skabe grundlag for at samle offentlige og private aktører i 

Greater Copenhagen om en fælles ØKS-Interreg-ansøgning med fokus på at teste og evaluere ud-

valgte ITS-tiltag, som kan skabe større fleksibilitet, større robusthed og øget synergi i forhold til 

forbedret tilgængelighed, lavere energiforbrug og en mere sammenhængende metropol. 

 

Denne rapport er en del af afsøgningen og er baseret på litteraturstudier af eksisterende evaluerin-

ger af Intelligente Transport Systemer (ITS) og interviews med en række danske og svenske aktører, 

der dækker både kommuner, regioner, statslige myndigheder og private trafikselskaber. På bag-

grund af interviews med aktørerne er de oplevede lokale udfordringer beskrevet i afsnit 6, kategori-

seret under hhv. Malmø, Loop City og Region Sjælland, tre områder der hver især repræsenterer 

forskellige trafikale udfordringer i Greater Copenhagen.  

 

Afsnit 7 er en gennemgang og effektvurdering af en række ITS-teknologier, hvoraf nogle er kendte 

og velafprøvede, og andre indebærer ny teknologi, nye platforme og nye servicemodeller. Både for 

de velafprøvede og de mere innovative tiltag gælder det, at man ikke umiddelbart kan overføre viden 

om tiltagenes effekt fra andre projekter til Greater Copenhagen, fordi de trafikale forudsætninger og 

trafikanternes valgpræferencer er forskellige.  

 

Interviews med aktørerne gav input til afsøgningen i form af en række mere eller mindre konkrete 

projektidéer, som aktørerne vurderer, vil kunne afhjælpe nogle af de lokale udfordringer, og som 

derfor er relevante at arbejde videre med (afsnit 6). Disse idéer er sammenholdt med både effekt-

vurderingen i afsnit 7 samt Rambølls erfaringer og udmøntes i afsnit 9-14 i en række konkrete anbe-

falinger til ITS-tiltag. Disse vil derefter kunne testes og evalueres i en række projektområder med 

henblik på en senere opskalering til hele Greater Copenhagen. De anbefalede tiltag skal læses som 

inspirationscases, hvorfra konkrete projekter kan udvikles frem mod indsendelse af Interreg-

ansøgningen i september 2017.   

 

Nogle af de spørgsmål, der har været styrende for udarbejdelsen af rapporten, er disse: 

 

 Hvilke helt oplagte transportmæssige udfordringer er der i Greater Copenhagen?  

 Hvilke kendte og nyere Intelligente transportsystemer kan skaleres op i tværgående samarbejder 

for at løse disse udfordringer?  

 Hvilke erfaringer eksisterer med disse teknologier?  

 Hvor modne er teknologierne?  

 Hvordan kan man afprøve dem i relevante pilotområder?  

 Hvilken potentiel effekt kan de have i udvalgte pilotområder? 

 

 

4. TRAFIKALE UDFORDRINGER  

Transportsystemet i Greater Copenhagen er under et stadigt stigende pres, og efterspørgslen på 

transport forventes at stige yderligere på grund af den generelle økonomiske vækst og den forvente-

de befolkningstilvækst i Greater Copenhagen.  
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Ifølge Trængselskommissionens betænkning (2013) vil der i 2025 være 130.000 flere borgere i Kø-

benhavnsområdet (hvilket dækker over en række underliggende bevægelser til og fra området samt 

inden for området).  

 

Der forventes en stigning i biltrafikken i Københavnsområdet på 10 procent svarende til 346.000 

flere daglige bilture samt en stigning i den kollektive trafik på 15 procent svarende til 141.000 dagli-

ge ture. Den anslåede gennemsnitlige forsinkelsestid i biltrafikken udgjorde i 2012 5,6 procent af 

rejsetiden på et hverdagsdøgn, og den ventes at stige til 9,3 procent i 2025 svarende til, at bilisterne 

i 2025 vil tilbringe 18,4 millioner forsinkelsestimer i trafikken, hvis der ikke gøres noget for at be-

grænse trængslen.  

 

Ifølge National Plan (NTP 2006 to 2040) vil efterspørgslen efter transport i Sverige ligeledes stige i 

de kommende år. I perioden 2006 til 2040 forventes biltrafikken at stige med 34 procent, og lastbil-

trafikken forventes at stige med 85 procent. I Skåne forventes den tunge trafik af stige med 3 pro-

cent om året med en samlet stigning på 80 procent i 2030 (GORM, fragtmodel for Øresundsregio-

nen). 

 

Med disse trafikprognoser er der ingen tvivl om, at trafikanterne i Øresundsregionen i de kommende 

år vil opleve ganske væsentlige og stadigt stigende trængselsproblemer i myldretidstrafikken. Allere-

de nu er der store udfordringer med trængsel, som primært skyldes biltrafikken, i både Malmø og 

København. Men også pendlertrafikken i den kollektive transport er udfordret. 

 

 

5. STRATEGISK ANVENDELSE AF ITS 

En målrettet fysisk planlægning vil kunne bidrage til at understøtte hensigtsmæssige transportmøn-

stre. Således vil fx stationsnærhedsprincippet og planlægning, der øger mulighederne for at kombi-

nere transportformer kunne gavne både mobiliteten, trafikafviklingen, miljøet og energiforbruget. 

 

Samtidig spiller den teknologiske udvikling en stadig større rolle for transport af personer og varer, 

og teknologien giver nye muligheder for hensigtsmæssig indretning af infrastrukturen og for at på-

virke og styre trafikstrømme.  

 

Et velfungerende transportsystem er først og fremmest en væsentlig forudsætning for det gode liv 

for byens borgere og pendlere, der arbejder i byen, men det er også en vigtig forudsætning for fort-

sat vækst og udvikling i Greater Copenhagen. For at nå disse mål kan der både arbejdes med en 

udbygning af den samlede transportinfrastruktur og med intelligent udnyttelse af kapaciteten, bl.a. 

ved hjælp af ITS-tiltag, og sideløbende kan der arbejdes for at gøre den kollektive trafik til et bru-

gervenligt og attraktivt alternativ til biltrafikken, så trafikanterne anspores til at anvende det samlet 

set mest hensigtsmæssige transportmiddel.  

 

Det ville kræve meget store investeringer, hvis den øgede efterspørgsel efter transport skulle hånd-

teres alene ved investeringer i infrastruktur, hvilket da også ville have betydelige negative miljø-

mæssige konsekvenser. Trafikverket opererer med et hierarki for ressourcehåndtering og reduktion 

af negative bivirkninger ved vejtrafikken, som kan anvendes til at lave en step-by-step analyse af, 

hvordan transportudfordringer bedst håndteres, og hvilke tiltag der bør overvejes som en del af løs-

ningen: 

 

1. Tiltag der kan påvirke transportefterspørgslen og folks valg af transportmiddel 

2. Tiltag der skaber mere effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur og transportmidler 
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3. Begrænsede anlægs-/omlægningstiltag 

4. Nyinvesteringer og store anlægs-/omlægningstiltag 

 

ITS-tiltag kan indgå i løsningerne på alle fire niveauer, og det er i denne sammenhæng værd at be-

mærke, at de fleste ITS-tiltag på niveau 1 og 2 vil være relativt omkostningseffektive sammenlignet 

med investeringer i ny infrastruktur, og at de ydermere vil kunne bidrage til at nedbringe CO2-

udledningen fra transportsektoren. ITS vil således både kunne give samfundsøkonomiske og miljø-

mæssige gevinster samt gevinster for den enkelte trafikant i form af fx sparet rejsetid og bedre mo-

bilitet. 

 

ITS omfatter typisk en kombination af teknologiske tiltag og tiltag, der påvirker trafikanternes ad-

færd, og kan forstås som systemer, der ved hjælp af information og incitamenter hjælper trafikan-

terne med at træffe de socioøkonomisk gode valg.  

 

Den traditionelle forståelse af ITS er, at ITS står for Intelligente Transport Systemer, men det er 

vigtigt at bemærke, at systemerne ikke er intelligente i sig selv. Intelligent Transport Styring er i 

virkeligheden en mere passende betegnelse, fordi det er styringen, der gør systemerne intelligente. 

Enkeltstående ITS-tiltag vil ofte have meget ringe effekt og kan i værste fald ende med at skabe 

problemer andre steder, hvis de ikke indgår i en velgennemtænkt mobilitetsstrategi. Fx vil et Park 

and Ride-anlæg uden for København have relativt mindre effekt, hvis der samtidig er en målsætning 

om, at det skal være billigt at parkere i København. Dette betyder selvsagt, at governance og sam-

arbejde mellem aktører er uhyre vigtigt, hvis man skal opnå de ønskede effekter. 

 

 

6. AKTØRERNES OPLEVEDE UDFORDRINGER 

Som led i afsøgningen er der foretaget interviews med følgende fag- og myndighedspersoner på ITS-

området: 

 

 Dorrit Gundstrup, Ring 3’s gravekontor 

 Jørgen Østergaard, Hovedstadens Letbaneselskab 

 Jakob Skovgaard Villien, Region Hovedstaden 

 Mads Gaml, Københavns Kommune 

 Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland 

 Vibeke Linde-Strandby, Loop City sekretariatet 

 Ole Rønsholdt, Glostrup Kommune 

 Niels Sørensen, Odsherred Kommune 

 Lene Krull, Vejdirektoratet 

 Mads Christiansen, Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Sara Sonne, Fredensborg Kommune 

 Anette Enemark, Movia 

 Inge Melin, Malmø Stad 

 Anders Nilsson, Malmø Stad 

 Christian Resebo, Malmø Stad 

 Björn Wallin, Skånetrafikken 

 Sorin Sima, Trafikverket 

 

På baggrund af disse interviews tegner der sig et billede af en række oplevede udfordringer, der er 

sammenfattet i dette afsnit. De oplevede udfordringer er kategoriseret under Malmø, Loop City og 
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Region Sjælland, som hver især repræsenterer forskellige typer trafikale udfordringer i Greater Co-

penhagen. 

 

Det skal bemærkes, at de interviewede aktører er forvaltere af trafik (hvor Movia måske er et græn-

setilfælde), og at synspunkter fra erhvervsliv, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter m.fl. 

også i lige så høj grad er relevante at inddrage, hvis transportbehovene skal kortlægges, og der skal 

udtænkes en strategi for mobilitet i Greater Copenhagen. Denne slagside opvejes af, at oplevede 

udfordringer og ønsker er indhentet fra Gate 21’s virksomhedsnetværk som et supplement til de 

gennemførte interviews. 

 

6.1 Malmø  

 

Trængsel er en stor udfordring i det centrale Malmø, særligt i myldretiden. Denne udfordring vurde-

res at blive større i takt med den forventede befolkningstilvækst i Malmø i de kommende år. For selv 

hvis det lykkes at reducere pendling med bil, vil befolkningstilvæksten give mere biltrafik samlet set.  

 

Desuden er de omkringliggende motorveje (E6/E20/E22) allerede i dag hårdt belastet, og også her 

vil der være stigende udfordringer, ligesom Øresundsbron forventes at nå kapacitetsgrænsen tidlige-

re end 2035, som hidtil antaget.  

 

Der opleves desuden et behov for at samle de forskellige transportformer under en fælles paraply, så 

rejsende kan få samlet information om trafiksituationen.  

 

Endelig er det en væsentlig udfordring at få skabt et tættere samarbejde mellem staten, kommuner-

ne og de forskellige trafikudbydere. Dette hænger bl.a. sammen med, at kommunerne har forskellige 

strategier og tilhørende tekniske løsninger, at der er udfordringer med at samle data, og at der er 

uklarhed om ansvarsfordeling, finansiering og organisering på tværs af aktørerne. 

 

6.2 Loop City 

 

Allerede i dag er der tæt trafik i hele Ring 3-korridoren. Trafikken i spidstimerne overstiger nogle 

steder kapacitetsgrænsen, og trafikken ventes at stige yderligere i de kommende år.  

 

I tillæg til udfordringerne i den nuværende driftssituation vil anlægsarbejdet uvægerligt give be-

grænsninger i fremkommeligheden, fx vil svingmuligheder i kryds blive annulleret i perioder, og der 

vil være midlertidig lukning af spor. Som følge heraf vil trafikanterne opleve forlænget rejsetid, og 

trafikken vil søge andre veje. 

 

Særligt de to store trafikknudepunkter Lyngby og Glostrup vil være udfordret i anlægsperioden, pga. 

oplandets tilstrømning til disse områders store arbejdspladser, uddannelses- og indkøbssteder. De to 

punkter forventes at blive flaskehalse på Ring 3 og i hele hovedstadsregionen.  

 

Ring 3 korridorens betydning for funktionaliteten af transportsystemet i køben-havnsregionen nød-

vendiggør, at trafikanterne informeres under anlægsfasen. Virksomhederne ønsker at få tidlig infor-

mation om planlagt anlægsarbejde, ændringer i trafikken og mulige afværgetiltag, så de har mulig-

hed for at planlægge efter det og informere deres kunder, leverandører og medarbejdere om den 

aktuelle trafiksituation, periodevis begrænset fremkommelighed, omkørsler, flyttede busstoppesteder 

osv.   
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Den altoverskyggende udfordring, som opleves fra mange sider, er, at de ca. 60 signalanlæg langs 

Ring 3 er baseret på forskellig teknologi og ikke er netværksforbundet. Dermed er der ikke umiddel-

bart teknisk mulighed for dynamisk trafikledelse på tværs af signalanlæg (og vejmyndigheder), hvil-

ket betyder, at alle signalændringer skal foretages manuelt.   

 

Hovedstadens Letbaneselskab har besluttet at implementere et system til trafikovervågning og data-

opsamling, City Sense. Dette system kan anvendes til at skabe information om fx rejsetider langs 

Ring 3 og til at programmere signalgruppeplaner, men kan ikke umiddelbart anvendes til trafikledel-

se. Derfor er der behov for yderligere investeringer, hvis der skal skabes god fremkommelighed un-

der anlægsfasen.  

 

Hvis det lykkes at skabe teknisk grundlag for trafikledelse, vil det stadig være en forudsætning, at 

der bliver lavet en fælles styrestrategi, hvor de forskellige aktører bliver enige om nogle prioriterin-

ger og principper for styring. I den forbindelse er der også behov for at afklare, om strategien alene 

skal gælde Ring 3 og de krydsende veje, eller den også skal omfatte de omkringliggende veje. 

 

Både finansiering og organisering på tværs af de forskellige vejmyndigheder opleves som en væsent-

lig udfordring. 

 

6.3 Region Sjælland 

 

Den største udfordring i Region Sjælland er, at der er rigtig mange pendlere, og de pendler længst af 

alle i Danmark for at komme på arbejde. Mange af pendlerne oplever da også rejsetiden som en 

udfordring. Hovedparten pendler inden for regionen, men 25 procent pendler ind til København. Bil-

pendlerne mod København er udfordret af trængsel på motorvejene, primært Holbækmotorvejen og 

Sydmotorvejen.  

 

Denne udfordring hænger sammen med, at Region Sjælland er et stort område med lille befolknings-

tæthed og flere bycentre, at den kollektive trafiknet ikke er så fintmasket, og at frekvensen af busser 

og tog ikke er særlig høj.  

 

De eksisterende togforbindelser opleves som en god base for de byer, de kører igennem, og er der-

for meget brugt, men busserne opleves ikke som et attraktivt transportmiddel, bortset fra som til-

bringer-transport.  

 

 

7. ITS-TILTAG OG MULIGE EFFEKTER 

I dette afsnit redegøres for resultaterne af den litteraturgennemgang og effektvurdering, der er lavet 

som en del af kortlægningen.  

 

ITS kan påvirke CO2-udledningen direkte via fx lavere hastighed og mindre stop-go-kørsel, men på-

virker i endnu højere grad indirekte de parametre og faktorer, som definerer en rejse for mennesker 

og gods. Parametrene kan groft opstilles som: 

 

 Faktorer der har indvirkning på transportefterspørgsel og transportadfærd (eksempelvis infra-

strukturens kapacitet eller trafikanternes adgang til forskellige transportmidler) 

 Transportefterspørgsel (eksempelvis turgeneration, valg af transportmiddel, transporttidspunkt 

rutevalg, samkørsel eller skift mellem flere transportmidler)   

 Transportadfærd og kørselsadfærd (eksempelvis hastighed og vognbaneskift). 
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Rejsen er en kompleks størrelse, og derfor er der også mange forskellige parametre, som kan påvir-

ke gennemførelsen af denne, som illustreret ved nedenstående figur. 

 

 

Figur 7-1 overblik over en rejse og de parametre som kan påvirkes af ITS1 

 

Ud fra internationale klassificeringer af ITS-tiltag og deres påvirkning af CO2,
1
 er følgende parametre, 

som påvirker transportefterspørgsel eller kørselsadfærd, udpeget som de parametre, der har størst 

potentiale for påvirkning af CO2-udledningen:  

 

 Turgenerering 

 Valg af destination (distributionscentre og bosætningsmønstre) 

 Valg af transportmiddel  

 Valg af køretøj (inden for gruppen af transportmidler) 

 Hastighed  

 Kørselsdynamikker (bremse, accelerere etc). 

 

Hvis man ønsker at påvirke CO2-udledningen ved hjælp af ITS-tiltag, så gælder det ud fra ovenstå-

ende at vælge løsninger, der påvirker antallet af ture, påvirker rutemønstret, påvirker valg af trans-

portmiddel og køretøj samt løsninger, der påvirker den enkelte trafikants kørselsadfærd. Løsningerne 

kan betragtes i et samlet komplekst transportnet eller på hver enkelt strækning/lokalitet i transport-

nettet.  

 

                                                
1 D3.1: Methodology for classification of ITS, Amitran 2014 
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De tidligere nævnte parametre har alle en betydning for kapacitetsudnyttelsen i infrastrukturen (lo-

kalt, regionalt og nationalt), og når kapaciteten i en given infrastruktur nærmer sig kapacitetsgræn-

sen, og der ikke er mulighed for at øge denne ved udbygning af infrastrukturen, er det relevant at 

overveje ITS-løsninger, som kan: 

 

 Øge kapacitetsudnyttelsen 

 Få trafikanter til at vælge anden rute  

 Få trafikanter til at benytte andre transportmidler  

 Få trafikanter til at samkøre  

 Få trafikanter til at køre på andre tidspunkter  

 Eller at undlade at foretage rejsen – ved fx hjemarbejde, video-/telefonmøde eller lignende. 

 

Løsningerne kan afhjælpe kapacitetsproblemerne, men kan samtidigt også indirekte og direkte på-

virke CO2-udledningen ved eksempelvis at reducere antallet af stop-go kørsler, ved at overflytte tra-

fikanter til andre ruter (hvilket dog muligvis kan give større CO2-udledning for den enkelte trafikant, 

fordi de alternative ruter ofte er længere), således at trafikken afvikles jævnt på den givne strækning 

eller ved at få trafikanterne til at vælge andre transportmidler, der udleder mindre CO2.  

 

Der er gennem tiderne etableret mange ITS-tiltag med henblik på at reducere trængslen, forbedre 

mobiliteten, forbedre trafiksikkerheden eller øge informationsniveauet til trafikanten. Implementering 

af disse ITS-tiltag er altså ikke udsprunget af et ønske om at opnå en reduceret CO2-udledning, og 

derfor har en forbedret miljøpåvirkning alene været en afledt effekt (dog er der i de seneste år 

kommet fokus på løsninger, hvor formålet har været at reducere udledning af drivhusgasser).  

   

Fordi disse tiltag er implementeret for at opnå effekt på trængsel, mobilitet, trafiksikkerhed eller 

informationsniveau, og ikke på CO2-udledning, bør evalueringerne af tiltagenes potentielle effekt på 

CO2-udledning også læses med forbehold, fordi de er baseret på afledte parametre såsom trængsel, 

hastighed og stop-go-kørsel. 

 

ITS-systemer har et påvist potentiale for direkte eller indirekte at nedbringe drivhusgasemissionerne 

gennem forbedring af infrastrukturen, påvirkning af trafikanternes adfærd eller køretøjernes interak-

tion med infrastrukturen. Det er dog vanskeligt at estimere størrelsen af tiltagenes effekt på et gene-

relt plan, fordi de lokale trafikale forudsætninger og de lokale trafikanters valgpræferencer altid har 

stor indflydelse på effekten af et givent tiltag. Dvs. at faktorer som trafikkens sammensætning, tra-

fikkens størrelse, interaktioner mellem forskellige transportformer og infrastrukturens udformning og 

indretning samt transportpolitikker har betydning for et ITS-tiltags effekt i en given og bestemt in-

frastruktur eller på en bestemt vejstrækning.   

 

Eksempel på varierende størrelse af effekterne af ITS-tiltag fremgår af figur 7-2.  
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Figur 7-2 Potentiel CO2-reduktion ved forskellige ITS-tiltag2 

 

For at kunne vurdere potentialet for reducering af CO2 ved implementering af et ITS-tiltag, er der på 

internationalt niveau etableret en klassificering af bestemte ITS-tiltag. På denne baggrund er det 

muligt at udpege og definere ITS-tiltag, som har et potentiale for at reducere CO2-udledningen og 

samtidig afhjælpe lokale/regionale trafikale problemstillinger i en given infrastruktur. I efterfølgende 

afsnit er tiltagene beskrevet og indekseret ift. deres potentiale. Disse er opdelt i tiltag inden for rejse 

og trafikinformation, trafikledelse, tiltag der regulerer trafikefterspørgslen samt kørselsadfærd. En-

kelte tiltag er ligeledes suppleret med en størrelse af effekten, som er fundet ud fra sekundær litte-

ratur. 

 

Ligeledes er der også ITS-tiltag som eksempelvis implementering af eco-driving systemer, der im-

plementeres i køretøjer, og som kan påvirke CO2-udledningen. Disse tiltag vurderes dog ikke at kun-

ne anvendes i et Interreg-projekt, da det er systemer som producenter af køretøjer og navigations-

systemer forventes at implementere.  

 

Det er tillige vigtigt at pointere, at brugere interagerer på forudsigelige og uforudsigelige måder med 

ITS, hvilket også har en indvirkning på effekten af tiltaget. Det betyder at man ved implementering 

af ITS-tiltag skal have fokus på slutbrugeren, for at opnå den største effekt af tiltagene. 

 

                                                
2 Study of Intelligent Transport Systems for reducing CO2 emissions for passanger cars, ERTICO, 2015  
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7.1 Rejse- og trafikinformation  

Denne kategori er tiltag, som henvender sig til trafikanten både før og under rejsen med det formål 

at servicere trafikanten med informationer, således at denne kan vælge transportmiddel, rute eller 

tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres.  

 

Tiltag  Beskrivelse  Effektpotentiale i 

CO2 (Amitran 

2014)  

% 

(Supplerende 

kilder) 

Stor Middel  Lille  

Dynamisk passager information  Systemer der ved brug af vari-

able tavler/mobile enheder og 

realtidsdata informerer om an-

komster og afgange i kollektiv 

trafik 

    

Realtids rejseinformationssyste-

mer 

System der via forskellige kom-

munikationsplatforme (VMS, 

TMC, webportal) informerer om 

aktuelle rejsetider med enkelte 

eller forskellige transportformer 

(intermodalt system)  

   

Delebilsordninger  System hvor brugere via 

webportal kan se tilgængelige 

køretøjer i nærheden, booke og 

tilgå tilgængelige køretøjer.   

   

Samkørselstjenester System hvor brugere via 

webportal kan udbyde ture eller 

efterspørge ture med andre 

medtrafikanter.  

   

Multimodal rejseplanlægger (pre-

trip og on-trip) 

System der via webinterface 

(stationært/mobil enhed) infor-

merer om rejsetider, ruter og 

omkostninger med forskellige 

transportformer for en rejse 

mellem a og b. (fremtidige rejser 

baseret på prognosedata eller 

her og nu rejser baseret på 

realtid)  

  5-102 
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7.2 Trafikledelse 

Trafikledelse ved brug af ITS er tiltag, der skal sikre bedre kapacitetsudnyttelse i en given infrastruk-

tur, uden at denne udbygges, eller som skal afvikle trafikken ud fra et prioriteringshierarki, hvor 

bestemte transportformer opnår prioritet.  

 

Tiltag  Beskrivelse  Effektpotentiale i 

CO2 (Amitran 

2014) 

% 

(Supplerende 

kilder) 

Stor Middel  Lille  

Adaptiv signalstyring  

-System for enkeltstående signal-

anlæg 

-Systemer til sammenordnede 

signalanlæg (grønne bølger) 

-Modelbasserede systemer base-

ret på realtids trafikmodeller 

Systemer i signalanlæg der på 

baggrund af den aktuelle trafik-

situation aktiverer forskellige 

signalprogrammer, således at 

trafikken ved den givne situation 

afvikles bedst muligt ud fra input 

præferencer. 

    

Energioptimerede signalanlæg 

 

Systemer der på baggrund af 

trafikdata samt V2I og I2V 

kommunikation optimerer trafik-

flowet gennem et signalreguleret 

kryds eller en række af signalre-

gulerede kryds.   

*  5-83 

Systemer på stækninger  

-Harmonisering af hastigheder til 

trafikintensiteten 

-Dynamisk anvendelse af kørsel i 

nødspor ift. trafikintensiteten  

Systemer på længere sammen-

hængende strækninger, hvor 

hastigheden og antallet af vogn-

baner reguleres ift. trafikintensi-

teten på strækningen, således at 

trafikflowet ikke bryder sammen   

  0-52 

Reversible vognbaner  System hvor antallet af vognba-

ner i de respektive retninger 

ændres ift. den daglige spidsbe-

lastning i morgen og eftermid-

dagsspidstimen ved brug af 

variable vejtavler og tilhørende 

trafiksignaler   

   

Ruteanvisningssystemer  Systemer der vha. variable 

vejtavler viser korteste rute ved 

brug af rejsetider/farvede sym-

boler til samme destination eller 

som anviser spidsbelastningspe-

rioder ved forskellige rutevalg  

   

Dynamisk p-henvisning  Systemer der kan være baseret 

på VMS eller indbyggede syste-

mer i køretøjer eller tilhørende 

mobile enheder, og som guider 

trafikanter til ledige parkerings-  

  0-52 

                                                
3 Intelligent transportation systems for improving traffic energy efficiency and reducing GHG emissions from Roadways, National Center for 

Sustainable Transport, 2015 
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pladser. Kan være kombineret 

med informationer om øvrige 

rejsetider ved Park and Ride 

faciliteter. Kan også omfatte 

parkeringsfaciliteter til specifikke 

køretøjer (ITP anlæg) 

* Indgår ikke i Amitrans opgørelse, men er medtaget for at synliggøre, at dette er et tiltag, der foku-

serer på trafikledelse med henblik på reducering af CO2-udledningen.  

 

 

 

7.3 Tiltag der regulerer trafikefterspørgslen  

Dette er tiltag, som via afgiftssystemer direkte påvirker trafikefterspørgslen eller indirekte trafikan-

tens adfærd. Dette kan gøres ved at opkræve afgifter ved kørsel i infrastrukturen på bestemte tids-

punkter, på bestemte lokaliteter eller i bestemte køretøjer. Systemet skal påvirke det antal ture som 

genereres eller udjævne trafikbelastningen, således at denne afvikles mere gnidningsfrit, eller flytte 

trafikanter til andre transportformer. 

 

Tiltag  Beskrivelse  Effektpotentiale i 

CO2 (Amitran 

2014) 

% 

(Supplerende 

kilder) 

Stor Middel  Lille  

Road pricing 

-P-afgifter 

-bompenge 

Systemer der automatisk op-

kræver afgifter for benyttelse af 

en bestemt vejstrækning, en del 

af et vejnetvæk (motorvejsnet-

værk) eller hele vejnettet i be-

stemte områder (bycentre). Kan 

være køretøjsspecifikt eller gæl-

de alle køretøjer. Baseret på GPS 

teknologi eller detektorteknolo-

gier 

   >102 
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7.4 Kørselsadfærd 

Dette er tiltag, som understøtter ændringer i den enkelte trafikants transportadfærd. Dette kan væ-

re, hvorledes den enkelte trafikant anvender sit køretøj (bremsning, afstand til forankørende og ac-

celeration), eller hvorledes trafikanten tilpasser sin kørsel til den aktuelle trafiksituation. Derudover 

kan det være disruptive løsninger, der helt ændrer den måde hvorpå vi færdes i den eksisterende 

infrastruktur. Eksemplificeret ved MaaS (Mobility as a Service), hvor trafikanter går fra at færdes i 

eget køretøj, til at benytte et sammenhængende system af transportservices, der passer til den en-

keltes rejse på det givne tidspunkt. For at trafikanterne skal kunne ændre deres transportadfærd, 

stiller dette også krav til, at der er et pålideligt, omkostningseffektivt alternativ i stedet for deres 

sædvanlige transportvaner.  

 

Da tiltagene er rettet mod et skift i adfærd, er det også tiltag, der må forventes at have en langsigtet 

effekt, idet transportvaner er vanskelige at påvirke på kort sigt.  

 

Tiltag  Beskrivelse  Effektpotentiale i 

CO2 (Amitran 

2014) 

% 

(Supplerende 

kilder) 

Stor Middel  Lille  

Green Light Optimised Speed 

Advisory (GLOSA) 

Systemer i køretøjer som angi-

ver hastigheder frem mod et 

signalkryds for at opnå grønt 

(reducere antallet af stop). An-

vender I2V teknologi. 

   11-17 

Strækningsbaseret hastigheds-

kontrol  

Systemer der automatisk detek-

terer/beregner gennemsnitsha-

stigheder over længere stræk-

ninger, og som er forsynet med 

automatisk opkrævning af afgif-

ter ved overskridelse af ha-

stighedsbegrænsningen.  

    

Maas (Mobility as a service) System der kobler alle potentiel-

le transportmidler sammen i en 

brugergrænseflade og et beta-

lingssystem for den pågældende 

rejse mellem A og B.  

 *  274 

Selvkørende biler  Indbygget system i køretøjer, 

hvor kørsel automatiseres, hvil-

ket kan føre til større grad af 

kolonnekørsel og deraf afledt 

større kapacitet i eksisterende 

infrastruktur.  

    

* Indgår ikke i Amitrans opgørelse, men er medtaget for at synliggøre, at dette er et tiltag der frem-

adrettet kan have stor betydning for transportmønstret og adfærd 

  

                                                
4 Discover the future of mobility, Mobility as a service, Maas Global,2016 
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8. AKTØRERNES PROJEKTIDÉER 

I det følgende afsnit redegøres for de ønsker og idéer til fremtidige ITS-projekter, som blev fremhæ-

vet af interviewpersonerne. 

 

8.1 Malmø  

 

Der er fra flere sider udtrykt ønske om at skabe mulighed for trafikledelse via signalerne, evt. inte-

greret med Skånetrafikkens database. Systemerne i Stockholm og Gøteborg, hvor også redningstje-

nesten indgår, fremhæves som mulige forbilleder. Foruden at skabe teknisk grundlag for trafikledelse 

er der behov for at drøfte organisering, finansiering og ejerskab.    

 

Der er også interesse for at teste dynamiske busbaner i forbindelse med indførelsen af elbus-linjer i 

Malmø. Løsningen beskrives som to kørespor i samme retning, hvor det ene spærres, når bussen 

nærmer sig og åbnes det for normal trafik, når bussen har passeret. 

 

Der er også interesse for at lave korridorer for offentlig transport i Malmø, Lund eller Helsingborg, så 

fx busser prioriteres i bestemte områder eller gader, evt. tænkt sammen med 24-meter bus. 

 

8.2 Loop City 

 

Der er et stort ønske om at kunne informere trafikanterne under anlægsfasen. Dette kan både være 

ved hjælp af tavler på vejene og forhåndsinformation, som gør det muligt at vurdere, om man skal 

lade bilen stå eller køre andre veje. Hurtig og præcis information baseret på realtidsdata på flere 

platforme. Enkel og overskuelig dynamisk information om trafiksituationen på vejen nævnes som et 

eksempel, fx variable tavler med farver svarende til Vejdirektoratets trafikkort.  

 

Virksomhederne ønsker at få tidlig information om planlagt anlægsarbejde og ændringer i trafikken, 

så de på baggrund af realtidsdata kan planlægge og informere deres kunder, leverandører og med-

arbejdere om den aktuelle trafiksituation, periodevis begrænset fremkommelighed, omkørsler, flytte-

de busstoppesteder osv. 

 

Der er et stærkt ønske om at skabe teknisk mulighed for trafikledelse. Med City Sense er det muligt 

at lave overvågning og dataopsamling, men systemet giver ikke mulighed for trafikledelse. Der er 

forslag om, at kommunerne investerer i en udbygning af City Sense, så data vil kunne anvendes til 

automatisk at indkoble nogle programmer og samtidig overvåge, om programmerne skal tilpasses på 

en anden måde. Dette vil skulle tilkøbes af kommunerne.  

 

Vejdirektoratet har lavet en paraply (GUI/SLM), der lægger sig ovenpå de enkelte overvågningssy-

stemer, hvorudfra man vil kunne skabe oversigtskort med det samlede billede og status på de enkel-

te anlæg, og hvor man desuden vil kunne styre anlæggene ved at vælge forud fastlagte program-

mer, der er designet til særlige hændelser. I efteråret testes det i lille skala, om paraplyen kan styre 

på tværs af signalleverandører og vejmyndigheder, og i 2018 testes paraplyen i et større netværk. 

Dette vil kræve, at alle styreboksene udskiftes, men der vil ikke være behov for at udskifte master 

og lanterner. De nye styrebokse vil efterfølgende kunne anvendes andre steder i kommunerne. Vej-

direktoratet har lavet en oversigt over typer signalanlæg på strækningen og givet et bud på, hvad 

det vil koste. 
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8.3 Region Sjælland 

 

I Region Sjælland er der et ønske om at etablere et eller flere Park and Ride-anlæg. Region Sjælland 

har lavet en foranalyse for to år siden, hvor forskellige mulige lokationer er kortlagt (fx uden for 

Ringsted, Haslev eller Holbæk). Et anlæg vil skulle kombineres med fx særlige buslinjer til indre by, 

og der vil desuden være behov for trafikinformation, så bilisterne ved, om der er ledig plads. I denne 

sammenhæng nævnes det også, at man måske kunne lave parkeringsarealer, der kan benyttes til 

flere formål. 

 

Der er også et ønske om at kortlægge, hvor mange der rejser på bestemte strækninger, så man kan 

overveje at køre sammen. Et sådant overblik over det markedsmæssige potentiale i kombination 

med en fx delebiler, mulighed for at booke naboens bil osv. vil skabe mulighed for at aktivere ledige 

bilressourcer.  

 

Det vurderes, at der er et stort potentiale i samkørsel, hvis der kan laves en systematik omkring at 

tage andre med i bilen. Det nævnes, at busstoppesteder kan sættes i spil, så hvis der står nogen, 

der har et transportbehov, kan de fx markere på et særligt elektronisk skilt, hvor de skal hen, og på 

den måde vil flere personers transportbehov kunne dækkes samtidigt på en fleksibel måde. I denne 

sammenhæng kan man med MaaS koble flere forskellige transportformer sammen, så man når helt 

ud i yderområderne, uden at omkostningerne bliver alt for store. Der har været dialog med GoMore, 

som gerne vil deltage i en dialog, men ikke vil drive det.  

 

 

9. ANBEFALEDE TILTAG I PROJEKTOMRÅDERNE 

Rambøll anbefaler følgende ITS-tiltag, som kan afprøves i et Interreg-projekt. De enkelte tiltag er 

udvalgt og anbefalet til test i projektområderne på baggrund af lokale forhold i projektområderne, 

input fra de gennemførte interviews og/eller Rambølls erfaringer og vurdering af potentialer.  

 

 Malmø Stad Hyllie Loop City Region Sjælland Rejser mellem 

Danmark og 

Sverige 

MaaS X     

Fleksible  

busbaner 

X     

Lokal cyklisme  X    

Trafikledelse   X   

Cyklisme over 
længere afstande 

  X    

Trafikinformation   X   

Park and Ride    X  

Samkørsel    X X 

 

Under hvert enkelt tiltag (afsnit 10-14) er den overordnede projektidé beskrevet, og valg af tiltaget 

er begrundet. Desuden er der givet et bud på mulige samarbejdspartnere, mulige effekter, skale-

ringspotentiale og investeringsstørrelse. Endelig indgår overvejelser om krav til datagrundlag og 

governance, hvilket er de to områder, hvor de største udfordringer for projektudviklingen må imøde-

ses.  
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Der vil være behov for afklaring af centrale spørgsmål, før projektidéerne kan afgrænses og udfor-

mes som projekter. Disse afklaringer og afgrænsninger vil følge, når projekterne udvikles i samar-

bejde med de interessenter, der ønsker at indgå i et kommende Interreg-projekt.   

 

 

10. MALMØ STAD  

10.1 Muligt ITS-tiltag: MaaS 

 

Baggrund for anbefaling af tiltaget 

Der er stort fokus på MaaS inden for mobilitetsløsninger, og derfor er det relevant at få afprøvet i 

Interreg-regi, hvor rejser også skal kunne gennemføres på tværs af lande. Det vurderes, at der i 

Malmø er en kritisk masse for udbud af forskellige transportformer, og at der er en kritisk masse af 

forbrugere for den potentielle løsning.  

 

Projektidé 

Mobility as a Service-løsning. Mobil platform der samler mange forskellige transportudbydere i en 

app med integreret betalingsmodel. Det vil sige, at man som trafikant betaler for en rejse mellem A 

og B og får forelagt de mulige rejseformer og priser og så kan booke den pågældende tur. Løsningen 

kan også være en abonnementsordning til transport, hvor trafikanten har adgang til forskellige rejse-

services pr. måned. Abonnementet kunne eksempelvis være en pakke som indeholder ubegrænset 

offentlig transport i en given zone og 10 taxiture i en given zone samt to dagsture med lejebil. Løs-

ningen sikrer en langsigtet ændring af trafikantens transportadfærd, således at transporten ikke 

længere primært er defineret af et bilejerskab. Løsningen er ikke et nyt produkt/platform, som skal 

udvikles, men et produkt/platform som allerede afprøves eksempelvis i Finland. Det vurderes, at 

servicen udover transportudbyderne bør inkludere information om parkeringsmuligheder i Malmø, da 

parkeringsmuligheder og -pris har stor indflydelse på brugernes valg af transportmiddel. En væsent-

lig del af MaaS vil ligeledes inkludere den hastigt voksende deleøkonomi, som på transportområdet 

tæller adskillige delebilsklubber. Har tidligere været afprøvet i svensk kontekst via UbiGo, men i et 

begrænset forsøgsområde med 70 husholdninger.  

 

Mulig effekt 

MaaS har potentielt flere meget store effekter, hvis systemet bliver bredt geografisk dækkende, og 

hvis det kan overstige den kritiske brugermasse, der kan få systemet til at udvikle sig ’af egen drift’ 

– altså hvis der kommer business cases, der er så attraktive, at investorer i stort omfang vil kæmpe 

om markedet. Det kunne sammenlignes med de store rejseportaler – Expedia, Momondo – men også 

andre tjenester, der har revolutioneret fx tele- og rejsebranchen, såsom Skype, Lync og andre tele- 

og mødetjenester. 

 

MaaS kan have indflydelse på mange områder af byens liv og planlægning, herunder bl.a. (listen er 

ikke udtømmende): 

 Markant mindre bilflåde til samme transportbehov 

 Færre parkeringspladser 

 Flere områder for afsætning og opsamling 

 Lavere transportomkostninger => større mobilitet 

 Beskæftigelsen i transportbranchen samt underbrancher, såsom værksteder, rengøring, udlej-

ning, parkering etc., vil ændres markant.  

 

Når der er tale om at ændre transportadfærden, så vurderes der at være store CO2-gevinster ved 

omlægning af transporten. Det skyldes, at der benyttes færre køretøjer til de samme ture, at trans-
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portomkostninger synliggøres for den enkelte rejse, og at der kan være en grad af samkørsel, idet 

ture bedre kan koordineres (ved samkørsel kan den enkelte opnå en rabat i rejseomkostninger). 

Hermed kan der frigives kapacitet i vejnettet, således at den øvrige trafik afvikles bedre med deraf 

afledt reduceret stop-go-kørsel.    

 

Krav til datagrundlag 

En MaaS-løsning vil skulle samle en lang række udbydere af mobilitetsservices, hvilket er lig med en 

lang række separate interessenter med forskellige behov og forskellige datastrukturer. Det må for-

udsættes, at alle disse udbydere har deres egne kommunikationsplatforme baseret på forskellige 

protokoller, og at det derfor vil være nødvendigt at synkronisere disse data til det specifikke MaaS-

behov. Når behovet er kortlagt, vil det være en mulig løsning at udvikle en paraply, der kan samle 

de forskellige protokoller op og organisere data, så de er læsbare i den konkrete MaaS-

sammenhæng. Hvis det lykkes at skabe en kritisk masse, vil det blive eftertragtet for mobilitetsud-

bydere at blive en del af løsningen, og så må det formodes, at disse nye udbydere vil bestræbe sig 

på at opfylde de datakrav, MaaS-løsningen stiller. 

 

Skaleringspotentiale 

MaaS hare et meget stort skaleringspotentiale. Hvis det lykkes at opnå en kritisk masse, vil denne 

mobilitetsservice kunne skaleres op til hele Greater Copenhagen, og i sidste ende vil den kunne fun-

gere nationalt i både Danmark og Sverige. 

 

Governance 

MaaS vil kræve samarbejde mellem mange forskellige aktører, men det er umiddelbart mest oplagt, 

at én partner udvikler platformen og derefter ’sælger idéen’ til de øvrige aktører. Det naturlige vil 

være, at ejerskabet og styringen forankres i Malmø Stad, hvor det anbefales at etablere en helt ny 

organisatorisk enhed i forvaltningen, fordi der er tale om en helt ny service. MaaS fordrer ikke tradi-

tionel trafikstyring, og de relevante fagpersoner er derfor heller ikke traditionelle trafikplanlæggere. 

Der er i højere grad brug for en markedsorienteret organisation, der kan forstå brugernes behov, og 

som har ressourcer, der kan udvikle kunderettede serviceydelser. MaaS ville kræve, at organisatio-

nen går fra at være passiv forvalter af infrastruktur til aktiv udbyder af mobilitet. Denne organisato-

riske transformation er i sig selv et særdeles relevant fokuspunkt at teste og evaluere som en del af 

en Interreg-ansøgning.  

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Malmø Stad, Skånetrafikken, RISE (Forskningsinstitution bl.a. for Maas), Ubigo og Ericsson, Malmö 

Högskola, taxaselskaber (fx Taxi Kurir eller Taxi Skåne), Clear Channel (cykeludlejningssystem i 

Malmö), Lundahoj (cykeludlejningssystem i Lund), SunFleet eller andre delebiler, Hertz eller andre 

biludlejningsfirmaer, Malmø Arena og lignende faciliteter, hvor mobilitet kan indgå sammen med fx 

koncertbilletter.  

 

Investeringsstørrelse 

Det vurderes, at den fornødne teknologi er til stede (udviklet af Ubigo til en platform leveret af Erics-

son), men at der skal foretages en fornøden integration mellem de forskellige dataplatforme. Derud-

over må der forventes en del arbejde i at promovere systemet hos transportudbydere og brugerne 

samt i den organisation, der skal drive systemet. Det må også forventes, at der skal investeres tid i 

at afdække potentialet for et tværregionalt system på tværs af grænserne, således at trafikanter kan 

bruge systemet både på svensk og dansk side. Det vurderes en investeringsstørrelse på 2-4 mio. 

DKK.    
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10.2 Muligt ITS-tiltag: Fleksible busbaner 

 

Baggrund for anbefaling af tiltaget 

Den vejtrafikale infrastruktur, dvs. veje, stier, fortove, signalanlæg etc., er under konstant pres på 

grund af et stigende behov for transport. Dette gælder i biltrafikken såvel som i den kollektive trafik 

og for de bløde trafikanter. Vi har en infrastruktur, som i realiteten har en langt større kapacitet end 

den, der udnyttes i dag. Noget af den uudnyttede kapacitet relaterer sig til vores indretning af dag-

ligdagen, hvor vi arbejder primært mellem kl. 8 og 17. Det betyder, at vi alle efterspørger transport 

inden for de samme relativt snævre tidsrum. Det sender en kæde af problemstillinger og løsnings-

muligheder gennem systemet. Fx at den kollektive transports fremkommelighed skal sikres med 

busbaner og prioritering i signalanlæg. Godt for busserne, men busbanerne er ubrugte en meget stor 

del af døgnets timer også i myldretiderne, hvor fx cyklisterne har behov for mere plads, og hvor der 

er stor forskel på deres cykelhastighed. Interviewpersoner fra Gatukontoret i Malmø Stad har i de 

gennemførte interviews udtrykt interesse for at teste fleksible busbaner.  

 

Projektidé 

Projektet består i en test af dynamiske busbaner, hvor busbanen i princippet kun er busbane, når der 

faktisk kører busser på strækningen. I det øvrige tidsrum kan busbanen benyttes af cyklister eller 

andre specielle typekøretøjer (eltaxi etc.), og der er således tale om en i princippet fleksibel udnyt-

telse af gaderummet for forskellige trafikanttyper. I projektet vil det skulle afdækkes, hvorledes tra-

fikken kan afvikles med denne fleksibilitet, fx ved simuleringer som angiver, hvorledes signaler kan 

indrettes, således at de trafikanter, som midlertidigt bruger busbanen, ikke hindrer bussens frem-

kommelighed, når denne skal benytte banen. Ligeledes skal der udarbejdes testopstillin-

ger/visningsbilleder, der henvender sig til de trafikanter, som midlertidigt benytter busbanen, om at 

de skal søge bort fra banen, når bussen nærmer sig (eksempelvis indlejrede signaler i kørebanen 

eller indretning i signalanlæggene). Relevante strækninger i Malmø kan fx være strækninger på 

Malmøexpressens line 2 og 4 samt de regionale superbusstrækninger.  

 

Mulig effekt 

Tiltaget skal sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, således at flere trafikant-

grupper kan anvende busbanen. Dette kan eksempelvis være cyklister på strækninger, hvor der også 

er kapacitetsproblemer på cykelstierne.  

 

 Fremme kørsel med miljøvenlige drivmidler (de kan benytte banen lovligt)  

 Større andel cyklister 

 Bedre service for cyklisterne, da det bliver nemmere at overhale 

 Bedre plads til cargo bikes 

 Færre uheld/konflikter 

 Risiko for reduceret fremkommelighed for busser 

 Risiko for uheld/konflikter mellem cykler og busser (og dette er en showstopper). 

 

Set i forhold til CO2-effekten, så er det vanskeligt at vurdere potentialet i forsøget, idet der er gen-

nemført få forsøg med tiltaget. Der er kendskab til forsøg gennemført i Lissabon og Melbourne. Des-

uden er der gennemført et svensk forstudie for implementering af dynamiske busbaner. (Dynamic 

bus lanes in Sweden – a pre-stydy5). Det vurderes dog, at projektet kan have en positiv gevinst.   

 

Krav til datagrundlag 

                                                
5 Dynamic Bus lanes in Sweden – a pre-stydy, Nationalt Kundskapscentrum för Kollektivtrafik, 2015 
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Fleksible busbaner vil kræve en relativt kompliceret dataløsning, hvis man skal udvikle en løsning, 

hvor arealet deles af busser og cykler/prioriterede køretøjer, uden at det nedsætter bussens frem-

kommelighed. Der skal udvikles en struktur for, hvordan cyklerne kan informeres om, at bussen 

nærmer sig. Det kan fx indebære spoler i vejen, kameraer, gps-data og kobling med signaler, så 

cyklerne/prioriterede køretøjer ikke varsles unødigt, hvis bussen holder for rødt. Desuden vil der 

være behov for IoT-udstyr i busserne, så de kan kommunikere med signaler, VMS-skilte og/eller lane 

lights. 

 

Skaleringspotentiale 

Fleksible busbaner vil kunne anvendes steder, hvor der er trængsel på cykelstierne/eller hvor man 

ønsker at udnytter eksisterende busbaner mere fleksibelt, fx i centrale områder af Malmø og Køben-

havn. 

 

Governance 

Fleksible busbaner vil først og fremmest kræve et samarbejde mellem Malmø Stad og Skånetrafik-

ken, og som vejmyndighed vil Malmø Stad være en naturlig tovholder for projektet. Malmø Stad vil 

skulle udvikle den nødvendige signalstyring, og Skånetrafikken skal implementere udstyr i busserne. 

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Malmø Stad og Skånetrafikken.  

 

Investeringsstørrelse 

Da der ikke er udpeget strækninger til forsøg, vurderes det, at der skal regnes med 1 mio. DKK. 

Dette er selvfølgelig betinget af den tekniske løsning ift. indlejrede armaturer eller VMS langs stræk-

ningen samt andelen af signalanlæg, som indgår på strækningen.   

 

 

11. HYLLIE 

11.1 Muligt ITS-tiltag: Lokal cyklisme  

 

Baggrund for valg af tiltaget 

Hyllie ligger kun 5 kilometer fra Malmø Centrum og således i en bekvem cykelafstand og med relativt 

gode cykelfaciliteter. Det burde således være muligt at opnå en meget stor cykelandel i specielt 

pendlertrafikken til og fra arbejdspladserne i Malmø.  

 

Projektidé 

Udvikling af app, der skaber incitamenter til cykling. Ligesom man ’hatcher’ et æg i Pokemon Go, kan 

brugerne få point for tilbagelagte kilometer på cykel, og disse point kan så udløse enten en virtuel 

eller økonomisk bonus. Foruden GPS-data om brugernes færden, kan tjenesten kombineres med fx 

sundhedsdata, så der skabes et bredere mål end blot at begrænse trængsel og spare CO2 ved at 

flytte trafikanterne fra bil til cykel – for sundere borgere kan også give CO2-besparelser (fx ved at 

man i sidste ende skal bygge færre sygehuse).  

 

Kan evt. testes på 1000 brugere, der forpligter sig til en et-årig forsøgsperiode. Som led i projektet, 

kan det afdækkes, hvad deltagerne bruger cyklen til, og hvad de kan bruge den til: Fx pendling, ind-

køb, varelevering samt sociale og kulturelle aktiviteter. Og det kan afdækkes, hvilken indflydelse 

cyklisternes adfærd har på deres sundhed, engagement i lokalområdet mv.  

 

Mulig effekt 
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 Flere cyklister 

 Mindre pres på parkering i Malmø – på længere sigt mindre parkeringsbehov 

 Sundhed 

 Mere levende by med liv i gaderummet. 

 

Ift. CO2-effekterne så vurderes det, at der er et potentiale for at reducere udledningen, idet det for-

ventes, at trafikanter vil skifte transportmiddel. En sidegevinst vil således også være bedre frem-

kommelighed for de trafikanter, som fortsætter i egen bil, hvormed stop-go-kørsel reduceres.  

 

Krav til datagrundlag 

GPS-data fra brugernes mobiltelefoner, data om brugernes sundhed, sociale og kulturelle liv.  

 

Skaleringspotentiale 

En cykel-app med gamification-elementer vurderes at have et relativt stort skaleringspotentiale. 

Testversionen kan være knyttet geografisk til Hyllie/Malmø, men modellen kan sagtens fungere uaf-

hængigt af geografi. 

 

Governance 

Der skal etableres en organisation der kan drive og promovere dette. Hvis tiltaget forankres i Malmø 

Stad, vil det være oplagt at samarbejde på tværs af forvaltninger inden for trafik, miljø, sundhed og 

kultur. 

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Malmø Stad, Region Skåne, IT-Universitetet i København, Malmö Högskola (fx Fakulteten för teknik 

och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik), Lunds Universitet (fx Digitala kultu-

rer http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGDIK, Informations- och kommunikationsteknik 

http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TADIC).  

 

Investeringsstørrelse 

Der skal til formålet udvikles en app med tilhørende database, der kan håndtere brugernes data, 

ruter samt optjente points/gaver ved at have kørt forskellige ruter eller optjente points afhængig af 

strækning og antal ture. Der vurderes en investeringsstørrelse på 1-2 mio. DKK. Der skal desuden 

investeres tid i at skabe den fornødne organisering, rekruttere testbrugere og lave en kommunikati-

onsindsats, før som led i rekrutteringen og under/efter for at skabe opmærksomhed om fordelene 

ved cyklen som transportmiddel.  

 

  

12. LOOP CITY 

12.1 Muligt ITS-tiltag: Trafikledelse 

 

Baggrund for valg af tiltaget 

Loop City er pr. definition placeret i Ring 3 korridoren med en befolkning, der allerede i dag er på 

størrelse med København, og med et potentiale for en relativt stor vækst. Dermed vil den trafikale 

efterspørgsel være stigende alene ud fra korridorens eget behov. Dertil kommer, at transportinfra-

strukturen i Ring 3 korridoren tjener til en fordeling af oplandstrafikken mellem de store befolknings-

grupper inden for, uden for og i korridoren. Trafikledelse er et instrument til at opnå en bedre udnyt-

telse af den kapacitet, der er til rådighed gennem information til trafikanterne og gennem styring af 

signalanlæg på tværs af kommunerne i Loop City i både anlægsfasen og efter idriftsættelse af letba-

nen. De gennemførte interviews blotlagde en meget stor interesse for trafikledelse i området. 

http://mah.se/ts
http://mah.se/ts
http://mah.se/fakulteter-och-omraden/Teknik-och-samhalle-TS/Institutionen-for-datavetenskap-och-medieteknik/
http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-HGDIK
http://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TADIC


 

Greater Copenhagen  

 

 

 

 
 
 

 https://projects.rambollgrp.com/projects/1100026562/Project Documents/ITS-kortlægning.docx 

 

Projektidé 

Det anbefales at skabe teknisk grundlag for trafikledelse på Ring 3 i anlægsfasen. Enten via udskift-

ning/tilpasning af styreskabe i signalanlæg langs Ring 3, påvirkning af udbudsproces i Hovedstadens 

Letbaneselskab eller etablering af Vejdirektoratets paraply-system, der kan styre på tværs af forskel-

lige styreapparater og lokale vejmyndigheder. Systemet testes af Vejdirektoratet i andet halvår af 

2017. 

 

Indledningsvist anbefales det at afklare, hvilket potentiale Vejdirektoratets paraply-system rummer. 

Hvis paraplyen ikke kan anvendes, vil den mest enkle løsning sandsynligvis være at analysere trafik-

ken på Ring 3 i lyset af anlægsfasen, for at udpege de flaskehalse og problemområder, der vil knytte 

sig til de forskellige faser og aktiviteter i anlægsfasen. På baggrund af denne analyse kan der laves 

en strategi og handlingsplan for håndtering af flaskehalsproblemer i de forskellige anlægsfaser på 

baggrund af den aktuelle trafikintensitet. Simulering med trafikmodeller vil kunne beskrive trafikale 

problemstillinger og løsningsmuligheder og vil kunne bruges som input til, hvordan et begrænset 

antal signaler skal justeres. Teknologien i de fleste trafiksignalers styresystem vil imidlertid ikke give 

mulighed for rigtig dynamisk trafikledelse medmindre de udbygges med passende kommunikations- 

og styringsudstyr. Det vil være op til en fælles beslutning blandt Loop City’s kommuner, om man skal 

fremrykke den opgradering af signalerne, der implementeres, inden letbanen skal i drift i 2023.    

 

Mulig effekt 

 Måske neutral, da vi jo får en bedre udnyttelse af kapaciteten, men formentlig også en mere 

flydende trafik – mindre stop-go-kørsel 

 Information kan føre til overflytning til cykel og kollektiv transport. 

 

Potentialet for CO2-reducering er til stede, idet trafikanternes adfærd kan ændres, således at der 

sker en overflytning til kollektiv trafik eller cykel. Potentialet er dog betinget af, hvilken form for tra-

fikledelse der implementeres, idet der kan lægges en relativ hård prioritering af kollektiv trafik ind i 

systemet, hvilket vil reducere den øvrige trafiks fremkommelighed, hvis der ønskes en markant over-

flytning af trafikken. Dette afhænger udelukkende af de trafikpolitikker og målsætninger, der vedta-

ges om trafikledelse i Loop City.     

 

Krav til datagrundlag 

For at kunne forudsige de trafikale scenarier ved de forskellige anlægsfaser er der behov for tidsak-

tuel trafikdata. Det er oplyst, at der i anlægsfasen installeres et system (City Sense) til indhentning 

af tidsaktuel trafikdata. Vi vurderer, at systemet kan 1) ud fra trafikantens hastighed vurdere om det 

er en fodgænger/cykel/bil 2) ud fra tidsforskellen ved forskellige sensorer vurdere rejsetid mellem 

sensorer 3) ud fra antagelse om, hvor mange der har bluetooth slået til vurdere trafikmængden (det-

te er dog ret upræcist, hvis systemet antager, at fx 10% har slået bluetooth til, og det i virkelighe-

den er 15%).  

 

Data kan bruges til at vurdere fremtidige prognoser for trafikken samt til eventuelt at simulere for-

skellige trafikale scenarier i de forskellige anlægsfaser. Dermed kan der også på forkant udarbejdes 

signalgruppeplaner for de forskellige anlægsfaser og trafikale scenarier og prioriteringspolitikker. De 

udarbejdede signalgruppeplaner kan med fordel lægges ind i de eksisterende styreapparater, således 

at der kan skiftes til programmerne ved de respektive anlægsfaser. 

 

For at kunne overvåge og eventuelt styre eksisterende styreapparater er det en forudsætning, at 

disse kobles på et fælles netværk, således at der kan kommunikeres til og fra styreapparatet. Dette 

vil så skulle varetages af en organisation, der overvåger og styrer trafikken i anlægsfasen ift. den 
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aktuelle trafikale situation. Ved denne styring bør der også sættes fokus på håndtering af trafikken 

på de skærende veje, så kapacitetsproblemerne ikke blot flyttes til andre lokaliteter i infrastrukturen 

omkring Ring 3.       

 

Skaleringspotentiale 

Skaleringspotentialet er i realiteten hele Københavnsregionen (hvis der anvendes protokoller, der 

kan tale sammen med Vejdirektoratets og Københavns kommunes trafikledelse), men nok primært 

ring-radial korridorerne indenfor Ring 4 (Ring 4 inkluderet). 

 

Governance 

Hvis Vejdirektoratets paraply-system kan anvendes, vil det være oplagt, at kommunerne giver Vejdi-

rektoratet mandat til at styre trafikken. Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt at nå til 

enighed om en fælles styrestrategi, der bør omfatte stillingtagen til, hvor meget trafik der skal ledes 

igennem, hvorvidt biler på nogle steder skal prioriteres frem for busser eller omvendt. Dette kan 

blive en udfordring, fordi kommunerne i Loop City ikke nødvendigvis har de samme interesser, men 

det må dog antages, at der kan skabes enighed. Den organisatoriske forankring anbefales at ligge i 

Hovedstadens Letbaneselskab, som kommunerne er medejere af, og som kan operere på tværs af de 

specifikke kommunale interesser.     

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Kommunerne i Loop City, Vejdirektoratet, Region Hovedstaden, Hovedstadens Letbaneselskab, Kø-

benhavns Kommune. 

 

Investeringsstørrelse 

Dataindsamlingssystemet er holdt ude af dette estimat, idet det håndteres andetsteds. Hvis Vejdi-

rektoratets overvågningssystem (med begrænsede reguleringsmuligheder) skal implementeres, så 

vurderes det, at der rent anlægsteknisk vil skulle investeres ca. 3 mio. DKK. En anden indgangsvin-

kel kunne være at fremrykke udbud og installering af fælles styreapparater og netværk i de eksiste-

rende kryds, som ellers ligger sent i udbudsprocessen for Letbanen. Omkostningerne i forbindelse 

med dette arbejde er vanskelige at estimere. Alt andet lige vurderes det, at trafikledelse i Loop city 

under anlægsarbejdet har en størrelse der er > 5 mio. DKK.      

 

12.2 Muligt ITS-tiltag: Cyklisme over længere afstande 

 

Baggrund for valg af tiltaget 

Etablering af Supercykelstier med dertilhørende prioritering af cykeltrafikken og realtids trafikinfor-

mation til cyklisterne har vist, at det er muligt at få pendlercyklister til at rejse over længere afstan-

de, hvis man stiller de rette faciliteter til rådighed. Dette formodes også og ikke mindst at være til-

fældet for pendlerne langs Ring 3 korridoren, hvor det kollektive alternativ ikke er så stærkt som i 

radialerne, hvor S-toget er en stærk konkurrent til de lange cykelrejser. 

 

Projektidé 

For trafikanter, der har behov for at bevæge sig over større afstande langs Ring 3, kan der skabes 

gode cykelalternativer. Det kan være en kombination af en opklassificeret cykelforbindelse på dele af 

strækningen, prioritet for cykler på tværs af tværgående veje og særlige pendlerbusser, hvor man 

har mulighed for at tage cyklen med. Movia kan have en interesse i projektet som et generelt forsøg 

med, hvordan busser kan designes, så de er tilpasset cykeltrafikanterne.  

 

Som supplement til de rent fysiske forbedringer og tilbud til cyklisterne vil dette tiltag også skulle 

omfatte en kommunikationsindsats, så de forbedrede muligheder for at bruge cyklen langs Ring 3 
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markedsføres effektivt. Dette kan bl.a. omfatte udpegelse af cykelambassadører, PR i lokale medier, 

på arbejdspladser mv. og understøttelse af VMS-visninger, der kan oplyse cyklister om rejsetider 

med forskellige transportformer under anlægsarbejdet.  

  

Mulig effekt 

 Flere cyklister, mindre trængsel 

 Øget sundhed 

 Udviklingsmulighed for cykelvenlige busser. 

 

CO2-gevinsten ligger i at flytte trafikanter fra biler til cykler og dermed påvirke deres adfærd. Når der 

er en kraftig påvirkning af fremkommeligheden i anlægsfasen, er potentialet for at folk ændrer ad-

færd større, hvorved der opnås en positiv gevinst. 

 

Krav til datagrundlag 

Som led i etablering af cykelpendlerbusser skal relevante start- og slut-punkter identificeres, evt. 

vha. ANPR, interviews, antropologiske undersøgelser eller data fra teleselskaber, således at de mest 

optimale hubs for disse cykelpendlerbusser kan identificeres.   

 

Skaleringspotentiale 

Prioritering af cyklister er velafprøvet teknologi i signalanlæg, men det er ikke afprøvet i stor skala 

ved større længerevarende anlægsarbejder. Det vil være interessant at afdække potentialet ift. ad-

færdsændringer. Ved stor gevinst vurderes det, at tiltaget har stort skaleringspotentiale, idet der 

fortsat vil forekomme perioder med store anlægsprojekter, hvor der vil være potentiale for at ændre 

adfærden.    

 

Governance 

Som plan- og vejmyndighed er det kommunerne, der skal samarbejde om at anlægge en eventuel 

cykelsti, som sandsynligvis vil skulle gå på tværs af flere kommuner. Der vil desuden være behov for 

dialog og koordinering mellem kommunerne i Loop City og Movia, for værdien af de enkelte elemen-

ter i tiltaget er størst, hvis alle dele gennemføres. 

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Kommunerne i Loop City, Movia, Region Hovedstaden. 

 

Investeringsstørrelse 

Investeringen ligger primært i at udarbejde signalprogrammer og evt. opdatere signaler og styreap-

parater, således at cyklister kan detekteres og prioriteres i anlægsfasen. Derudover skal der på ud-

valgte lokaliteter og evt. på webportaler være tilgængelig information omkring rejsetider med for-

skellige transportmidler, således at gevinsten ved skift af transportmiddel synliggøres for de potenti-

elle fremtidige cyklister. Det vurderes, at størrelsen af investeringen ligger på 2-4 mio. DKK. Movias 

investering i cykelpendlerbusser er ikke en del af estimatet.  

 

12.3 Trafikinformation 

 

Baggrund for valg af tiltaget 

Det er efterhånden en gammel nyhed, at vi befinder os i informationssamfundets tidsalder. Vi har nu 

vænnet os til at få momentant svar på næsten alle vores spørgsmål. Således forventer vi også, at vi 

informeres med relevant og korrekt information i transportsystemet. Så snart der er en forsinkelse 

eller en afvigelse, søger vi automatisk efter et svar på hvorfor og hvor længe. Til gengæld er det 

erfaringen, at vi også kan stille os tilfredse med en afvigelse, hvis vi blot kan se varigheden og årsa-
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gen eller har mulighed for at foretage valg ud fra den tilgængelige information. Oplevelsen af an-

lægsfasen for udvidelsen af Motorring 3 viste stor tilfredshed med den information, som VMS syste-

met stillede til rådighed. Flere af de adspurgte interviewpersoner nævnte, at der bør være trafikin-

formation under anlægsfasen. 

 

Projektidé 

Der udarbejdes en strategi og handlingsplan for etablering af et informationssystem, der kan vejlede 

trafikanterne før og under deres rejse. Informationssystemet bør som minimum indeholde oplysnin-

ger om forsinkelser, køer og afvigelser. Ligeledes bør det indeholde informationer om forventede 

længerevarende hændelser, som kan anvendes til langtidsplanlægning af trafikanternes rute- eller 

transportmiddelvalg eller ændre deres afrejsetidspunkter.  

 

Informationerne vises som minimum på VMS-tavler på strækningen, men kan kombineres med vis-

ning på apps og relevante webportaler, ligesom trafikradioen er en væsentlig informationskilde. Der-

udover kan der arbejdes med infoskærme ved større arbejdspladser langs Ring 3.  

  

Mulig effekt 

 Kundetilfredshed, på trods af anlægsarbejder 

 Overflytning af trafikanter til andre ruter og transportmidler, der kan begrænse generne fra an-

lægsarbejdet 

 Udjævning af spidsbelastningen (bedre afvikling af trafikken) 

 Systemet kan være pilotforsøg på et blivende informationssystem. 

 

Det vurderes, at CO2-besparelsespotentialet afhænger meget af, hvilke informationer der udstilles. 

Potentialet er størst, når informationerne fører til ændret adfærd, hvor trafikanterne på baggrund af 

informationen vælger at skifte transportmiddel. Ved ændret rutevalg eller kørselstidspunkt vil effek-

ten være begrænset.   

 

Krav til datagrundlag 

Tilstrækkelig, pålidelig og tidsaktuel information stiller store krav til nødvendige data. Det vurderes 

at City Sense-systemet kan tilvejebringe disse data, men hvis der skal suppleres med alternative 

ruteanvisninger, så skal systemet udbygges med trafikdata for disse strækninger.      

 

Skaleringspotentiale 

Begrænset, da det er lokale systemer, der skræddersys til hver strækning og til hvert behov. 

 

Governance 

Loop city kommunerne skal udarbejde en fælles strategi for trafikinformation samt en organisering af 

selve informationen og det kommunikationsarbejde, der medfølger. Dette kan med fordel arrangeres 

sammen med Vejdirektoratet og København/Frederiksberg og skal sandsynligvis udføres som en del 

af Trafiktårnets tjenester eller som et lokalt system, der oprettes til formålet i anlægsfasen.  

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Kommunerne i Loop City, Region Hovedstaden, Vejdirektoratet, Hovedstadens Letbaneselskab. Stør-

re virksomheder langs Ring 3.   

 

Investeringsstørrelse 

Investeringerne ligger i at levere data til VMS på udvalgte lokaliteter og til bagvedliggende webporta-

ler, hvor informationen gøres tilgængelig, samt udstyr der kan vise informationen til trafikanterne. 



 

Greater Copenhagen  

 

 

 

 
 
 

 https://projects.rambollgrp.com/projects/1100026562/Project Documents/ITS-kortlægning.docx 

Det vurderes, at investeringen er proportional med antallet af informationskilder. Et system vil kunne 

etableres for 2-5 mio. DKK. 

 

 

13. REGION SJÆLLAND 

13.1 Muligt ITS-tiltag: Park and Ride 

 

Baggrund for valg af tiltaget 

De Sjællandske kommuners indbyggere og især pendlerne oplever problemerne med pendlertrafik-

ken mod København om morgenen. Dette gælder både biltrafikanterne og de rejsende, der anvender 

kollektive transportmidler. Især er belastningen på vejene et omfattende problem, hvor der ikke 

alene er lang rejsetid, men også stor usikkerhed om forsinkelsernes varighed. Løsninger på pendler-

problemerne i myldretiderne ved hjælp af ITS-teknologier vil kunne afhjælpe ikke kun tidsproblemer 

i transportsystemet, men også frigøre produktiv tid til gavn for den økonomiske udvikling. Interview-

personerne pegede på dette tiltag. 

 

Projektidé 

Idéen er at etablere et højklasset Park and Ride-anlæg i umiddelbar nærhed af den kommende Køge 

Nord station på den nye højhastighedsbane. 

  

Etablering af Park and Ride-anlægget ved Køge Nord station vil betjene bilister fra Syd- og Midtsjæl-

land. Køge Nord er en velegnet placering, fordi den kan udformes som en benchmark test på, hvor 

mange og hvordan man kan tiltrække trafikanter i et Park and Ride knudepunkt. Højhastighedsbanen 

Ringsted-København får en meget kort rejsetid til Københavns Hovedbanegård og vil således være 

den ultimative konkurrent til at foretage rejsen hele vejen i bil. Der kan eventuelt også undersøges 

andre mulige lokaliteter ved Holbækmotorvejen og Frederikssundsmotorvejen med henblik på betje-

ning af bilister fra Vestsjælland. Som en del af undersøgelsen kunne indgå muligheden for at etable-

re aftale med private virksomheder om fleksibel udnyttelse af deres parkeringsfaciliteter i dag- og 

aftentimerne.  

 

For at sikre en høj belægning af et Park and Ride-anlæg er det helt afgørende, at selve anlægget 

suppleres af rettidig og pålidelig information om ledige pladser, rejsetider med forskellige transport-

midler og evt. last-mile-services i det centrale København. Systemet skal i princippet synliggøre den 

multimodale rejse, når trafikanten er på rejsen.  

 

Som supplement til selve anlægget vil dette tiltag derfor også skulle omfatte en kommunikationsind-

sats, så anlægget markedsføres effektivt på en række forskellige platforme – for eksempel også i 

virksomhederne.  

 

Mulig effekt 

Park and Ride vurderes at have en meget stor effekt, både på nedbringelse af CO2-udledning og 

trængsel, hvis det lykkedes at ændre transportadfærden, så rejsen bliver mere multimodal.  

 

Krav til datagrundlag 

Det vurderes, at datagrundlaget er til stede i form af eksisterende datakilder, der angiver rejsetider 

med forskellige transportmidler. Disse data skal synliggøres for trafikanterne, og der skal udvikles en 

platform, der kan kombinere rejsetider for de forskellige transportformer, således at rejsetiden kan 

beregnes ved kombination af flere transportmidler (multimodal rejseplanlægger).   

 



 

Greater Copenhagen  

 

 

 

 
 
 

 https://projects.rambollgrp.com/projects/1100026562/Project Documents/ITS-kortlægning.docx 

Skaleringspotentiale 

Tiltaget kan i princippet implementeres i forbindelse med alle stationer med et vist parkeringsudbud 

og med et opland af pendlere med stort set samme rejsemønster. 

 

Governance 

Det er nødvendigt at afklare arealforhold, for det vil have stor betydning, om et Park and Ride-anlæg 

ved Køge Nord Station placeres på et areal, der ejes af fx DSB, Køge Kommune eller Transportcen-

tret. Hvis et Park and Ride-anlæg skal etableres, vil det kræve et tæt samarbejde mellem flere aktø-

rer, herunder bl.a. kommunerne, Banedanmark og Vejdirektoratet.  

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Region Sjælland, Region Hovedstaden, kommuner i Region Sjælland, Københavns Kommune, private 

virksomheder, udbydere af rejsetidsinformationer.  

 

Investeringsstørrelse 

Et forsøg i Interreg-regi vil primært skulle finansiere de informationskanaler og tilhørende visnings-

udstyr til informationen samt det arbejde, der skal lægges i at udvikle en multimodal rejseplanlæg-

ger. Selve Park and Ride-anlægget skal finansieres i andet regi. Udviklingen af den multimodale rej-

seplanlægger vurderes at være omkostningstung og i en størrelsesorden > 5 mio. DKK. Der forelig-

ger i dag udenlandske systemer, som kan håndtere multimodale rejse, og det vurderes, at et fremti-

digt system kan bygge videre på disse åbne systemer. Eksempler herpå er Opentripplanner.org eller 

Optygo.   

 

13.2 Muligt ITS-tiltag: Samkørselstjeneste 

 

Baggrund for valg af tiltaget 

De Sjællandske kommuners indbyggere og især pendlerne oplever problemerne med pendlertrafik-

ken mod København om morgenen. Dette gælder både biltrafikanterne og de rejsende, der anvender 

kollektive transportmidler. Især er belastningen på vejene et omfattende problem, hvor der ikke 

alene er lang rejsetid, men også stor usikkerhed om forsinkelsernes varighed. Løsninger på pendler-

problemerne i myldretiderne ved hjælp af ITS-teknologier vil kunne afhjælpe ikke kun tidsproblemer 

i transportsystemet, men også frigøre produktiv tid til gavn for den økonomiske udvikling. Interview-

personerne pegede på dette tiltag. 

 

Projektidé 

Samkørsel for pendlere fra Region Sjælland til Greater Copenhagen. Udbygning af pendlernet.dk så 

platformen understøtter push-beskeder til brugerne. Større synlighed om udbud vha. øget dataop-

samling og -anvendelse, så brugerne knyttes tættere sammen. Rettidig og pålidelig information om 

antallet af pendlere og samkørselsudbuddet er helt afgørende, fx vha. VMS-tavler på udvalgte steder 

og push-beskeder.  

 

Samkørsel kan koncentreres om nogle hubs, hvorimellem samkørslen finder sted. Det vil i så fald 

kræve gode parkeringsforhold i de ydre hubs. Den fælles transport kan baseres på private biler eller 

DriveNow-lignende tjenester med flåder af køretøjer, som er offentligt ejede eller ejet af andre mobi-

litetsudbydere. 

 

Samkørsel kan også være mere løst organiseret, som de fleste organiserer det i dag, så folk selv 

aftaler fælles transport. Der er et stort potentiale i samkørsel, men det må forventes, at brugerne i 

nogen grad vil opleve udfordringer med logistikken omkring koordinering af afrejsetidspunkt mv.    

 



 

Greater Copenhagen  

 

 

 

 
 
 

 https://projects.rambollgrp.com/projects/1100026562/Project Documents/ITS-kortlægning.docx 

Samkørsel kan understøttes af ekstra services til virksomheder, fx i form af en mobilitetskonsulent 

og/eller incitamenter til medarbejderne. Som supplement til den virtuelle platform, VMS-tavler og 

virksomhedsunderstøttende tiltag vil dette tiltag også skulle omfatte en kommunikationsindsats, så 

muligheden for samkørsel markedsføres effektivt.  

 

Mulig effekt 

Samkørsel vurderes at have en effekt, både på nedbringelse af CO2-udledning og trængsel. 

 

Krav til datagrundlag 

Data om pendlertrafik, evt. indberettet som på pendlernet.dk, men hellere opsamlet på anden vis, fx 

vha. teledata eller ANPR (automatisk nummerpladeregistrering), som kan bruges til udsendelse af 

pushbeskeder. Kræver den enkelte bruges accept.   

 

Skaleringspotentiale 

Skaleringspotentialet er stort, idet det i princippet kunne blive fremtidens fleksible offentlige trans-

portsystem udover jernbanetransporten. 

 

Governance 

Governance-systemet kan antage næsten alle detaljeringsgrader. Lige fra slet ingen support og plan-

lægning, hvor alt er organiseret privat til et totalt system af offentligt ejede og delte førerløse køre-

tøjer, som vil kræve et omfattende governance-system. 

 

Potentielle samarbejdspartnere 

Region Sjælland, Region Hovedstaden, kommuner i Region Sjælland, Københavns Kommune, Movia, 

pendlernet, GoMore og øvrige udbydere af samkørselstjenester.  

 

Investeringsstørrelse 

Ikke estimeret da det afhænger af omfanget og de dataplatforme, som skal indgå. Der er behov for 

præcisering og højere detaljeringsniveau i projektet.  

 

 

14. REJSER MELLEM DANMARK OG SVERIGE 

14.1 Muligt ITS-tiltag: Samkørselstjeneste 

 

Baggrund for valg af tiltaget 

Tiltaget er i princippet en opskalering af projekt samkørsel under region sjælland, hvorfor der ikke er 

lavet en uddybende beskrivelse af systemet.  

 

Øresundsbroen er særligt velegnet til forsøg med ANPR, hvorved potentielle muligheder for samkør-

sel kan registreres og synliggøres over for brugerne. 

 

Et af de øvrige tiltag, som vurderes at være en begrænsende faktor i mobiliteten i Greater Copenha-

gen i dag, specielt inden for den kollektive transport, er to uafhængige rejsekortssystemer. Rejsende 

kan ikke benytte deres danske rejsekort eller det svenske pendant på den modsatte side, hvilket 

vurderes at være en begrænsende faktor i udnyttelsen af det kollektive transportsystem på begge 

sidder af Øresund. Det vurderes dog, at et sådant system skal udvikles og afklares i et andet regi.    


