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1 Indledning 

Arbejdsgruppen om landsdækkende roadpricing har arbejdet med kortlægning 

af mulighederne og udfordringer ved landsdækkende roadpricing. Gruppen 

skal jf. sit kommissorium bl.a. inddrage følgende elementer:  

 Vurdering af teknologiske muligheder og udfordringer/risici  

 Skøn over systemomkostninger  

 Prisstrukturer og trafikale effekter  

 Fordelingsmæssige konsekvenser  

 Roadmap – forslag til videre proces mod et politisk beslutningsgrundlag 

Arbejdsgruppen bygger videre på analyser og vurderinger fra arbejdsrapporten, 

der blev afgivet til Trængselskommissionens i december måned 2012. 

Til brug for nærværende afrapportering er der bl.a. gennemført konsekvensbe-

regninger af et eksempel på en roadpricingordning. Fokus har været ordnin-

gens trafikale effekter og konsekvenser i form af social og geografisk omforde-

ling. Der er desuden udarbejdet projektoplæg til et storskalaforsøg med lands-

dækkende roadpricing. Oplæg til storskalaforsøg er udarbejdet af arbejdsgrup-

pen med henblik på at kunne indgå i de videre politiske drøftelser om løsninger 

af trængselsspørgsmålet. 

Gennem den politisk fastsatte takststruktur kan landsdækkende roadpricing i 

princippet bruges til en målrettet regulering af alle de forskellige aspekter af 

trafikkens belastning af miljøet. Arbejdsgruppen finder, at de i forhold til ræk-

ken af projektmæssige udfordringer, der må imødeses i forbindelse med im-

plementering af landsdækkende roadpricing, er essentielt, at det er muligheden 

for at regulere trængsel på vejnettet, som er det centrale argument og hensyn i 

en evt. politisk beslutning. 

Arbejdsgruppen har ikke forsøgt at udarbejde en samfundsøkonomisk vurde-

ring af roadpricing. En forudsætning for, at det er en god ide at indføre road-

pricing, er således, at de samlede gevinster i form af mindskning af trængslen 

og andre gener fra trafikken, samt gevinsterne ved en omlægning af bilafgifter-

ne kan opveje de investerings- og driftsomkostninger, der knytter sig til en 

roadpricingordning. 

Der er potentiale for forbedring af bilbeskatningen. De Økonomiske Råd sam-

menlignede i foråret 2013 de forskellige afgiftsinstrumenter i bilbeskatningen1. 

Det blev vurderet, at afgifter på bilejerskab og især afgifter på bilkøb er de dår-

                                                           

1 Energi og klimapolitik, Bilbeskatning, ulykker og miljø og Affald, 2013, De Økonomiske 
Råd 
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ligste instrumenter i forhold til at tage hånd om de eksterne effekter ved bilkør-

sel. En kombination af differentierede kørselsafgifter og CO2-afgifter på 

brændstof er omvendt de mest målrettede instrumenter. 

Også en analyse2 fra DTU peger på, at der kan forventes en signifikant sam-

fundsøkonomisk gevinst ved at fjerne den værdibaserede afgift på køb af bil. 

Muligheden for at eliminere forvridning fra de faste afgifter på bilkøb og ejeraf-

gifter kan formentlig levere den relativt største gevinst ved roadpricing. Deref-

ter ventes bidraget fra den aktive regulering a trængsel at være den vigtigste 

samfundsøkonomiske begrundelse. 

En hel eller delvis omlægning af de faste bilafgifter samt en takststruktur, der 

har regulering af trængsel som et af de centrale formål, vil efter arbejdsgruppens 

vurdering være afgørende for, at de samfundsøkonomiske gevinster er tilstræk-

kelige til at begrunde indførsel af landsdækkende roadpricing, der forventeligt 

vil indebære betydelige omkostninger til etablering og drift af ordningen. 

Udformning af et eksempel på en roadpricingordning og en række analyser af 

mulige konsekvenser fremgår af afsnit 3, 4, 5 og 6.  Arbejdsgruppens samlede 

vurdering af landsdækkende roadpricing som reguleringsinstrument samt ar-

bejdsgruppens forslag til en videre proces fremgår af afsnit 7.  

Per Homann Jespersen, RUC, har været formand for arbejdsgruppen. Arbejds-

gruppen bestod herudover af Steen Christiansen, Albertslund Kommune, Mi-

chael Svane, DI, Thomas Møller Thomsen, FDM, Niels Buus Kristensen, DTU, 

og Harry Lahrmann, AAU. 

2 De enkelte elementer i en afgiftsordning 

Arbejdsgruppen har grundlæggende opfattet roadpricing som en afgiftsord-

ning, der skal beskrives og vurderes ud fra de samme kriterier som alle andre 

afgiftsordninger i skattesystemet. Det samfundsmæssige rationale for roadpri-

cing er primært opnåelsen af nogle ønskelige adfærdsmæssige effekter i relati-

on til afvikling af trafikken på vejnettet. Det drejer sig primært om fremkom-

melighed.  

En beskrivelse af roadpricing bør forholde sig til de samme elementer som an-

dre afgiftsordninger. Det er altså vigtigt at beskrive, hvad der er skattepligtigt, 

hvem der er skattepligtig, og præcist hvordan afgiften skal beregnes. Disse tre 

elementer i afgiftsordningen beskrives i afsnit 2.1, 2.2 og 2.3. 

De nærmere detaljer om behovet for at fastsætte elementerne i afgiftsordnin-

gen ved lov fremgår i Bilag 1 ”Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse 

                                                           

2 A green reform is not always green, 2013, Mogens Fosgerau og Thomas  Jensen, Transpor-
tation Research 
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med overvejelser om indførelse af roadpricingordninger” af 23. maj 2013. No-

tatet er udarbejdet for Trængselskommissionen af Justitsministeriet 

2.1 Afgiftsbelagt vejnet 

Ud fra Justitsministeriets vurdering af de lovgivningsmæssige rammer for 

roadpricing, er der umiddelbart intet til hinder for, at landsdækkende roadpri-

cing omfatter kørsel på alle veje i Danmark. Det i forhold til Grundloven afgø-

rende er således, at det afgiftsbelagte vejnet fremgår tydeligt af den lov, som 

besluttes af Folketinget. 

Arbejdsgruppen finder imidlertid, at et afgiftsbelagt vejnet, der omfatter offent-

lige veje herunder private fællesveje er en god afgrænsning3. Det betegnes også 

som det offentlige vejnet. En beslutning om det afgiftsbelagte vejnet skal ind-

drage det hensyn, at grundejere ved private fællesveje, kan få den opfattelse, at 

de skal betale for at benytte den vej, som de selv betaler for at vedligeholde. Det 

kan give modstand mod roadpricing. Det kan evt. overvejes at lade det være op 

til den enkelte vejbestyrelse, om vejen skal indgå i det afgiftsbelagte vejnet. 

Når den tekniske løsning kan specificeres nærmere, skal det vurderes, om det 

er velbegrundet, at udvide eller reducere det afgiftsbelagte vejnet. 

2.2 Afgiftspligt 

Arbejdsgruppen finder, at alle typer af motorkøretøjer, der ønsker at anvende 

det offentlige vejnet i Danmark, bør være omfattet af afgiftspligt. Det anbefales 

endvidere, at der principielt skal gælde de samme regler for køretøjer, der er 

indregistreret i udlandet, som for køretøjer, der er indregistreret i Danmark. 

Daglige pendlere i bil fra udlandet – eksempelvis over Øresundsbroen – udgør 

en gruppe brugere, som ud fra et perspektiv om ligebehandling vil være oplagt 

at behandle helt identisk med dansk indregistrerede biler. Omvend kan det 

være forbundet med høje administrative omkostninger, at kræve installation af 

betalingsboks for biler, som krydser grænsen for derefter at køre nogle få kilo-

meter på det afgiftsbelagte vejnet i Danmark, og derefter forlader landet igen.  

Når detaljerne omkring den tekniske løsning og de forventede administrative 

omkostninger er kendt, forventes det, at der kan blive behov for at foretage en 

nærmere vurdering af, om det kan være velbegrundet at undtage visse køretøjer 

fra afgiftspligten enten ud fra deres type, ud fra deres funktion eller registre-

ringssted. 

                                                           

3 Ved offentlige veje forstås jf. Vejlovens § 1 veje, gader, broer og pladser, der er åbne for 
almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune i henhold til Vejloven. 
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2.3 Takststruktur og takstniveau  

Fra et samfundsøkonomisk synspunkt bør det det tilstræbes, at kørselsafgiften 

og afgifterne på brændstof samlet set, så vidt det er muligt, afspejler de såkald-

te marginale eksterne omkostninger, der er en værdisætning af de gener, som 

trafikanterne påfører hinanden og det øvrige samfund. Afgiften per kilometer 

skal altså afspejle de omkostninger, som biltrafikken skaber ved sin kørsel for 

én ekstra kilometer i form af hovedsageligt forsinkelser, trafikuheld og miljøpå-

virkning, men ikke selv betaler for ved køb af bilen, brændstoffet og andre 

driftsomkostninger. Derved vil bilisterne indregne disse omkostninger på lige 

fod med egne omkostninger, når de vælger, hvornår de vil benytte bilen. 

En løsning på transportsektorens udfordring med trængsel vil kræve at der 

indarbejdes en trængselskomponent i takststrukturen. For at fungere effektivt 

skal trængselskomponenten bestå af en tidsafhængig myldretidstakst, som på-

lægges i spidsbelastningsperioder på døgnet i områder, hvor det kan forårsage 

kritisk trængsel, og en stedsbestemt storbytakst for store byer, som afspejler 

områder, hvor trafiktætheden er så høj, at der vil være et permanent element af 

trængsel uden dette element i taksten. 

Ideelt set bør den stedsbestemt storbytakst og den tidsafhængig myldretids-

takst afspejle det ekstra tidstab, som den enkelte trafikant ved sin tur påfører 

de øvrige trafikanter – vel at mærke med det lavere trafikniveau og den mindre 

trængsel – der vil være i situationen med roadpricing. Dette kan naturligvis 

ikke opgøres eksakt, men kan estimeres med rimelig sikkerhed baseret på tra-

fikmodeller. 

Trængselskommissionen finder det rimeligt at foretage den forsimpling, at der 

udover storbytaksten og myldretidstaksten skal være en grundtakst, som beta-

les af alle biler pr. kørt kilometer, og en bytakst, som betales af alle biler pr. 

kørt kilometer i byzone. Derved kan takststrukturen for roadpricing se ud som i 

Tabel 1.  

Tabel 1 Takststruktur med fire elementer, kr. pr. km 

Takstkomponenter Eksempel 1 Eksempel 2 

Grundtakst  0,50 0,25 

Bytakst  0,50 0,25 

Storbytakst (trængsel) 0,50 0,25 

Myldretidstakst (trængsel) 1,00 0,50 

 

Principperne for fastsættelsen af takstniveauet i tabellen er nærmere forklaret i 

Boks 1. Det skal bemærkes, at der i en politisk fastsættelse af afgiften også kan 

forventes at indgå fordelingsmæssige hensyn. Det kan enten være ud fra fair-

ness-betragtninger om at brugerne af transportsystemet skal betale for om-

kostningerne eller ud fra lighedsbaserede fordelingspolitiske målsætninger.  
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Der skal samtidig tages hensyn til, at takststrukturen er let forståelig og opfat-

tes som retfærdig. Hvis ikke brugerne forstår principperne, vil det være vanske-

ligt at opnå den samlede ønskede adfærdsmæssige effekt. 

Boks 1 Principper bag opgørelsen af takstniveau i Tabel 1 

 

 

Trængselskommissionen har gennemført konsekvensberegninger ud fra ek-

sempel 1 og eksempel 2 – se Afsnit 4. Hvad man vil bruge roadpricing til er en 

politisk afgørelse, og der ligger derfor ikke nogen anbefaling fra Trængsels-

kommissionen i den konkrete udformning af de valgte eksempler. 

På et tidspunkt frem mod en politisk stillingtagen til landsdækkende roadpri-

cing skal der træffes beslutning om, i hvilket omfang grundtaksten og bytaksten 

skal varieres på baggrund af køretøjskategoriernes karakteristika i form af ek-

sempelvis vejslid og bidrag til luftforurening. 

Trængselskommissionen har ikke foretaget nogen nærmere analyse af gevinster 

ved denne type differentiering, men det virker umiddelbart retfærdigt at en 

gammel bil med dieselmotor og uden filter må betale mere pr. kilometer på 

grund af bilens bidrag til luftforurening. Det vil i sidste ende resultere i et inci-

tament over mod en renere bilpark. 

Niveauet for hver af de fire takstkomponenter er i eksempel 1 fastsat så de 
afspejler størrelsesordenen af samfundets omkostninger ved kørslen. Takstni-
veauet er bevidst anført i runde tal, da usikkerheden på opgørelsen af disse 
omkostninger imidlertid er så stor, at det kun giver mening at bruge dem til at 
få en idé om størrelsesordenen. Eksempel 2 er fastsat som en halvering af 
niveauet i eksempel 1. 

Grundtaksten tænkes sammensat med afsæt i den bedste tilgængelige opgørel-
se af de marginale eksterne omkostninger til (1) trafikuheld, (2) luftforure-
ningsgenerne for trafik kørsel på landet og (3) slitage mv. på vejnettet. Herud-
over er der i grundtaksten indlagt en komponent til finansiering af infrastruk-
turen, hvilket er hovedparten af grundtaksten. 

Biltrafikkens påvirkning af klimaet betragtes som en del af brændstofafgiften, 
hvorfor dette ikke skal være en del af grundtaksten. 

Bytaksten, som er et tillæg ved kørsel i byerne, tænkes fastsat ud fra en opgø-
relse af (1) de større omkostninger pr. kilometer for uheld i bytrafikken i by ift. 
på landet (2) de større konsekvenser af luftforurening for trafik i byen ift. på 
landet, (3) omkostningerne forbundet med trafikrelateret støj i byerne. 

Endelig er grundtaksten i eksempel 1 fastsat ud fra, at de samlede afgifter fra 
grundtaksten og bytaksten nogenlunde skulle svare til bilisternes besparelse 
fra et forudsat bortfald i faste bilafgifter forudsat uændret kørselsomfang og 
turmønster. Det indebærer, at de samlede afgifter i eksempel 1 i udgangspunk-
tet vil stige svarende til provenuet fra storbytaksten og myldretidstaksten. 
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3 Omlægning af bilafgifterne 

Landsdækkende roadpricing bør formentlig gennemføres sammen med en om-

lægning af bilbeskatningen. 

Gennemføres roadpricing sammen med en omlægning af bilbeskatningen kan 

der opnås den ideelle situation, at det er brugen af bilen, der er beskattet frem 

for købet og eventuelt ejerskabet. Som det blandt andet er konkluderet af De 

Økonomiske Råd i foråret 20134 giver den nuværende beskatning med vægt på 

registreringsafgiften et stort nyttetab i forhold til en beskatning af brugen af 

bilen. Hvis en sådan omlægning finder sted, skal det sikres, at ingen borger 

reelt bliver dobbeltbeskattet af først deres bilkøb og derefter gennem en afgift 

på kørsel. Det er kommissionens vurdering, at der kan tilrettelægges fornuftige 

og acceptable overgangsordninger. 

Tidligere omlægninger i bilbeskatningen har vist sig at have stor effekt. Diffe-

rentieringen af registreringsafgiften i 2007, hvor brændstoføkonomiske biler 

blev forholdsvist billigere, har således sammen med den økonomisk krise, sti-

gende oliepriser og andre faktorer været bevirket et skift i salget mod mindre, 

mere brændstoføkonomiske biler og har dermed øget bilparkens samlede ener-

gieffektivitet. At de små, og billigste, biler er blevet billigere har samtidig øget 

det samlede bilsalg og bilejerskabet igennem de senere år – på trods af den 

økonomiske krise –, mens det samlede provenu fra registreringsafgiften er fal-

det betydeligt. 

Følges princippet fra den grønne transportaftale fra 2009, som den tidligere 

regering indgik med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten, så vil ind-

førelsen af roadpricing kunne ledsages af en tilsvarende reduktion af andre 

bilafgifter. Således er det f.eks. muligt at gennemføre en roadpricing model, 

hvor der ikke sker en samlet forhøjelse af bilbeskatningen. I den forbindelse 

kan der være behov for at tage stilling til finansiering af de administrative om-

kostninger ved systemet. 

De to afgifter, der umiddelbart kan være mest oplagte at ændre i en sådan om-

lægning, er registreringsafgiften og den grønne ejerafgift hhv. vægtafgiften5, 

som er målrettet det at hhv. anskaffe sig og eje en bil. Der er ved en provenu-

neutral omlægning to overordnede påvirkninger af trafikken: 

 En reduktion af de nuværende bilafgifter forventes at øge bilejerskabet og 

det samlede kørselsomfang, da det bliver billigere at anskaffe og eje en bil.  

                                                           

4 Energi og klimapolitik, Bilbeskatning, ulykker og miljø og Affald, 2013, De Økonomiske 
Råd. 
5 For personbiler indregistreret før 1. juli 1997 betales vægtafgift i stedet for grøn ejerafgift. 
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 Omvendt vil indførelsen af roadpricing isoleret set resultere i en reduktion i 

bilejerskabet og det samlede kørselsomfang, da det bliver dyrere at bruge bil. 

En overgang til roadpricing kan forberedes i skattesystemet gennem en æn-

dring, hvor der gennemføres en omlægning af bilafgifterne, således at der 

kommer mindre vægt på den afgift, der skal betales ved anskaffelse af bil, mens 

der kommer mere vægt på de afgifter, der løbende betales for ejerskab af bilen.   

Landsdækkende roadpricing kan på grund af omkostninger til drift som ud-

gangspunkt ikke gennemføres provenuneutralt set fra både det offentliges 

synspunkt og fra brugernes synspunkt. Trængselskommissionen har ikke fore-

taget egne omkostningsskøn, men Skatteministeriet fik i 2010 udarbejdet et 

skøn for de årlige omkostningen ved landsdækkende roadpricing for personbi-

ler i Danmark. Det viste en samlet årlig omkostning i størrelsesorden 2,0 – 2,5 

mia. kr. pr. år6. 

Da omkostninger til etablering og drift er af afgørende betydning for om indfø-

relse af roadpricing vil være samfundsøkonomisk fornuftigt, vil det selvsagt 

være et vigtigt mål, at storskalaforsøget når frem til en belysning heraf. 

Trængselskommissionen anser det som nævnt som en forudsætning, at road-

pricing primært introduceres med henblik på at regulere trængsel. Det kan 

derfor indgå som et forslag i de videre politiske diskussioner at lade provenuet 

fra den stedsbestemte storbytakst og den tidsafhængig myldretidstakst indgå i 

afholdelsen af omkostninger til drift af kørselsafgiftsordningen. Dermed opnås 

sammenhæng mellem bilister, som får gevinster i form af øget fremkommelig-

hed, og bilister som betaler de administrative omkostninger i forbindelse med 

drift af kørselsafgiftsordningen.   

Trængselskommissionen har i sine analyser af roadpricing antaget, at brænd-

stofafgifterne bevares på det nuværende niveau. Hvis roadpricing indføres 

uden at reducere registreringsafgiften eller andre bilafgifter tilsvarende, vil det 

øge den samlede bilbeskatning i Danmark. Et afgiftsprovenu kan anvendes til 

at reducere skatter i andre sektorer eller anvendes til den generelle skattefinan-

siering af offentlige udgifter. En tredje mulighed er at etablere en kobling mel-

lem staten og kommuneres omkostninger til etablering og drift af veje og af den 

kollektive trafik. Det kunne være et led i at gøre transportsektoren mere direkte 

brugerfinansieret. 

                                                           

6 Green Road Toll Denmark, Cost Model and Analysis - Light Vehicles, COWI-Rapp Trans, 
2010 



 

 

 

Side 10/32 

4 Modelberegning af konsekvenser af landsdækkende roadpricing 

Arbejdsgruppen har analyseret de forventede konsekvenser af at indføre lands-

dækkende roadpricing i Danmark for person- og varebiler. 

Landsdækkende roadpricing vil udgøre en stor ændring i den måde borgerne 

træffer deres beslutning om transport. Det vil også på lidt længere sigt få be-

tydning for, hvordan borgerne træffer beslutninger om, hvor de vil bo, og hvor 

virksomhederne vil lokalisere sig. 

Når der sker store skift i de bagvedliggende strukturer bliver den erfaringsbase-

rede viden om adfærden i transportsystemet relativt mindre brugbar til forud-

sigelser af adfærdsændringer, hvilket igen betyder, at der vil være en større 

grad af usikkerhed knyttet til modelresultaterne. 

Der eksisterer pt. ingen beregningsmodel som kan vise konsekvenserne af 

landsdækkende roadpricing for et detaljeret vejnet for hele landet og som sam-

tidig kan inddrage alle væsentlige effekter af at foretage en grundlæggende om-

lægning af afgifter på transport og køb af biler. Arbejdsgruppen har derfor valgt 

at belyst konsekvenserne af landdækkende roadpricing gennem to sæt model-

beregninger: 

 I den ene beregning indgår hele landet sammen med en detaljeret model 

for ændringerne i skatte- og afgiftssystemet og en simpel udlægning heraf 

på vejnettet. 

 I den anden beregning indgår hovedstadsområdet, med en simpel model for 

ændringer i skatte- og afgiftssystemet og en detaljeret udlægning på vejnettet. 

4.1 Modelberegning af konsekvenser for hele landet 

I beregningseksemplet indføres roadpricing sammen med en omlægning af 

bilbeskatningen med 2010 som beregningsår. Myldretidstaksten antaget at 

gælde i perioden 6-9 om morgene og 14.30-17.30 om eftermiddagen. 

Bilbeskatningen er forudsat omlagt således, at registreringsafgift, grøn ejeraf-

gift hhv. vægtafgift og afgiften på lovpligtige ansvarsforsikringer er bortfaldet. 

Modellens styrke er at give et skøn for sammenhængen mellem afgiftsomlæg-

ningen efter den er fuldt indfaset og efterspørgslen efter vejtrafik. Selve model-

len er beskrevet i Boks 2. 
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Boks 2 Beregningsmodel til belysning af konsekvenser ved landsdækkende 
roadpricing 

 

 

Det overordnede modelresultat er jf. Tabel 2, at hvis vi havde haft landsdæk-

kende roadpricing i Danmark i 2010, så ville vi ud fra den anvendte model og 

anvendte forudsætninger om afgiftsordningen have haft et fald i antallet af ture 

i bil på 10 pct. for takstniveau eksempel 1 og en stigning i antallet af ture på 4 

pct. for takstniveau eksempel 2. Dette på trods af stigninger i bilparken på hhv. 

55 pct. og 62 pct. med de to eksempler på takstniveau. 

Tabel 2 Antal ture (chauffør) i person- og varebil med og uden roadpricing i 
2010 

Basis 
Roadpricing, 
Eksempel 1 Ændring 

Roadpricing 
Eksempel 2 

 
Ændring 

Mio. ture pr. dag Mio. ture pr. dag Pct. Mio. ture pr. dag Pct. 

5,1 4,6 -10 % 5,3 +4 % 

 

For takstniveau eksempel 1 med de højeste takster resulterer faldet i antallet af 

ture i bil jf. Tabel 3 i et fald i trafikarbejdet. Det samlede fald i antal kørte km er 

5 pct. Den procentvise ændring er jf. tabellen størst i storbyområder og i myl-

dretiden. Modellen peger på, at det især er de korte ture, som falder bort ved 

Beregningsmodellen anvender dels BEBS-modellen, som er udviklet af DTU 
Transport for Skatteministeriet i 2010, dels anvendes dele af rutevalgsmodulet fra 
Landstrafikmodellen. 

BEBS anvendes til at finde konsekvenserne i form af bilejerskab og antal km ud 
fra de nye priser på at købe bil og de nye priser på at køre i bil. Det omsættes til en 
ny efterspørgsel efter vejtrafik på seks overordnede vejtyper.  

I modellen klassificeres vejnettet i fem takstområder ud fra taksstrukturen i Tabel 1. 
Grundtakst, bytakst, og storbytrængselstakst betales i centralkommunerne (Kbh. 
og Frederiksberg) samt centrum i Århus, Aalborg, Odense. Grundtakst og bytakst 
betales i Ringbyen defineret ved vejene inden for Ring 4 plus alle øvrige byområ-
der 

Grundtakst betales for alle øvrige veje. Myldretidstaksten er tidsafhængig og beta-
les i Centralkommunerne og indenfor Ringbyen. 

Beregningsmodellen anvender endvidere Landstrafikmodellens turmatrix, hvor et 
hverdagsdøgn i 2010 beskrives med 5,1 mio. køretøjsture, samt Landstrafikmodel-
lens rutevalgsmodul. For hvert zonepar nedjusteres antallet af ture baseret på, 
hvor stor en del af turen mellem de to zoner, der foregår i hver af de seks vejtyper i 
BEBS samt dennes pct.-ændring af kørselsomfanget i hver vejtype ud fra en 
skønsmæssig omsætningsnøgle fra de seks vejtyper til takstzonerne. Rutevalgs-
modellen lægger turene ud på vejnettet under hensyntagen til de kørselsafgifter, 
der under den givne takststruktur vil gælde for de konkrete vejstrækninger. Mo-
dellens resultater er således angivet for 2010. 

For at få en realistisk simulering af kapacitetsudnyttelsen i de trafikale beregnin-
ger er lastbiltrafikken medtaget under en antagelse om uændret turomfang. Men i 
rutevalget er det antaget, at de betaler samme takster som personbilerne. 
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indførsel af roadpricing, fordi en større andel af disse ture foregår i byerne, dvs. 

hvor og når, der er trængsel og dermed en høj takst. 

Tabel 3 Trafikarbejdet for person- og varebiler i 2010 med og uden roadpricing, 
taksniveau eksempel 1 

Område Kørte km basis Kørte km roadpricing Ændring 

 1.000 km/ dag 1.000 km/ dag Pct. 

Land 75.301 74.128 -2% 

By 29.747 27.219 -8% 

Storby 3.626 2.563 -29% 

By, myldretid 2.687 1.985 -26% 

Storby, myldretid 1.857 1.205 -35% 

I alt 113.217 107.100 -5% 

 

Ændringerne i trafikmængder vil få betydning for fremkommeligheden på vej-

nettet. I Tabel 4 angives således den ”forsinkelsestid”, modelberegningen for-

udser, at bilerne vil have som del af den samlede køretid på grund af trængsel. 

Modelberegningerne peger på signifikante reduktioner i forsinkelsestiden. Den 

samlede forsinkelsestid i vejtrafikken uden for hovedstadsområdet vurderes 

således at blive reduceret med 17 pct. Reduktionen er højere i hovedstadsområ-

det som helhed, hvor modelberegningen peger på en halvering, og endnu højere 

inden for Motorring 3. Det må dog igen understreges at resultaterne er forbun-

det med betydelig usikkerhed på grund af modelberegningernes simplicitet. 

Tabel 4 Køretid på hverdage i timer 2010, heraf forsinkelsestid pga. trængsel, 
takstniveau eksempel 178 

Område Basis Roadpricing Ændring, Pct 

 Samlet 
køretid 

Heraf 
forsinkelse 

pga. 
trængsel 

Samlet 
køretid 

Heraf 
forsinkelse 

pga. 
trængsel 

Samlet 
køretid 

Heraf 
forsinkelse 

pga. 
trængsel 

Øvrige Danmark 1.445.883 33.284 1.426.660 27.564 -1 % -17 % 

Hovedstadsområdet  436.606 27.287 376.568 12.877 -14 % -53 % 

- heraf uden for 
Motorring 3 

319.802 12.259 292.240 8.851 -9 % -28 % 

- heraf inden for 
Motorring 3 

116.804 15.028 84.328 4.026 -28 % -73 % 

                                                           

7 Samlet opgørelse for person- og varebiler samt lastbiler 
8 Tabel revideret 15. januar 2014 
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For eksempel 2 med en halvering af takstniveauet sker der en stigning i antallet 

af ture, som jf. Tabel 5 leder til en samlet stigning i antallet af kilometre på 6 pct.  

Tabel 5 Biltrafikarbejdet 2010 med og uden roadpricing, takstniveau eksempel 2 

Område Kørte km basis Kørte km roadpricing Ændring 

 1.000 km pr. dag 1.000 km pr. dag Pct. 

Land 75.301 81.512 +8% 

By 29.747 31.026 +4% 

Storby 3.626 3.286 -9% 

By, myldretid 2.687 2.504 -7% 

Storby, myldretid 1.857 1.618 -13% 

I alt 113.217 119.946 +6% 

 

Modellen peger på størst stigning i de lange ture, dvs. ture hvor størstedelen af 

de kørte kilometre køres på landet til den billigste takst på 0,25 kr. pr. km. Det 

vil sige, at effekten i retning af at flere har en bil på grund af bortfaldet af bilaf-

gifter i dette tilfælde mere end opvejer den dæmpende effekt af roadpricing. 

Hvad angår effekt på fremkommelighed peger modelberegningerne jf. Tabel 6 

på en stigning i både samlet køretid og den del heraf bilerne bliver forsinkede 

på grund af trængsel i forhold til det højere takstniveau. 

Tabel 6 Køretid i timer på hverdage i 2010, heraf forsinkelsestid pga. trængsel, 
takstniveau eksempel 2910 

Område Basis Roadpricing Ændring, Pct 

 Samlet 
køretid 

Heraf 
forsinkelse 

pga. 
trængsel 

Samlet 
køretid 

Heraf 
forsinkelse 

pga. 
trængsel 

Samlet 
køretid 

Heraf 
forsinkelse 

pga. 
trængsel 

Øvrige Danmark 1.445.883 33.048 1.527.046 38.604 +6 % +17 % 

Hovedstadsområdet  436.606 27.287 445.891 26.713 +2 % -2 % 

- heraf uden for 
Motorring 3 

319.802 12.259 332.965 14.279 +4 % +16 % 

- heraf inden for 
Motorring 3 

116.804 15.028 112.926 12.434 -3 % -17 % 

 

                                                           

9 Samlet opgørelse for person- og varebiler samt lastbiler 
10 Tabel revideret 15. januar 2014  
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Den samlede forsinkelsestid i vejtrafikken uden for hovedstadsområdet vurde-

res at stige med 17 pct. Resultaterne peger til gengæld på en reduktion af for-

sinkelsestiden i hovedstadsområdet samt i særdeleshed inden for Motorring 3, 

hvilket peger på at stigningen i trængsel ligger udenfor disse områder. 

Det bemærkes, at omlægningen af afgifter i dette tilfælde indebærer en netto-

reduktion i sektorens samlede betaling af afgifter. Derudover kan den samlede 

stigning i trængslen tilskrives, at der i analysen i modsætning til, hvad der reelt 

vil være muligt, er tale om en statisk takstmodel. Det øgede trafikarbejde giver 

anledning til nye områder med trængsel, som der ikke er taget højde for i defi-

nitionen af de dele af vejnettet, hvor der skal betales takst relateret til mængden 

af trængsel. Det ville være nærliggende at forestille sig, at man for at undgå 

denne forøgelse af den samlede trængsel - med eksempel 2 takstniveauet - ville 

udvide de områder, hvor der skal betales storbytakst og myldretidstakst. 

Yderligere modelrelateret dokumentation fremgår i Bilag 2 ”Konsekvensbereg-

ninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet”, september 2013. Modelbe-

regningen er udarbejdet for Trængselskommissionen af DTU Transport. 

4.2 Modelberegning af konsekvenser for hovedstadsområdet 

OTM er den trafikmodel, som er anvendt ved hovedparten af Trængselskom-

missionens trafikale analyser. Modellen er i stand til at modellere de trafikale 

effekter af at indføre roadpricing på vejnettet i hovedstadsområdet, herunder 

effekten af at differentiere taksten i myldretiden. I OTM modellen er myldreti-

den defineret som tidsrummene 7-9 og 15-18. Det afviger med en halv time i 

forhold til modelberegningen i Afsnit 4.1, hvilke dog ikke vurderes at have kon-

sekvenser for fortolkningen af resultater. 

Modelberegningen med OTM har den fordel, at resultaterne, for så vidt angår 

roadpricing, umiddelbart bliver sammenligneligt med effekter af de øvrige til-

tag, der indgår i Trængselskommissionens strategi. Effekten af roadpricing er 

således modelleret for år 2025 på et tidspunkt, hvor det er forudsat at de alle-

rede besluttede forbedringer af transportsystemet i hovedstadsområdet er gen-

nemført. Det svarer til basisscenariet. Endvidere er gennemført de yderligere 

tiltag, som ligger i Trængselskommissionens strategi. 

OTM er ikke udviklet sådan, at modellen kan vurdere effekten af en omlægning 

af registreringsafgiften, som evt. gennemføres sammen med landsdækkende 

roadpricing. For alligevel at medtage effekten af at reducere bilafgifterne, er det 

lagt ind i modelforudsætningerne, at bilejerskabet i hovedstadsområdet øges 

med 20 pct. i forhold til basisscenariet. Dette niveau for stigning i bilejerskabet, 

er i anden sammenhæng beregnet ved hjælp af BEBS-modellen, som sammen-

hæng med en markant omlægning men ikke fuld fjernelse af registreringsafgif-

ten. Der er i øvrigt i modelberegningen forudsat takststruktur som i Tabel 1 

eksempel 1 i faste 2013-priser. 
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Resultaterne er i lighed med modelberegningen af effekter for hele landet op-

gjort som ændringen i antallet af ture i bil, ændringer i trafikarbejdet med bil 

samt ændring i trængselstid. Det overordnede modelresultat er jf. Tabel 7, at 

gennemførelse af roadpricing som supplement til Trængselskommissionens 

strategi vil indebære et fald i antallet af ture. Antallet af ture i bil, når der alene 

ses på chaufføren, er 2,62 mio. pr. dag i Trængselskommissionens strategi. Den 

reduceres til 2,50 mio. ture pr. dag ved introduktion af roadpricing, hvilket 

svarer til et fald på 4,5 pct. 

Tabel 7 Ture 2012 og 2025 i bil (chauffør) i hovedstadsområdet med og uden 
roadpricing, takstniveau eksempel 1 

 
Antal ture 

2012 
Mio. pr. dag 

Antal ture 
basis 2025 

Mio. pr. dag 

Antal ture 
Strategi 

Mio. pr. dag 

Antal ture 
strategi og roadpri-

cing 
Mio. pr. dag 

2,32 2,64 2,62 2,50 

 

Modelberegningen viser samtidig, at flere vil vælge køre i bil sammen. Antallet 

af ture som passager i bil øges således med ca. 13 pct. svarende til 160.000 ture 

pr. dag. Det samlede fald i antallet af chaufførture i bil resulterer jf. Tabel 8 

også her i et markant fald i trafikarbejdet. Det samlede fald i antal kørte bilki-

lometer er således opgjort til ca. 19 pct. Det største fald i biltrafikken kan ifølge 

modelberegningen forventes i ringbyen, hvor trafikarbejdet er beregnet til at 

ville falde med ca. 26 pct. Den procentvise ændring er mindst i indre bydele. 

Tabel 8 Trafikarbejdet 2012 og 2025 i hovedstadsområdet med og uden road-
pricing, taksniveau eksempel 1 

Område 

 
Kørte km  
2012  

Kørte km  
Basis 2025 

Kørte km  
Strategi 

Kørte km  
Strategi og 
roadpricing 

Ændring: 
Strategi til 
strategi og 
roadpricing 

 
1000 km / 

dag 
1000 km / 

dag 
1000 km / 

dag 
1000 km / 

dag 
Pct. 

Indre bydele 4.429 4.832 4.778 3.850 - 14 % 

Ringbyen 12.089 13.632 13.532 9.975 - 26 % 

Korridorerne 20.877 24.885 25.030 21.369 -14 % 

I alt 37.395 43.349 43.339 35.193 -18 % 

 

Ændringerne i trafikmængder ventes også her at kunne få stor betydning for 

fremkommeligheden på vejnettet. I Tabel 9 angives således den andel af rejse-

tiden, som modelberegningen forudser at bilisterne bliver forsinket på et hver-

dagsdøgn. 

Modelberegningerne peger, som det fremgår af tabellen, på signifikante reduk-

tioner i den del af rejsetiden, bilisterne bliver forsinket på grund af trængsel på 
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vejnettet. Den samlede andel af rejsetiden i bil, som går tabt på grund af træng-

sel, er beregnet til at blive reduceret fra 8,1 pct. til 4,9 pct. Reduktionen i ande-

len af forsinkelsestid er ifølge modellen størst i ringbyen, hvor der er tale om 

næsten en halvering. 

Tabel 9 Forsinkelsestid 2012 og 2025 i pct. af den samlede bilrejse på hverda-
ge11, takstniveau eksempel 1 

Område 
 

2012 Basis 2025 Strategi 
Strategi og road-

pricing 

Indre bydele 10,4 % 15,3 % 13,4 % 9,5 % 

Ringbyen 5,0 % 9,7 % 8,2 % 4,5 % 

Korridorerne 3,8 % 5,6 % 5,1 % 3,9 % 

I alt 5,6 % 9,3 % 8,1 % 4,9 % 

 

Det er bemærkes, at Trængselskommissionens strategi sammen med roadpri-

cing kan reducere den samlede forsinkelsestid i vejtrafikken til et niveau, der er 

lavere end modelberegningens udgangspunkt i 2012. Det er dog kun en lille 

forbedring i fremkommeligheden i forhold til 2012. Alle resultater vil naturlig-

vis helt afhænge af den takststruktur, der i sidste ende vil blive besluttet poli-

tisk, samt omfanget af omlægningen af de øvrige elementer i bilbeskatningen. 

Modelberegningen på OTM af effekterne af roadpricing er gennemført for 

Trængselskommissionen af Tetraplan. 

4.3 Er de modelberegnede resultater om roadpricing troværdige 

Der er stor usikkerhed forbundet med de modelberegnede resultater, fordi der 

ændres markant på så mange parametre på en gang. De to modelberegninger 

viser resultaterne på forskellige måder. De synes dog grundlæggende at vise 

den samme retning og størrelsesorden for de forventede ændringer antallet af 

ture med bil, ændring i trafikarbejdet og påvirkning af fremkommeligheden på 

vejnettet. Derfor giver det et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for et storskala-

forsøg, der så kan bruges til at indsamle meget mere præcis viden om, hvad 

effekten vil være af et fuldt implementeret roadpricing. 

5 Social og geografisk fordeling 

Roadpricing vil som nyt økonomisk reguleringstiltag i transportpolitikken 

indebære ændringer i hvem, der betaler afgift i Danmark. Den sociale og geo-

grafiske omfordeling som følge af afgiften vil afhænge meget af, hvordan ord-

                                                           

11 Denne opgørelse af forsinkelsestiden afviger fra beregningerne på landsplan i afsnit 5.1, 
hvor der er opgjort den del af den samlede rejsetid, som kan tilskrives forsinkelse på grund 
af trængsel. 
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ningen udformes og hvilke øvrige skatter og afgifter, der evt. indgår i en samlet 

reform.  

Hvis det primære formål med roadpricing er at reducere trængsel, som det 

anbefales af arbejdsgruppen, må der imødeses en omfordeling af afgiftstrykket 

mellem personer med forskellige transportmønstre. Man kunne forvente, at 

borgere i og omkring store byer, hvor taksten på grund af trængsel er relativ 

høj, således alt andet lige vil opleve, at de kommer til at betale mere i afgifter. 

Der kan ligeledes imødeses en regional omfordeling. Husstande, hvor der køres 

mange kilometer i bil om året, vil alt andet lige opleve et øget skattetryk. Det 

gælder eksempelvis for Sjælland, hvor ture mellem boligen og arbejdet generelt 

er længst. Personer, der sjældent eller aldrig kører i bil, vil ikke blive berørt 

direkte. 

Det er en selvstændig pointe, at vurderingen af konsekvenserne for familiernes 

økonomi sker ud fra en alt andet lige antagelse. Dvs. reelt en antagelse om, at 

de ikke træffer nye beslutninger om, hvor de vil bo og arbejde, og hvordan de i 

øvrigt vil prioritere deres forskellige aktiviteter på nye måder som en følge af 

roadpricing. Mulighederne for at tilpasse sig kan være begrænsede på kort sigt, 

mens de på eksempelvis 10 års sigt er betydelige. Analysen er primært en vur-

dering af konsekvenser på kort sigt, hvor mulighederne for at skifte transport-

form, rute eller tidspunkt og eller undlade de mindste vigtige ture ikke er in-

kluderet. Det betyder, at borgernes betaling af kørselsafgift er overvurderet i 

forhold til den reelle situation, hvor man vil ændre sin transportadfærd. 

Der er som nævnt mange mulige udformninger af takststrukturen i en roadpri-

cingordning. Og der er mange muligheder for at ændre på andre skatter og 

afgifter som en del af en samlet reform. Derfor er det reelt ikke muligt at gen-

nemføre en udtømmende analyse af den sociale og geografiske omfordeling, 

der kunne blive resultatet af at indføre landsdækkende roadpricing, uden først 

at klarlægge takststrukturen samt de eventuelle tilhørende ændringer af andre 

afgifter, hvis der er tale om en samlet reform. 

Arbejdsgruppen har valgt, at fokusere på en beregning af den sociale og geogra-

fiske omfordeling, der kunne blive resultatet af takststrukturen i Tabel 1 sam-

menkoblet med en omlægning af bilbeskatningen, således, at registreringsaf-

gift, grøn ejerafgift hhv. vægtafgift og afgiften på lovpligtige ansvarsforsikringer 

falder helt bort. 

5.1 Omfordeling pga. roadpricing: Modelberegning 

I nærværende afsnit foretages analysen af omfordeling ud fra alle private ture i 

landet, sådan som de så ud i 2010; altså et tidspunkt uden nogen form for ad-

færdseffekt som følge af roadpricing eller en omlægning af bilbeskatningen. 

Der er set bort fra erhvervsture.  
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5.1.1 Regional omfordeling 

I Tabel 10 er betaling af kørselsafgift og reduktion i bilafgifterne opgjort regio-

nalt. Tabellens øverste del viser de faste besparelse, som personer i husstande, 

der har rådighed over en eller flere biler, ville få, hvis registreringsafgiften, den 

grønne ejerafgift hhv. vægtafgiften og afgiften på den lovpligtige ansvarsforsik-

ring faldt bort. 

I Region Sjælland er besparelsen opgjort til 600 kr. pr. måned. Som det frem-

går, er der forskel på beløbene mellem de fem regioner i tabellen.  Det skyldes 

navnligt, at der er forskel på, hvor dyre biler, der i gennemsnit købes af borger-

ne i de enkelte regioner. 

Tabel 10 Geografisk omfordeling mellem regioner, kr. pr. måned for personer 
med bil, takstniveau eksempel 1 

Region Hoved-
staden 

Midt-
jylland 

Nord-
jylland 

Sjælland Syd-
danmark 

I alt reducerede 
bilafgifter 

631 637 630 600 620 

Registreringsafgift 399 381 383 346 362 

Ejerafgifter 187 208 199 207 211 

Afgift på ansvars-
forsikring 

45 48 48 47 47 

I alt betaling af 
roadpricing 

685 598 585 631 602 

Grundtakst 360 487 480 465 487 

Bytakst 178 105 97 128 107 

Storbytakst 43 5 8 9 7 

Myldretidstakst 104 1 0 29 1 

I alt afgiftsæn-
dring 

54 -39 -45 31 -18 

 

De i gennemsnit dyreste biler købes i gennemsnit af borgerne i hovedstadsom-

rådet. Hvis registreringsafgiften for bilerne i hovedstadsområdet kunne betales 

månedsvist til statskassen ville bilejerne i hovedstadsområdet skulle betale 399 

kr. pr. måned. Tabellen viser nedenunder en opgørelse af det beløb, som efter 

afgiftsomlægningen skal betales i roadpricing. I Region Sjælland skal der såle-

des betales 631 kr. pr. måned, hvilket kan sammenholdes med en besparelse på 

de faste bilafgifter på 600 kr. per måned.   

Fordelingen af kørselsafgiftsbetalingen på de fire takstkomponenter varierer 

mere mellem regionerne end den samlede gennemsnitlige kørselsafgiftsbeta-

ling, som er bemærkelsesværdig ensartet på tværs af regioner. Forskellene i de 

enkelte afgiftskomponenter afspejler, hvor meget trafik i regionen, der kører i 
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by, i myldretid mv. Den højere andel af storbytakst og myldretidstakst, som 

betales i hovedstadsområdet kompenseres i opgørelsen af, at bilerne i hoved-

stadsområdet i gennemsnit ikke kører så langt som det eksempelvis er tilfældet 

i Midtjylland og Syddanmark.  

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at ændringerne i den samlede afgiftsbeta-

ling, når der medtages de sparede faste afgifter er ganske beskedne i alle regio-

nerne med den valgte takststruktur i lyset af, at der er tale om en ganske dra-

stisk afgiftsomlægning. I den samlede balance mellem reduktionen i de faste 

bilafgifter og i den ny betaling af roadpricing vil borgerne i hovedstadsområdet 

og borgerne i Region Sjælland netto komme til at betale mere i kørselsafgifter 

end de sparer i faste afgifter under de givne forudsætninger. I de øvrige regio-

ner vil der blive tale om en tilsvarende netto mindre betaling af afgift. Det er 

dog også borgerne på Sjælland, som har størst mulighed for at omlægge trans-

portvaner og dermed spare kørselsafgift.  

Samlet set er det dog mest bemærkelsesværdigt, at forskellen mellem nettoge-

vinst og nettotab i gennemsnit pr. person i regionerne er klart under 100 kr. pr. 

måned eller 5-10 pct. af bilafgifterne uden omlægningen. Hvis man ydermere 

ser afgiftsændringerne i forhold til de samlede månedlige udgifter til bilejer-

skab og kørsel bliver ændringerne relativt set langt under 5 pct. Der vil natur-

ligvis inden for de enkelte regioner være borgere, hvis personlige nettogevinster 

og nettotab er langt mere signifikante end de gennemsnitlige værdier, som 

fremgår af tabellen. 

5.1.2 Omfordeling efter urbaniseringsgrad  

I Figur 1 fremgår en opgørelse af gevinster fra bortfald af faste bilafgifter til ny 

betaling af den kilometerbaserede afgift. De grønne/blå søjer viser den faste 

afgift, mens de røde/grå søjler viser roadpricing. I figuren er befolkningen ind-

delt efter bystørrelse, eller det der også betegnes urbaniseringsgrad. 

Det første par af søjler viser balancen mellem gevinst og betaling for bilejere i 

København og Frederiksberg kommuner. Det fremgår, at bilejerne her under 

antagelsen af uændret adfærd betaler en meget stor andel af deres afgift som 

storbytakst og myldretidstakst. Omvendt viser de efterfølgende søjlepar, at 

bilejere, der bor på landet og mindre byer, kun i meget begrænset grad vil 

komme til at betale den højeste takst. Derimod betaler man mere i grundtakst i 

de mindre byer, fordi man kører længere og hyppigere, fordi flere og flere tur-

formål skal klares uden for og længere væk fra lokalområdet jo mindre byen er. 
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Figur 1 Geografisk omfordeling mellem by og land, kr. pr. måned for personer 
med bil, takstniveau eksempel 1 

 

 

Sammenfatningen af figuren med omfordeling mellem by og land er, at ejerne 

af biler i hovedstadsområdet. I de øvrige størrelser af byer i opgørelsen samt på 

landet, kan der i gennemsnit forventes en reduceret afgiftsbetaling. Det er dog i 

lighed med sammenstillingen mellem regioner det manglende store udsving 

som er mest interessant at lægge mærke til. 

5.1.3 Social omfordeling 

Figur 2 viser en tredje dimension af omfordeling, som arbejdsgruppen har un-

dersøgt, nemlig forskel på reducerede faste bilafgifter og betaling af roadpricing 

opgjort på sociale grupper. Her er personer med adgang til bil jf. Figur 2 ind-

delt efter husstandsindkomster. Det fremgår, at personer med bil fra familier 

med lave husstandsindkomster, dvs. op til ca. 400.000 kr. om året i gennem-

snit vil få en nettogevinst fra omlægningen af de faste bilafgifter til variable 

afgifter gennem roadpricing. 



 

 

 

Side 21/32 

Figur 2 Omfordeling mellem husstandsindkomster pga. roadpricing, kr. pr. 
måned for personer med bil, takstniveau eksempel 1 

 

 

Det aflæses tydeligt i figuren, at personer med bil med lave indkomster i gen-

nemsnit betaler relativt meget i ejerafgifter, altså grøn ejerafgift hhv. vægtafgift, 

i forhold bilejere i familier med relativt højere husstandsindkomster. Det skyl-

des, at der er en række effekter i spil: 

For det første har husstande med de højeste indkomster typisk dyrere og nyere 

biler, hvor registreringsafgiften er væsentligt højere. For det andet er antallet af 

én-person husstande naturligt højere for lave husstandsindkomster. Omkost-

ningerne til bilen kan derfor ikke deles ud på flere husstandsmedlemmer. Dette 

trækker i retning af høje bilafgifter per person i de laveste indkomstkategorier. 

For det tredje er andelen af ældre biler større blandt lavindkomstgrupper. Æl-

dre biler typisk har lavere energieffektivitet og dermed højere grøn ejerafgift. 

Dette bekræftes af, at forholdet mellem ejerafgift og registreringsafgift gradvist 

falder med stigende husstandsindkomst.  

Bilejere med lave husstandsindkomster, som i gennemsnit ejer ældre og mere 

miljøbelastende biler, har i den nuværende beskatning et incitament til at ud-

skifte bilen til en mere miljøvenlig model. Et tilsvarende incitament ligger ikke i 

den takststruktur, der er analyseret af arbejdsgruppen, hvorfor dette segment 

vil kunne nyde en særlig fordel af dette eksempel på takststruktur. 
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Det fremgår endvidere at der er en tæt sammenhæng mellem personer med bil i 

familier med husstandsindkomster over 687.000 kr. og så det at køre på de veje 

og på de tidspunkter, hvor takststrukturen gør det dyrest at køre i bil. Dette er 

medvirkende til, at det umiddelbart kan konkluderes, at det samlede eksempel 

på en reform er socialt afbalanceret, når der ses på gennemsnitspersoner. 

5.1.4 Skattemæssig nettoeffekt 

I Figur 1 og i Figur 2 angiver forskellen i de yderste søjlepar en samlet gennem-

snitlig nettopåvirkning af borgernes private økonomi. Det fremgår, at det må-

nedlige merprovenu fra kørselsafgifter henholdsvis månedlige mindreprovenu 

fra faste afgifter begge ligger omkring godt 600 kr. pr. person med bilrådighed. 

Altså ser sparede faste udgifter ud til at svare til betaling af kørselsafgift i gen-

nemsnit. Når sparede afgifter og betalt kørselsafgift aggregeres for hele landet 

fås de samlede sparede faste afgifter i Tabel 11 og betalte kørselsafgifter i  

Tabel 12 for personer med adgang til bil. 

Tabel 11 Sparede faste afgifter i alt for personer med adgang til bil, 2010  

Sparede faste afgifter, Mia. kr. 25,8 

Registreringsafgift 15,5 

Ejerafgift 8,3 

Ansvarsforsikringsafgift 1,9 

 
Tabel 12 Betaling af kørselsafgifter før adfærdseffekter, 2010 

Betalte kørselsafgifter, mia. kr. 26,3 

Grundtakst 18,9 

Bytakst 5,4 

Storbytakst 0,7 

Myldretidstakst 1,4 

 

Det fremgår, at sparede faste afgifter og betalte kørselsafgifter har ca. samme 

niveau, når der ses bort fra adfærdseffekter. Provenuet fra bilafgifterne er af-

hængige af konjunkturer og ændrer sig derfor år for år. I 2010 var statens pro-

venu fra bilafgifter godt 25 mia. kr., et beløb der ligger tæt på den sparede afgift 

opgjort i Tabel 11. Det skal dog bemærkes, at provenuet fra registreringsafgiften 

var relativt lavt i 2010, hvilket kan pege i retning af, at der omfordeles i under-

kanten af et normalt år i konjunkturforløbet. På den anden side indgår heller 

ikke erhvervenes betaling af bilafgifter. 

Indregnes den forventede adfærdseffekt som følge af roadpricing vil provenuet 

herfra fald. Betalingen af kørselsafgift forventes at blive i størrelsesorden 2,4 
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mia. kr. mindre, når der tages højde for adfærdsændringer. Det skyldes, at bili-

ster på de tidspunkter og steder, hvor taksten er høj, vil overflytte ture i bil til 

andre tidspunkter og ruter med lavere takst, vælger andre transportformer, 

køre flere sammen i bilen eller helt undlader at gennemføre turen. Det vil redu-

cere det samlede provenu fra kørselsafgiften, men skaber de opgjorte gevinster 

i form af bedre fremkommelighed på vejnettet, som jo er hovedbegrundelsen 

for roadpricing. 

I Boks 3 anføres de væsentligste beregningsforudsætninger vedr. opgørelsen af 

fordelingsmæssige konsekvenser. En yderligere dokumentation for beregnin-

gen af social og geografisk omfordeling fremgår i Bilag 2 ”Konsekvensberegnin-

ger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet”, september 2013. Modelbereg-

ningen er udarbejdet for Trængselskommissionen af DTU Transport. 

Boks 3 Beregningsmæssige forudsætninger vedr. opgørelsen af fordelingsmæs-
sige konsekvenser 

 

5.2 Omfordeling pga. roadpricing: Fire eksempelfamilier  

I dette afsnit tages der udgangspunkt i konsekvenserne af roadpricing for fire 

eksempelfamilier. Det antages at der fra den ene dag til den anden bliver ind-

ført roadpricing. De fire familier er på ingen måde søgt konstrueret, så de er 

repræsentative for befolkningen som helhed.  

Der er i modsætning til analyserne af den geografiske og sociale omfordeling 

ovenfor ikke tale om en egentlig fordelingspolitisk analyse. Her er alene tale om 

eksempler, der kan være med til at illustrere nogle af de fordelingspolitiske 

Gennemsnitlig betaling af kørselsafgift: Der er søgt opgjort den gennemsnitlige kørsels-

afgiftsbetaling pr. person pr. måned for forskellige befolkningsgrupper under forudsæt-

ning af at de (mod forventning) ville have helt uændret adfærd. Beregningerne er baseret 

på befolkningens transportmønster for befolkningen, som det fremgår af transportvane-

undersøgelsen (gennemsnit 2007-2012). For hver af de observerede bilture bortset fra 

erhvervsture er de kørte kilometer fordelt ud på takstzoner (og –tidspunkter) og den 

samlede kørselsafgift for turen derefter beregnet.  

Sparede bilafgifter: De gennemsnitlige kørselsafgiftsbetalinger er endvidere sammen-

holdt med de sparede omkostninger til bilafgifterne ved bortfald af registrerings-, ejer- 

og ansvarsforsikringsafgift for husstandenes biler. For ansvarsforsikringen har det været 

nødvendigt at antage en ens afgift på 900 kr. per år for alle biler. Den grønne ejerafgift er 

beregnet ud fra bilens brændstofforbrug og –type, samt evt. vægtklasse i motorregistret. 

Registreringsafgiften er fordelt over bilens levetid med en afskrivningsprofil svarende til 

15%  saldoafskrivning per år. De sparede afgifter er fordelt ligeligt på alle personer (18-

84 år) i husstande med bilrådighed. Modelberegningerne er foretaget med bilbestanden 

og afgiftssatserne i basisår 2010. 
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implikationer, der givetvis vil blive en del af en offentlig debat om at indføre 

landsdækkende roadpricing. I beregningerne er forudsat, at bilejerne efter ind-

førsel af roadpricing hverken skal betale registreringsafgift, grøn ejerafgift eller 

afgift på ansvarsforsikring. 

Eksemplerne illustrerer  

 Eksempel 1: Pendlerfamilie med minibil 

 Eksempel 2: Pendlerfamilie med ny bil i 200.000 kr's klassen 

 Eksempel 3: Familie på landet med ældre bil 

 Eksempel 4: Børnefamilien med 2 biler 

Forudsætninger om biler og kørselsmønster for de fire eksempelfamilier frem-

går af Tabel 17. 

5.2.1 Eksempel 1: Pendlerfamilie med minibil 

Denne familie har en forholdsvis ny minibil købt til ca. 100.000 kr. 215 dage 

om året pendles 43 km til arbejde i indre by i København og på årsplan giver 

det knap 20.000 kørte km i forbindelse med pendling. Derudover kører famili-

en ca. 10.000 km i bilen. På årsplan kører familien således ca. 30.000 km i 

bilen. Denne familie vil opleve, at udgifterne ved at have bil stiger. Det gælder 

uanset om taksterne er lave eller høje. I eksemplet stiger den årlige afgiftsbeta-

ling med hhv. ca. 700 kr. og ca. 14.000 kr. 

Tabel 13 Konsekvenser for pendlerfamilie med minibil 

Opgørelse af konsekvenser   
Takstniveau eksem-

pel 1 
Takstniveau Takstek-

sempel 2 

Årlig road pricing betaling i kr.  26.920 13.460 

Gns. roadpricing betaling i kr. pr. km 0,92 0,46 

Forskel i afgifter pr. år 14.156 696 

Forskel i afgift pr km  0,49 0,02 

 

5.2.2 Eksempel 2: Pendlerfamilie med ny bil i 200.000 kr's klassen 

Denne familie har en forholdsvis ny bil købt til ca. 200.000 kr. 215 dage om 

året pendles 45 km til arbejde i Århus og på årsplan giver det knap 20.000 kør-

te km i forbindelse med pendling. Derudover kører familien ca. 10.000 km i 

bilen, hvoraf kun en mindre del foregår i by- og storbyzone. På årsplan kører 

familien således ca. 30.000 km i bilen. Denne familie vil opleve, at udgifterne 

ved at have bil falder med knap 16.000 kr. eller knap 6.000 kr. afhængigt af 

takstniveauet. 
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Tabel 14 Konsekvenser for pendlerfamilie med ny bil i 200.000 kr's klassen  

Opgørelse af konsekvenser   
Takstniveau eksem-

pel 1 
Takstniveau Takstek-

sempel 2 

Årlig road pricing betaling i kr.  20.060 10.030 

Gns. roadpricing betaling i kr. pr. km 0,69 0,34 

Forskel i afgifter pr. år -5.965 -15.995 

Forskel i afgift pr km  - 0,20 -0,55 

 

5.2.3 Eksempel 3: Familie på landet med ældre bil 

Familien har en ældre bil (10 år gammel) og kan selv foretage reparationer etc. 

Familien er bosat i Sønderjylland og kører årligt 20.000 km. Hovedparten af 

kørslen i familiens bil sker i landområder. Familien kan med roadpricing risi-

kere, at afgifterne stiger. I beregningseksemplet, vil familien i scenariet med de 

lave takster skulle betale ca. 700 kr. mindre i afgift end i dag, mens familien i 

eksemplet med de høje takster vil skulle betale godt 4.600 kr. mere i afgift om 

året. 

Tabel 15 Konsekvenser for familie på landet med ældre bil 

Opgørelse af konsekvenser   
Takstniveau eksem-

pel 1 
Takstniveau Takstek-

sempel 2 

Årlig road pricing betaling i kr.  10.700 5.350 

Gns. roadpricing betaling i kr. pr. km 0,54 0,27 

Forskel i afgifter pr. år 4.643 -707 

Forskel i afgift pr km  0,23 -0,04 

 

5.2.4 Eksempel 4: Børnefamilien med 2 biler 

Familien har to biler. Dels en 3 år gammel bil til ca. 150.000 kr. og dels en 10 år 

gammel bil. Familien bruger bilerne til både pendling og til at hente og bringe 

børn etc. Familien kører årligt ca. 20.000 km i den 3 år gamle bil og 10.000 

km. i den 10 år gamle. For denne familie vil der være en årlig afgiftsbesparelse 

på knap 12.000 kr. i scenariet med de lave takster, mens familiens årlige af-

giftsbetaling vil falde med godt 1.100 kr. i scenariet med de høje takster.   

Tabel 16 Konsekvenser for børnefamilien med 2 biler 

Opgørelse af konsekvenser   
Takstniveau eksem-

pel 1 
Takstniveau Takstek-

sempel 2 

Årlig road pricing betaling i kr.  21.500 10.750 

Gns. roadpricing betaling i kr. pr. km 0,72 0,36 

Forskel i afgifter pr. år -1.121 -11.871 

Forskel i afgift pr km  -0,04 -0,40 
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5.2.5 Øvrige forudsætninger i de fire eksempler 

Tabel 17 Forudsætninger om bil og kørselsmønster for de fire eksempelfamilier  

   Familie 1 Familie 2 Familie 3  Familie 4 

Bilens brændstoføkonomi 18 km/l 14 km/l 12,5 km/l 12,5 km/l 

Årlig kørsel i km 30.000 30.000 20.000 30.000 

Ejerafgift pr. år 1.660 3.300 3.840 3840  / 3.840 

Ansvarsforsikringsafgift pr. 
år12  

787 787 787 787 

Registreringsafgift gns. pr. år 10.317 21.938 1.430 11.937 / 1.430 

Bilafgifter i alt pr år. 12.764 26.025 6.057 21.834 

Gns. afgiftsbetaling i kr. pr. 
km. 

0,44 0,89 0,30 0,75 

Km til grundtakst  29.140 29.100 20.000 30.000 

Km. til bytakst  7.660 3.360 700 8.000 

Km til storbytakst  1.920 1.440 300 2.000 

Km til myldretidstakst  7.560 3.110 200 7.900 

 

5.2.6 Hvad viser de fire eksempler 

Helt generelt kommer de bilejere, der har en forholdsvis billig bil og et stort 

kørselsomfang, til at betale mere i afgift, mens de bilejere, der har en dyrere bil 

kommer til at betale mindre i afgift – med mindre de har et meget stort kør-

selsomfang. Eksempelvis kommer en familie med en bil til ca. 150.000 kr. no-

genlunde til at betale det samme i afgifter som i dag, hvis de har et årligt kør-

selsomfang på 20.000 – 30.000 km. Familier, der har en dyrere bil, kan der-

imod forvente at skulle betale mindre i afgift også selvom de kører op mod 

50.000 km om året.  

Som det fremgår af eksemplerne, vil der for mange typer af bilejere være meget 

stor forskel på, hvor meget der skal betale i afgifter (direkte og indirekte) efter 

der er indført roadpricing i forhold til de nuværende bilafgifter, hvor de forde-

lingspolitiske implikationer dog i høj grad også afhænger af, hvilket takstniveau 

og hvilken takststruktur man har i et roadpricing system. Der er i beregninger-

ne ikke taget højde for overgangsordninger, herunder den afgiftsmæssige be-

handling af de bilejere, der inden for de seneste år har købt en ny bil. 

Eksempelberegningerne er udarbejdet for Trængselskommissionen af DI og 

FDM. 

                                                           

12 Beregningen er alene en gennemsnitsbetragtning ift. det samlede afgiftsprovenu og antal-
let af personbiler i Danmark. Afgiften af ansvarsforsikringen er ikke differentieret ift. bilens 
værdi, da denne varierer langt mindre end kaskoforsikringen. 
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6 Arbejdsgruppens anbefaling og forslag til videre proces  

Arbejdsgruppen har gennemført en række eksempelberegninger med roadpri-

cing. Disse beregninger indikerer, at roadpricing vil være effektivt til at regulere 

trængsel på vejnettet. Analyserne indikerer samtidig, at flere rejsende vil søge 

at køre sammen, og at udnyttelsen af bilernes og dermed vejnettets kapacitet 

stiger.  

Trængselskommissionen finder, at landsdækkende roadpricing er det redskab, 

der indeholder det største potentiale i forhold til effektivt at kunne regulere 

efterspørgslen på biltrafik, og som målrettet kan adressere trængselsudfordrin-

gen og styrke fremkommeligheden på vejnettet. Det er vigtigt at holde sig for 

øje, hvordan roadpricing med forskellige udformninger af takststruktur, takst-

niveau og udstrækning af et afgiftsbelagt vejnet vil påvirke bilisternes adfærd. 

Afgiftsordningen skal naturligvis indrettes, så det i størst muligt omfang frem-

mer de samlede politiske målsætninger med roadpricing. 

Roadpricing vil med rette rejse spørgsmål om retssikkerhed og beskyttelse af 

persondata. Arbejdsgruppen foreslår i den forbindelse, at en lov om landsdæk-

kende roadpricing sikrer borgerne ved at indeholde det ”forsigtighedsprincip”, 

at eventuel mindre måleteknisk usikkerhed om bilens kørsel på det afgiftsbe-

lagte vejnet bevirker, at man betaler afgift svarende til den billigste måde at 

komme mellem de to steder på vejnettet, hvor bilen senest er registreret med 

sikkerhed. Et sådant forsigtighedsprincip vil også reducere antallet af klager 

over afgiftens størrelse til et minimum. 

Persondata om kørsel på vejnettet i en roadpricingordning er i relation til per-

sonfølsomhed sammenlignelig med data om, hvem borgerne ringer til eller 

modtager opkald fra. Data om roadpricing skal derfor behandles på helt samme 

beskyttelsesniveau. De fleste borgere vil formentlig stille sig tilfreds med det. 

Men der vil være borgere, som vil føle behov for et højere beskyttelsesniveau 

omkring deres personlige data. Arbejdsgruppen finder, at fuld anonymitet skal 

kunne tilbydes i form af en service, der minder om et anonymt forudbetalt tale-

tidskort til mobiltelefonen. Her vil brugerne samtidig være klar over, at det er 

en ekstra service. 

6.1 Storskalaforsøg 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et tilstrækkeligt solidt beslutnings-

grundlag for at træffe politisk beslutning om landsdækkende roadpricing i 

Danmark. Trængselskommissionen anbefaler derfor, at der igangsættes et stor-

skalaforsøg. I storskalaforsøget foretages en detaljeret afdækning af forventede 

gevinster ved roadpricing i form af: 

 Reduceret trængsel 

 Reduceret forvridning fra andre bilafgifter 
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 Påvirkning af miljø og klima 

Der skal ligeledes som en del af forsøget ske en afdækning af de administrative 

omkostninger til drift og etablering af roadpricing i fuld skala. En forudsætning 

for, at det er en god idé at indføre roadpricing er, at de samlede gevinster kan 

opveje de betydelige investerings- og driftsomkostninger, der er forbundet med 

etableringen og drift af en roadpricingordning. Trængselskommissionen vurde-

rer, at det kræver, at takststrukturen indrettes, så der kommer en betydelig 

gevinst i form af nedsat trængsel. 

Et storskalaforsøg som foreslået af Trængselskommissionen vil samtidig med-

virke til at reducere den samlede risikoprofil for projektet, hvis det efterfølgen-

de besluttes politisk at gennemføre landsdækkende roadpricing. Forsøget vil 

således udvikle kravene til de tekniske løsninger, leverandørernes modenhed 

og statens strategi for udbud af opgaven til private leverandører. Der vil dog 

også efter et storskalaforsøg være en betydelig projektmæssig risiko ved udbud, 

implementering og drift i fuldt skala. 

I et solidt beslutningsgrundlag for roadpricing bør det tillige indgå, hvilken 

sociale og geografiske omfordeling, der evt. måtte følge af at indføre roadpri-

cing. 

 
 

6.2 Aktiviteter og tidsplan for forsøget 

Figur 3 og  

Figur 4 viser en detaljeret tidsplan med fire fase med tilhørende hovedaktivite-

ter og milepæle inden for hver fase i et storskalaforsøg. 

Trængselskommissionen anbefaler, 

 At det med henblik på at opnå et velunderbygget grundlag for en frem-

tidig politisk stillingtagen til landsdækkende roadpricing gennemfører 

et forsøg til at belyse effekter for trafikken, de regionale og sociale for-

delingsmæssige konsekvenser og samfundsøkonomien i landsdækkende 

roadpricing. 

 At der afsættes 100 mio. kr. til planlægning, gennemførelse og evalue-

ring af et storskalaforsøg, som ventes gennemført på ca. 27 – 30 måne-

der. 
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Figur 3 Tidsplan for fase 1 og fase 2 i et storskalaforsøg 

 

 
Figur 4 Tidsplan for fase 3 og fase 4 i et storskalaforsøg 

 

 

I storskalaforsøget skal mindst 1.000 danske bilister, rekrutteret på frivillig 

basis i forskellige dele af landet, anvende roadpricing i en periode på 6-9 må-

neder. Deltagerne i forsøget vil på de fleste områder få en oplevelse af roadpri-

cing i fuld skala. Deltagerne i storskalaforsøget vil bl.a. betale for at køre på et 

afgiftsbelagt vejnet ud fra et rådighedsbeløb, der bliver stillet til rådighed i pro-

jektet. De vil modtage månedlige faktureringer, som de skal godkende på sam-

me måde som med telefonregninger, og som modregnes i udbetalingen af et 

månedligt rådighedsbeløb, som de modtager for at deltage i forsøget. De vil 

også løbende kunne holde øje med, at kørsel på det afgiftsbelagte vejnet er kor-

rekt registreret. 
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Deltagerne animeres til en realistisk adfærd gennem bl.a. at et evt. overskud 

kan indgå i deres privatøkonomi. Deltagerne kan dog ikke komme til at tabe 

penge på at deltage. Designet af forsøget vil således samtidig gøre det muligt at 

opnå viden om, hvordan takstniveau og taksstrukturen påvirker deltagernes 

valg af kørselsomfang, ruter og tidspunkter for kørsel. Endvidere vil forsøget 

give værdifuld viden om hvordan brugerne opfatter teknologi og organiserin-

gen omkring roadpricing. Begge typer viden er af afgørende betydning for at 

videreudvikle de tekniske løsninger og udforme den endelige takststruktur ved 

en eventuel efterfølgende beslutning om at indføre roadpricing.  

Storskalaforsøget vil fra første kontakt med de potentielle leverandører give en 

række erfaringer, som kan bruges i forbindelse med et eventuelt senere projekt 

i fuld skala. Vidensniveauet vil løbende blive øget gennem de forskellige faser. 

Særligt de mere tekniske aspekter vil kunne evalueres tidligt i forsøget og kan 

danne baggrund for forberedelsen af et eventuelt efterfølgende stort udbud. 

Succeskriterierne for storskalaforsøget er sammenfattet i Boks 4. Det bør tillige 

nævnes, at den organisation, der gennemfører storskalaforsøget, vil opnå nogle 

vigtige kompetencer, som i en opstartsfase kan spare tid til organisering og re-

kruttering mv., som alt i alt vil gavne den samlede tidsplan og reducere efterføl-

gende omkostninger og risici ved en eventuel fuldskalaimplementering betydeligt. 

Boks 4 Storskalaforsøgets succeskriterier 

 

 Dokumentation for at den tekniske løsning bygger på gennemprøvede 

produkter: Markedet kan levere en fuld funktionel løsning for lands-

dækkende roadpricing i Danmark baseret på EU’s standarder 

 Udarbejde omkostningsskøn og samfundsøkonomisk vurdering: Bruge 

erfaringerne til at udarbejde et realistisk skøn for omkostninger ved 

landsdækkende roadpricing i Danmark samt vurdere om reguleringen 

af transportsektoren gennem landsdækkende roadpricing er sam-

fundsøkonomisk rentabelt  

 Analyse af adfærd: Systematisk evaluering af brugernes adfærdseffek-

ter med henblik på at forbedre skøn for de trafikale konsekvenser samt 

samfundsøkonomi og fordelingseffekter ved at indføre road pricing i 

fuld skala. 

 Forståelse af brugernes behov: Opsamling og bearbejdning af bruger-

nes praktiske oplevelser med at inddrage en takststruktur i deres plan-

lægning af ture, brugen af betalingsboks til dokumentation af kørsel, 

læsning af faktura mv. Animering til bred diskussion i befolkningen af 

konsekvenserne af roadpricing i fuld skala.  

 Værdifuld erfaring ved beslutning om fuld skala: Hvordan bør forsøget 

spille ind på udbudsstrategi, organisering og design/kravspecifikation 

for roadpricing i fuld skala 
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Uanset de mange værdifulde erfaringer, som vil komme fra et storskalaforsøg 

vil der fortsat være betydelig projektmæssigt risiko forbundet med implemen-

tering af roadpricing i fuldt skala i Danmark. Det skyldes dels skalering fra nog-

le få tusinde køretøjer til mere end 2,5 mio. køretøjer, dels at der skal gennem-

føres et nyt udbud, dels skal der vedtages lovgivning, og endeligt dækker stor-

skalforsøget hverken udfordringer med integration mellem de private leveran-

dører og offentlige myndigheder ligesom det kun i begrænset omfang dækker 

selve implementeringen i offentlige myndigheder. 

6.3 Samlet tidsplan for roadpricing i Danmark 

Arbejdsgruppen har set på det mulige procesmæssige og tidsmæssige forløb i 

de efterfølgende faser frem mod en eventuel fuld implementering. Procespla-

nen fremgår af Figur 5.  

Figur 5 Procesplan 

Procesplan for indførelse af roadpricing  

Fase 0 Politisk beslutning om storskalaforsøg 

Fase 1: Design og udbud af storskalaforsøg 

Fase 2:  Implementering af services i storskalaforsøg 

Fase 3:                Gennemførelse af forsøg 

Fase 4:  

 

Evaluering af forsøg 

Politisk beslutning 

Fase 5:  Analyser af en omlægning af bilbeskatningen 

Forberedelse af lovgrundlag  

Organisering og udbudsstrategi 

Lovgivning 

Fase 6:  Anskaffelse herunder kravspecifikation og udbud 

Fase 7:  Implementering og drift 

 

Fase 1 – 4 ventes af tage 27-30 måneder, mens Fase 5-7 ventes at tage 45-66 

måneder. Tidsplanen forudsætter, at analyser af en omlægning af bilbeskatnin-

gen, principielle juridiske beslutninger om lovgrundlaget, organisering af pro-

jektorganisationen og udbudsstrategien er afklaret inden der træffes en politisk 

beslutning. 

Ved gennemførelse af et storskalaforsøg som en første fase kan landsdækkende 

roadpricing for personbiler i Danmark jf. Figur 6, formentlig være indført ca. 6 

år efter, at der er truffet en politisk aftale om at gennemføre et storskalaforsøg.  
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Figur 6 Tidsplan for både storskalaforsøg og implementering af landsdækkende 
Roadpricing 

 

 

Ud fra de tidligere erfaringer med roadpricing i Danmark og andre lande kan 

der stærkt tilskyndes til, at der er truffet beslutning i Folketinget om roadpri-

cing inden en opgave med road pricing i fuld skala sendes i udbud. Dette er 

vigtigt med henblik på at skabe en god konkurrence mellem de private leveran-

dører af services. 

Det samlede projektoplæg fremgår i Bilag 3 ”Oplæg til design, udbudsstrategi, 

organisering, tidsplan og økonomi for storskalaforsøg” af 20. august 2013. Op-

lægget er udarbejdet for Trængselskommissionen af PA Consulting Group.  
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Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om 

indførelse af roadpricing-ordninger 

 

1. Indledning 

 

Roadpricing-ordninger kan gennemføres på mange forskellige måder. Af-

hængig af den valgte model vil de juridiske problemstillinger i forhold til 

indførelse af roadpricing-ordninger kunne variere. 

 

Det er på denne baggrund ikke hensigten med dette notat udtømmende at 

beskrive de juridiske problemstillinger, der knytter sig til roadpricing-

ordninger.  

 

I stedet skitseres på et helt overordnet niveau den statsretlige ramme for 

skatte- og afgiftslove og den almindelige ramme for adgangen til at over-

lade myndighedsudøvelse til private (delegation). 

 

Disse to spørgsmål vil kunne have indflydelse på, hvordan en given lov 

om indførelse af kørselsafgifter som led i en roadpricing-ordning vil skulle 

udformes. 

 

2. Forholdet til grundlovens § 43 

 

2.1. Grundlovens § 43, 1. led., har følgende ordlyd:  

 

”§ 43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; […]” 

 

Det er i den statsretlige litteratur almindeligt antaget, at bestemmelsen 

indeholder et delegationsforbud, således at reguleringen af skatter kun kan 

ske umiddelbart ved lov og altså ikke administrativt med hjemmel i lov.  
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Spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved udtrykket ”skat” er behandlet i 

den statsretlige litteratur. Herom anfører Alf Ross, Dansk Statsforfatnings-

ret, 3. udgave (1980), side 838, bl.a. 

  

”Efter almindelig opfattelse kan skatter vistnok defineres som 

noget i retning af offentligretligt bestemte ydelser til det 

offentlige, der ikke kan ses under synspunktet af vederlag for 

en speciel modydelse fra det offentliges side.” 

 

Inden for skattebegrebet falder herefter ikke alene direkte skatter, men og-

så indirekte skatter som moms og punktafgifter. Det samme gælder afgif-

ter, som pålignes forskellige befolkningsgrupper, og som anvendes til me-

re generelle samfundsmæssige foranstaltninger i form af overførelsesind-

komster, uddannelse mv., jf. bl.a. Alf Ross, ibid., side 838 ff. 

 

Derimod omfatter skattebegrebet – ud fra det nævnte vederlagssynspunkt – 

ikke betalinger, som beregnes individuelt på grundlag af en modtagen 

ydelse, f.eks. betaling for gas og elektricitet, for transport med jernbane el-

ler bus. I sådanne situationer udgør betalingen vederlag for den ydelse, 

som det offentlige stiller til rådighed (brugerbetaling). Det samme gælder i 

forhold til gebyrer for udstedelse af offentlige tilladelser mv., for så vidt 

gebyrerne står i forhold til de administrative omkostninger, der er forbun-

det med at udstede den pågældende tilladelse, eller den til den pågældende 

retsposition hørende administrative kontrol, jf. Henrik Zahle, Dansk For-

fatningsret 1, 3. udgave (2001), side 374 f.  

 

Det antages endvidere i den statsretlige litteratur, at skattebegrebet i grund-

lovens § 43 – ud fra vederlagssynspunktet – ikke omfatter etablering af en 

såkaldt ”lukket” ordning, hvor en befolkningsgruppe, som har pligt til at 

bidrage til ordningen, kan nyde godt af de ydelser, som kommer fra ord-

ningen. Det er i den forbindelse ikke påkrævet, at der er en snæver forbin-

delse mellem det, som den enkelte skal indbetale til ordningen, og det, som 

den pågældende får ud af ordningen. Også ordninger, som ud fra mere el-

ler mindre groft tilskårne kriterier går ud på at påligne en befolknings-

gruppe at bidrage til en bestemt ordning falder uden for skattebegrebet, når 

det må antages, at den gruppe, som bidragene påhviler, i første række 

nyder godt af de pågældende tjenester eller foranstaltninger, jf. herved Alf 

Ross, ibid., og Henrik Zahle, ibid. 
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2.2. En retsvirkning af, at kørselsafgifter i forbindelse med roadpricing-

ordninger måtte blive anset for omfattet af skattebegrebet i grundlovens § 

43, er, at der som nævnt gælder et delegationsforbud.  

 

Det er almindeligt antaget i den statsretlige litteratur, at dette delegations-

forbud indebærer, at selve loven skal indeholde de regler, som er af 

betydning for selve skattebyrden, jf. herved Alf Ross, ibid., side 836, 

Henrik Zahle, ibid., Max Sørensen, Statsforfatningsret, 2. udgave ved 

Peter Germer (1977), side 206, og Peter Germer, Statsforfatningsret, 5. 

udgave (2012), side 106 ff.  

 

Det må antages, at der ikke kan gives vedkommende minister eller 

administrationen i øvrigt bemyndigelse til at fastsætte generelle regler om, 

hvilke forhold der udløser skattepligt for den enkelte borger, eller om 

størrelsen på skatter og afgifter, herunder for eksempel skatteprocenter 

eller afgiftssatser. Lovgivningsmagten skal med andre ord træffe de 

grundlæggende beslutninger om en given beskatning, og det skal angives i 

loven, hvilke forhold der er bestemmende for, om der foreligger 

skattepligt, og hvad der er afgørende for skattens størrelse (afgiftssatser, 

kriterier for beregningen mv.). 

 

Omvendt antages det også i den statsretlige litteratur, at grundlovens § 43 

ikke er til hinder for, at underordnede iværksættelsesforskrifter kan fast-

sættes administrativt i henhold til lov. Det kan således i skattelove 

overlades til vedkommende minister eller administrationen i øvrigt at 

fastsætte regler, som ikke vedrører selve skattebyrden, men f.eks. 

administrative og tekniske regler om påligning og opkrævning af skatten, 

jf. herved Henrik Zahle, ibid., Max Sørensen, ibid. og Peter Germer, ibid. 

 

3. Delegation til private  

 

3.1. Der er i den juridiske litteratur almindelig enighed om, at delegation af 

kompetence til myndighedsudøvelse til private generelt ikke er udelukket, 

forudsat at der er lovhjemmel for en sådan delegation.  

 

Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), side 

145, anfører således følgende: 

 

”Delegation til private kræver hjemmel. Drejer det sig om delegation af 

kompetence til at træffe afgørelse i forhold til borgerne, jf. forvaltnings-

lovens § 2, stk. 1, […], må der kræves klar og udtrykkelig lovhjemmel. 
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Overladelse af (dele af) sagsforberedelsen i afgørelsessager til private – 

f.eks. et rådgivende ingeniørfirmas udarbejdelse af en lokalplan eller et 

konsulentfirmas medvirken i en ansættelsessag – kan efter omstændighe-

derne være ganske betænkelig uden et klart hjemmelsgrundlag. Drejer det 

sig derimod om udførelsen af visse former for faktisk forvaltningsvirk-

somhed – f.eks. rent teknisk service i forhold til borgerne – vil der for-

mentligt kunne slækkes noget på hjemmelskravet. For så vidt angår fak-

tisk forvaltningsvirksomhed i forhold til forvaltningen selv, gælder det i 

alle tilfælde det udgangspunkt at der blot skal være bevillinger til at lade 

sådanne funktioner – f.eks. rengøring på en offentlig institution – udføre 

af private i stedet for offentligt ansatte. Det er som udgangspunkt kun et 

spørgsmål om at myndigheden har de fornødne bevillinger på kontoen 

vedrørende ’fremmede tjenesteydelser’ frem for på kontoen vedrørende 

’løn’.” 

 

I Steen Rønsholdt, Forvaltningsret Retssikkerhed Proces Sagsbehandling, 

3. udgave (2010), er på side 204 f. anført følgende: 

 

”Delegation til private kræver ubetinget lovhjemmel. I forhold til sådan 

delegation svigter – som udgangspunkt – samtlige de retlige forudsætnin-

ger, som er knyttet til udøvelse af offentlig myndighed. 

 

Se FOB 2005.499 om Udenrigsministeriets delegation af ansættelseskompetence til et 

privat konsulentfirma. Ombudsmanden udtalte, at en myndighed ikke uden udtrykke-

lig lovhjemmel kan delegere kompetencen til at træffe forvaltningsretlige afgørelser til 

en privat virksomhed, og at adgangen til at overlade det til en privat virksomhed at 

forberede sager i hvilke der skal træffes forvaltningsretlige afgørelser, er begrænset. I 

den konkrete sag havde ombudsmanden ikke bemærkninger til at ministeriet overlod 

det til det private firma at forestå det praktiske arbejde med afsendelse af breve med 

afslag på ansættelsen. Selve udformningen af begrundelserne for afslagene kunne der-

imod ikke uden udtrykkelig lovhjemmel overlades til private. Se også FOB 2008.463. 

 

Hvor der ikke er tale om egentlig afgørelseskompetence – og i forbindel-

se hermed væsentlige sagsbehandlingsskridt – men om faktisk forvalt-

ningsvirksomhed, kan dette udgangspunkt modificeres, alt afhængig af 

om genstanden for den omhandlede virksomhed er forvaltningen selv el-

ler borgerne. 

 

[…] 

 

Hvor der er tale om levering af ydelser til myndighedens eget forbrug, er 

der – med respekt for sædvanlige saglighedskrav og med respekt af bevil-

lingssystemet – frihed for myndigheden til at rekvirere ydelser fra private 

i form af f.eks. rengøring, reparation, vedligeholdelse, kantinedrift etc. 
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Hvor der derimod er tale om udførelse af faktisk forvaltningsvirksomhed 

i forhold til borgerne, kan problemstillingen i den enkelte tilfælde nærme 

sig det anførte om egentlig afgørelsesvirksomhed.” 

 

3.2. Der er særlige former for myndighedsudøvelse, hvor en række hensyn 

gør, at myndighedsøvelsen ikke bør overlades til private. Således bør 

myndighedsopgaver, der består i anvendelse af fysisk magt umiddelbart 

med henblik på at konstatere mulige strafbare forhold, ikke overlades til 

private. Det er i overensstemmelse hermed i Politikommissionens betænk-

ning nr. 1410/2002 om politilovgivning, side 71, anført, at politiet i Dan-

mark som udgangspunkt har monopol på en sådan magtanvendelse.  

 

Det anførte gælder f.eks. også den (trussel om) brug af fysisk magt, som 

ligger bag politiets mulighed for at bringe et køretøj til standsning, eller i 

øvrigt mod ejerens eller den registrerede brugers samtykke at skaffe sig 

adgang til køretøjet.   

 

Ligeledes vil en eventuel mulighed for at udstede bødeforelæg til borgerne 

for konstaterede strafbelagte overtrædelser af lovgivningen være en opga-

ve, som ikke bør overlades til private.  

 

Håndteringen af tvister mellem private (eller mellem en privat og en myn-

dighed) i forbindelse med afgiftsopkrævning kan desuden siges at have en 

sådan karakter, at sådanne kompetencer ikke bør overlades til private. Det-

te skyldes, at sådanne kompetencer har et sådant judicielt præg, at opga-

verne bør varetages af en forvaltningsmyndighed med mulighed for efter-

følgende prøvelse ved domstolene. 
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1. Indledning 

Som et led i Trængselskommissionens arbejde har der været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle 
se på mulighederne for at indføre roadpricing. Arbejdsgruppen har gjort sig overvejelser om takst-
strukturen i et landsdækkende roadpricing system og opstillet et eksempel på en takststruktur og –
niveau, der er differentieret efter tid og sted, samtidig med en samlet omlægning af bilafgifterne. 
DTU har for arbejdsgruppen udført en række konsekvensberegninger af denne takststruktur med 
hensyn til trafikale effekter og økonomiske fordelingskonsekvenser på tværs af nogle grupperinger 
af befolkningen. Beregningerne dækker hele landet, men præsentationen af de trafikale effekter 
har hovedvægt på effekterne i Hovedstadsområdet. 

Trængselskommissionens arbejde er publiceret i betænkningen ”Mobilitet og Fremkommelighed i 
Hovedstaden”, september 2013 samt baggrundsrapporten fra kommissionens arbejdsgruppe ved-
rørende landsdækkende roadpricing. For en uddybende beskrivelse af de opstillede scenarier og 
motivationen herfor henvises til arbejdsgruppens baggrundsrapport samt betænkningens kapitel 9. 

Dette notat dokumenterer mere detaljeret de foretagne konsekvensanalyser af en vejafgift. Der 
redegøres for de anvendte data og forudsætninger, ligesom beregningsmetoderne og de benyttede 
modeller gennemgås. Derefter præsenteres resultaterne, som kort kommenteres. 

1.1 Formål 
Formålet med analyserne er gennem en beregning af arbejdsgruppens eksempel på takststruktur 
at give en første overordnet vurdering af de mulige konsekvenser af at ændre bilbeskatningen fra 
faste til variable afgifter i form af et egentligt roadpricing system, hvor taksterne differentieres efter 
tid og sted. Ved at indføre en differentieret vejafgift vil man gennem takststrukturen kunne påvirke 
trafikanternes adfærd og dermed kunne ændre på hvor, hvornår og hvor meget der køres på vej-
nettet. Den grundlæggende tilgang er, at taksterne og dermed kørselsomkostningerne er høje, hvor 
de marginale omkostninger (især trængsel) er store, og lave, hvor omkostningerne er små.  
 
Roadpricing kan således designes med henblik på at begrænse trængslen. Men samtidig er der et 
bredt politisk ønske om at foretage en omlægning af bilafgifterne fra faste afgifter til kørselsafgifter. 
Begrundelsen er dels, at de høje faste afgifter normalt opfattes som værende mere forvridende, og 
dels at den i europæisk sammenhæng høje registreringsafgift er under pres i et stadig mere inte-
greret Europa.  
 
Bilafgifternes store andel af statens samlede provenu fra punktafgifter gør det i praksis umuligt at 
fjerne dem, men roadpricing giver mulighed for en hel eller delvis omlægning af de faste afgifter 
uden et prohibitivt provenutab. Provenuet fra de aktuelle faste afgifter på biler i 2012 fremgår af 
Tabel 1. I relation til størrelsen af det samlede afgiftsprovenu skal det dog bemærkes, at provenuet 
fra registreringsafgiften fra 2009 som følge af økonomisk krise, afgiftsomlægninger m.v. er markant 
lavere end i de foregående år.  
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Tabel 1 Afgiftsprovenuer, 2012 

Provenu 2012 Mio. DKK 

Grøn ejerafgift (vægtafgift) 10.042 

Registreringsafgift 13.125 

Afgift af ansvarsforsikringen 1.731 

Afgift af vejbenyttelse (lastbiler) 378 

I alt 25.275 

Kilde: Skatteministeriet 

 
Skatteministeriet kan ikke opdele provenuerne på køretøjstyper, men registreringsafgiften, den 
grønne ejerafgift/vægtafgiften og ansvarsforsikringsafgiften pålægges alene person- og varebiler. 
DTU Transport anslår groft på basis af satser, salg, bestand og omtrentlige priser, at provenuerne 
for varebilerne er knap 3 mia. DKK for ejerafgiften og knap 2 mia. DKK for registreringsafgiften. 
Provenuet fra personbilerne er således ca. 20 mia. DKK. Der er også provenu fra andre afgifter på 
vejtransport – især fra afgifter på brændstof, men de forudsættes uændret i beregningen. 
 
I det opstillede eksempel på en takststruktur er der antaget, at alle faste afgifter på person- og va-
rebiler omlægges. Den analyserede omlægning af afgifterne omfatter således ca. 25 mia. DKK. 
Med et årligt trafikarbejde på ca. 46 mia. km som i 2012 drejer det sig altså om ca. 55 øre per km, 
hvis hele dette provenu skal opkræves via vejafgifter, og hvis trafikarbejdet ikke ændres. 
 
Der regnes på en fuld afskaffelse af registreringsafgiften, den grønne ejerafgift/vægtafgiften og 
ansvarsforsikringsafgiften. Disse erstattes af den differentierede vejafgift, som er opdelt i fire takst-
komponenter: 
 

− G:  Grundtakst 
− B:  Bytakst 
− S:  Trængselstakst, storby 
− M:  Trængselstakst, myldretid 

Til grundtaksten hører infrastrukturslid, infrastrukturfinansiering, trafikuheld, luftforurening, klima 
(CO2-udslip) og en korrektion, der sikrer provenuneutralitet. Til bytaksten hører trafikuheld, luftfor-
urening, støj og trængsel. 
 
Der er tale om to afgifter for trængsel nemlig storby- og myldretids. Storby-trængselstaksten be-
tales i områder, hvor trafiktætheden er så høj, at der vil være et permanent element af trængsel 
uden taksten. Myldretids-trængselstaksten pålægges i spidsbelastningsperioder på døgnet i 
områder, hvor der ellers vil være kritisk trængsel.  
 
For at sikre brugernes forståelse af netværket og takststrukturen er det vigtigt at definere systemet 
således, at det er gennemskueligt, hvad der skal betales for at køre på en given vej på et givent 
tidspunkt. Derfor inddeles de danske veje efter områder, således at brugeren ved, at når en græn-
se krydses, betales en ny takst. Områderne inddeles således (Tabel 2): 
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Tabel 2 De fem forskellige takstzoner sammenholdt med de fire takstkomponenter 

G Alle veje 

G + B Alle veje klassificeret som byveje,  

dvs. hver gang et byzoneskilt passeres 

G + B + M Inden for Ringbyen (defineret som vejene indenfor Ring 4) i døgnets spidsbelastningsperioder  

[ 6:00–9:00; 14:30–17:30 ] 

G + B + S i centralkommunerne (København og Frederiksberg kommune) samt i centrum af de største byer 

(Odense, Århus, Aalborg)  

G + B + S + M inden for centralkommunerne i døgnets spidsbelastningsperioder  

[ 6:00–9:00; 14:30–17:30 ] 

 
Der er valgt to eksempler på takster baseret på dette oplæg, og de kan ses i Tabel 3.  
 

Tabel 3 Takststrukturen i de to scenarier 

Takstkomponenter 

Scenarie 1 
Fuldt takstniveau 

(DKK/km) 

Scenarie 2 
Halvt takstniveau 

(DKK/km) 

Grundtakst  ( G ) 0,50 0,25 

Bytakst  ( B ) 0,50 0,25 

Trængselstakst, storby ( S ) 0,50 0,25 

Trængselstakst, myldretid ( M ) 1,00 0,50 

 
Satserne i scenarie 1 (kaldet taksteksempel 1 i notatet fra trængselskommissionens arbejdsgruppe 
5) er fastsat med afsæt i størrelsesordenen af de tilgængelige estimater for bilernes marginale 
eksterne omkostninger per km og for grundtakstens vedkommende, at de samlede afgiftsbetalinger 
eksklusiv trængselskomponenten gennemsnitligt skulle svare nogenlunde til bilistens betaling af 
faste afgifter (i 2010) under det nuværende afgiftssystem ved uændret kørselsomfang og -mønster. 
Samlet set forventes de samlede kørselsafgiftsbetalinger inklusiv trængselskomponenterne derfor 
at ligge over de nuværende faste afgiftsbetalinger ved uændret kørselsomfang. I scenarie 2 (kaldet 
taksteksempel 2 i notatet fra trængselskommissionens arbejdsgruppe 5) er alle takstkomponenter 
fra scenarie 1 halveret, hvorved de samlede afgiftsbetalinger for den gennemsnitlige bilist vil ligge 
væsentligt under de nuværende beløb til faste afgifter. 
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2. Konsekvenser for trafik og trængsel 

2.1 Generel metodetilgang 
Der ikke findes en dansk model, der er velegnet til at vurdere de trafikale effekter af den beskrevne 
afgiftsomlægning. Den nye Landstrafik Model (LTM) vil, når den er færdigudviklet, indeholde modu-
ler, der kan tage højde for adfærdsændringer i form af blandt andet ændret bilhold som følge af 
ændringer i afgiftsstrukturen og trængselsniveauet, hvilket er nødvendigt for at få en retvisende 
beskrivelse af konsekvenserne. 
  
Derfor er der i stedet foretaget mere overslagsprægede beregninger baseret på en kombination af 
eksisterende modeller. Der benyttes to primære modeller til at estimere ændringerne i biltrafikken. 
Det drejer sig om hhv. BEBS (Fosgerau & Jensen, 2011) og rutevalgsmodulet fra LTM. Princippet 
er, at BEBS bringes til at give et overordnet bud på effekterne på efterspørgslen i form af antal 
kørte kilometer i personbiler af at ændre afgifterne fordelt på seks typer af kørsel. Dette bud læg-
ges ind i rutevalgsmodellen, som kan sige noget om, hvordan trafikken ændrer sig i vejnettet, og 
der kan beregnes et omtrentligt provenu fra vejafgiften. 
 
Der regnes kun med efterspørgselsændringer for personbiler, men rutevalgsberegningerne omfat-
ter alle køretøjer, idet efterspørgslen fra de øvrige er antaget uberørt af afgiftsomlægningen. Euro-
vignetten, som lastbilerne i dag betaler som en årlig afgift for benyttelse af vejene, er ikke omfattet 
af beregningerne – dvs. den antages uberørt af omlægningen.  
 
Som det er antydet, er resultaterne behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes både de to model-
lers begrænsninger og deres manglende kompatibilitet, bl.a. på den geografiske opdeling. BEBS 
dækker alene personbiler, mens vejafgiften og de trafikale konsekvenser, som findes med rute-
valgsmodellen omfatter alle køretøjstyper. 
 
I de følgende afsnit beskrives beregningerne med de to modeller og koblingen imellem dem i detal-
jer. Der regnes på effekterne af begge Scenarierne og resultaterne præsenteres undervejs. 

2.2 Efterspørgselsændringer 
Analyserne er gennemført med det enkle og abstrakte, men teoretisk konsistente modelsystem, 
BEBS, som blev opstillet til et projekt om vejafgifter i 2009-11. BEBS omfatter alene personbiler. 
Systemet består af to hoveddele:  
 

A. En model for husholdningernes efterspørgsel efter personbiler og bilkørsel.  
B. En simplificeret model der bestemmer den gennemsnitlige hastighed i forskellige områder 

ved en given trafikmængde (speed-flowkurver). 
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A. Efterspørgselsmodel 
I denne delmodel vælger husholdningerne antal biler og seks typer af kørsel på basis af prisen 
(inkl. tidsforbrug) for at køre og prisen på en gennemsnitlig bil. De seks typer af kørsel er fastlagt 
ud fra fire geografiske områder hvoraf to er opdelt på to tidsperioder:  
 

− korridorerne (primært motorvejsnettet) i trængselsperioder,  
− korridorerne (primært motorvejsnettet) uden for trængselsperioder,  
− de største byer (København, Aarhus, Odense, Aalborg) uden for trængselsperioder,  
− de største byer (København, Aarhus, Odense, Aalborg) i trængselsperioder, 
− mindre byer og  
− landområder. 

  
Til beskrivelse af trafikanternes adfærd er der opstillet en simpel nyttefunktion på basis af informa-
tion om indkomst- og priselasticiteter fra modellen ART (Fosgerau m.fl., 2004). Aktuelt bilhold, bil-
kørsel osv. er kalibreret til at repræsentere den gennemsnitlige husholdnings nytte af alle mulige 
kombinationer af bilejerskab, kørsel i de forskellige områder og tider samt forbrug af øvrige goder. 
Modellen tillader i et vist omfang bilisterne at ændre rejsetidspunkt i de store byer og korridorerne 
hvis de relative omkostninger (inkl. rejsetid) ændres. 
 
Efterspørgselsmodellen vælger bilejerskab og kørselsomfang fordelt på de seks kørselstyper, så-
ledes at nytten maksimeres med de givne priser på biler og kørsel, herunder rejsetiden. 
 
Efterspørgselsmodellen er kalibreret til forholdende omkring 2009, hvilket betyder bl.a. at registre-
ringsafgiften per bil i modellen er betydeligt større, end den er i dag. Fjernelsen af registreringsaf-
giften som led i en afgiftsreform får dermed formentlig for stor effekt i modellen, og det betyder, at 
bilejerskabet og trafikomfanget efter reformen formentligt overvurderes. Da der er mange andre 
approksimationer og kilder til usikkerhed af større betydning i den samlede beregning, er dette 
ignoreret her. 
 
B. Hastigheder 
Overordnede speed-flowkurver giver en grov sammenhæng mellem trafik og hastighed. For korri-
dorerne er der anvendt GPS-data fra Vejdirektoratet for et stort antal køretøjer over en periode på 
et par år. Hastighederne på forskellige tider af døgnet er relateret til trafikmængderne, og der er 
estimeret simple sammenhænge. For de store byer er der anvendt resultater fra rutevalgsmodellen 
fra OTM (Ørestadstrafikmodellen), hvilket muligvis undervurderer trængslen der. For de resterende 
områder er det antaget, at der aldrig er trængsel. Det betyder at hastighederne er uafhængige af 
trafikmængderne.  
 
Hastigheden viser sig at være mest følsom overfor trafikmængden i trængselsperioderne – her 
falder hastighederne med 4% i korridorerne og 3 % i de store byer hver gang trafikken stiger med 
10 %. De tilsvarende hastighedsreduktioner uden for trængselsperioderne er 0,5 og 1 %.  

2.2.1 Efterspørgselsændringer i Scenarie 1 
Til analysen til trængselskommissionen er der ændret i profilen på vejafgiftssatserne i de tidligere 
analyser med BEBS-modellen for Skatteministeriet i 2010, så de korresponderer til roadpricing 
arbejdsgruppens oplæg med en grundafgift på 50 øre og tillæg for byer og trængsel (scenarie 1), 
som er gengivet i Tabel 3. Arbejdsgruppens oplæg omfatter ikke særlige takster svarende til korri-
dorerne i BEBS’ opdeling i kørselstyper, så der er valgt en grov afspejling, som vist i Tabel 4. 
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Tabel 4 Takster i BEBS Scenarie 1 Fuldt takstniveau og fordeling af trafikarbejdet 

Kørselstype DKK per km Takstkomponenter Andel af trafikarbejdet 

Korridorer, trængsel 1,50 G+M 6 % 

Korridorer, uden trængsel 0,50 G 20 % 

Store byer, trængsel 2,50 G+B+S+M 4 % 

Store byer, uden trængsel 1,50 G+B+S 7 % 

Små byer 1,00 G+B 13 % 

Landområder 0,50 G 51 % 

 
Det er dermed antaget, at den laveste takst, grundtaktsten, på 50 øre/km er gældende både i land-
områder og i korridorer uden trængsel, da disse korridorer typisk vil ligge på landet (Vejdirektoratet 
skønner, at 90 % af trafikken på motorvejene ligger i landområder). Korridorer med trængsel på-
lægges en afgift på 1,50 DKK per km svarende til grundtaksten plus myldretidstaksten på 1 DKK 
per km. Kombinationen G+B+M på 2,00 DKK per km (myldretid i Ringbyen) optræder ikke, da den 
ikke er repræsenteret i BEBS. 
 
Omlægningen er indlagt i BEBS ved at fjerne både registrerings- og ejerafgiften, mens fjernelsen af 
afgiften på ansvarsforsikringen, som ikke optræder i BEBS, er indlagt som en negativ ejerafgift på 
900 kr. per bil. Uden justering når BEBS frem til et afgiftsniveau, som er højere end i Tabel 4, og 
derfor er det desuden indlagt i BEBS at omlægningen samlet set skal give et provenutab på ca. 2,4 
mia. DKK, og da nås satserne i Tabel 4. Dette provenutab skal bl.a. ses i sammenhæng med, at 
satserne for vejafgiften er beregnet til at give omtrentlig provenuneutralitet ved uændret trafik, 
mens modellen forudsiger et trafikfald, som det fremgår nedenfor. Provenuberegningen i BEBS 
omfatter desuden andre afgifter såsom brændstofafgiften og moms på alternativt forbrug. 
 
Resultatet af omlægningen bliver en reduktion i den samlede personbiltrafik på ca. 5 % med store 
variationer på tværs af områderne som vist i Tabel 5. Det er i overensstemmelse med de store 
forskelle i takstniveauerne (0,50 – 2,50 kr./km). 
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Tabel 5 Effekt på personbiltrafik i Scenarie 1 Fuldt takstniveau 

 Vejafgift Trafikarbejde (Mia. km)  

Kørselstype DKK per km Basis Scenarie 1 %-ændring 

Korridorer, trængsel 1,50 1,8 1,2 -36 % 

Korridorer, uden trængsel 0,50 6,5 6,9 6 % 

Store byer, trængsel 2,50 1,2 0,7 -44 % 

Store byer, uden trængsel 1,50 2,3 1,9 -19 % 

Små byer 1,00 4,3 3,8 -13 % 

Landområder 0,50 16,6 16,8 1 % 

Samlet 0,65 32,8 31,1 -5 % 

 
I BEBS er efterspørgslens følsomhed over for øgede kørselsomkostninger relativt stor. Derfor når 
modellen frem til meget betydelige reduktioner i trafikken i myldretiden og i byer generelt med af-
giftsomlægningens høje kilometertakster i scenarie 1. Trafikken flyttes både mellem tidsperioder og 
mellem områderne, og en mindre del falder bort. 
 
Bag den samlet set ret lille ændring i trafikken ligger store forskydninger, idet BEBS når frem til, at 
der kommer godt 50 % flere biler, men at hver bil kører langt mindre end før. Antallet af biler per 
indbygger kommer dermed op på et niveau, der er lidt højere end i vores nabolande i dag. Som 
nævnt er modellen baseret på lidt ældre data og overvurderer formentligt i et vist omfang effekten 
af fjernelsen af især registreringsafgiften. 

2.2.2 Efterspørgselsændringer i Scenarie 2 
Der er desuden regnet på et mindre takstniveau (scenarie 2) uden andre ændringer i forudsætnin-
gerne, dvs. stadig med fuld fjernelse af registrerings-, ejer- og ansvarsforsikringsafgiften. Dermed 
taber staten et stort provenu, og bilkørsel bliver generelt billigere og stiger dermed. Resultaterne 
fremgår af Tabel 6. Antallet af biler stiger nu med ca. 60 %. 
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Tabel 6 Effekt på personbiltrafik i Scenarie 2 Halvt takstniveau 

 Vejafgift Mia. km  

Kørselstype DKK per km Basis Scenarie 2 Ændring [%] 

Korridorer, trængsel 0,75 1,8 1,6 -13 % 

Korridorer, uden trængsel 0,25 6,5 7,3 12 % 

Store byer, trængsel 1,25 1,2 1,0 -19 % 

Store byer, uden trængsel 0,75 2,3 2,3 -2 % 

Små byer 0,50 4,3 4,4 2 % 

Landområder 0,25 16,6 18,2 10 % 

Samlet 0,34 32,8 34,8 6 % 

 

2.3 Oversættelse af efterspørgselsændringerne fra BEBS til 
rutevalgsmodellen 

Når resultaterne fra BEBS skal indlægges i LTM’s rutevalgsmodel, er første trin at oversætte de 
procentvise personbiltrafikændringer fra de seks områder i BEBS til de fem takstområder. Over-
sættelsen foregår ved følgende grove nøgle (Tabel 7): 
 

Tabel 7 Oversættelse af ændring i personbiltrafikefterspørgslen fra BEBS til ændring i antal ture i de fem takstområder 
Takstområde DKK per km Takst-

komponenter 
Trafikændring fra BEBS Trafikandel  

i BEBS 

Land 0,50 G Land + korridorer uden trængsel 71 % 

Byområde 1,00 G+B Små byer 13 % 

Storby 1,50 G+B+S Store byer uden trængsel  7 % 

Byområde i myldretid 2,00 G+B+M Korridorer med trængsel 6 % 

Storby i myldretid 2,50 G+B+S+M Store byer med trængsel 4 % 

 
Summen af trafikken i ”land” og ”korridorer uden trængsel” fra BEBS lægges sammen, og den rela-
tive trafikændring her sættes til at repræsentere landområder i rutevalgsmodellen. Oversættelsen 
er især grov i tilfældet ”korridorer med trængsel”, som sættes til at repræsentere byområder med 
myldretid i rutevalgsmodellen, men det har været nødvendigt, fordi områdedefinitionerne er meget 
forskellige i de to modeller. Da trafikken på korridorerne i trængselsperioder kun står for ca. 6 % af 
den samlede trafik, vil de overordnede resultater ikke forstyrres alvorligt, men det kan give proble-
mer, hvis effekterne på enkelte delstrækninger betragtes. 
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2.4 De samlede trafikale konsekvenser 
For at estimere, hvordan den samlede trafik fordeler sig i netværket, gennemføres en række rute-
valgsberegninger i Landstrafikmodellens rutevalgsmodul. Trinene i denne beregningsgang beskri-
ves i det følgende. 
 
I Landstrafikmodellen er rutevalgsdelen en blandt flere moduler, idet modellen også inkluderer 
efterspørgselsberegninger på kort og lang sigt og beregninger for både gods, kollektiv trafik og 
rutevalg. Datagrundlaget fra LTM består af: 

− OD matricer (fra-til matricer) med 2010 trafik. OD matricerne dækker hele Danmark samt et 
større udsnit af udlandet, dvs. også gennemkørende (international og transit) trafik medta-
ges. OD-matricerne beskriver antallet af ture der foretages mellem hvert eneste zonepar 
for 19 kategorier af trafikanter på et hverdagsdøgn. I basis OD-matricerne haves ca. 5,1 
mio. bilture. 

− Vejnetværk svarende til år 2010. Vejnetværket indeholder oplysninger om vejbaner, ha-
stighed, kapacitet med mere samt attributter til at beskrive rutevalget. 

 
Desuden antages det at 40 % af trafikken i og omkring København afvikles i myldretidsperioder. 
Dette er i overensstemmelse med Transportvaneundersøgelsen, hvor 40-50 % af trafikken afvikles 
i tidsrummene kl. 6.00-9.00 og 14.30-17.30. 
 
I rutevalgsmodellen benyttes en stokastisk brugerligevægt med forskellige nyttefunktioner for for-
skellige turformål og køretøjskategorier, heriblandt tidsværdier og trængsel, samt fordelinger af 
tidsværdier indenfor hvert turformål. Der arbejdes desuden med vejtypeafhængige sammenhænge 
mellem trafikmængder og hastigheder (speed-flow kurver). Der vil på sigt blive introduceret en 
pseudodynamisk model, der fordeler trafikken over døgnet på ti tidsperioder, men den nuværende, 
kalibrerede rutevalgsmodel er en døgnmodel med gennemsnitlige speed-flow kurver, hvor trafikken 
fordeles over 10 timer per døgn. I rutevalgsberegningerne i dette projekt benyttes derfor den sidst-
nævnte døgnmodel. 
  
Tallene i dette afsnit omfatter i modsætning til afsnit 2.2 alle køretøjer, dvs. også varebiler og de 
tunge køretøjskategorier. Det er antaget, at antallet af ture med disse køretøjer ikke påvirkes af 
afgiftsomlægningen, men deres rutevalg kan ændres. 

a) LTM rutevalgsberegning – Basis 
Initialt foretages en netværksudlægning af de eksisterende trafikmængder, dvs. i 2010 vejnetvær-
ket uden afgiftsændringer. I forbindelse med denne basisberegning indsamles information om, hvor 
lange strækninger trafikanterne mellem hvert eneste zonepar kører i hvert af de fem definerede 
takstområder. 
 
Rutevalgsmodulet i LTM benyttes til disse beregninger, og der køres 100 iterationer, hvor en 
døgnmatrice fordeles over 10 timer for at beskrive myldretidsbelastninger i netværket. 

b) Ændret turantal mellem zonepar ud fra BEBS’ ændringer i efterspørgslen. 
BEBS modellen leverer de procentuelle ændringer af trafikstrømmene på vejstykker kategoriseret 
indenfor de definerede takstkategorier som beskrevet i afsnit 2.2. Fra netværksudlægningen haves 
information om, hvor meget trafikanterne mellem hvert zonepar kører i hvert af takstområderne, og 
når dette kombineres med efterspørgselseffekterne fra BEBS, kan der laves beregninger for, hvor 
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meget antallet af ture mellem hvert zonepar ændres som følge af omlægningen af bilbeskatningen. 
Herved dannes nye efterspørgselsmatricer med turantal mellem alle zonepar (OD-matricer). 
 
Eksempel: En gennemsnitlig tur mellem zone 1 og zone 2 kører 6 km (40% af de kørte km) i land-
zone og 9 km (60%) i byzone. Der køres i basissituationen 50 ture mellem de to zoner, og der vil i 
eksemplet med den højeste takststruktur og de herved beregnede relative ændringer, ΔRelativ, i 
personbiltrafikefterspørgslen (Tabel 7) ske følgende ændring i efterspørgslen: 
 

1 LandZone LandZone ByZone ByZone
Sce Basis

LandZone Byzone

Km Relativ Km Relativ
Ture Ture

Km Km

  ⋅ ∆ + ⋅∆
= ⋅ +    +  

  

( )6 0,012 9 0,127
50 1 46,4

6 9Basis
km km

Ture ture ture
km

⋅ + ⋅ − 
= ⋅ + = + 

  

  
Dvs. at der med ovenstående fordeling af kørte kilometer samt de beregnede procentvise ændrin-
ger sker et fald i antallet af ture mellem de to zoner på 3,6 ture. På dette trin i beregningerne, hvor 
der endnu ikke er ændret rutevalg inde i billedet, er der således proportionalitet mellem km-
ændringer og ændring i antal ture, fordi turene har samme længde som i basissituationen. Når 
rutevalgsmodellen kommer i spil nedenfor, kan længden af de enkelte ture ændres. 
 
Denne proces gælder personbilerne, som er omfattet af BEBS. For varebilerne og de tunge køretø-
jer antages uændret antal ture, men rutevalget kan blive ændret i de efterfølgende rutevalgsbereg-
ninger. 
 
For hvert zonepar justeres basis-trafikken i henhold til efterspørgselsændringerne fra BEBS. De 
procentvise ændringer giver et samlet fald i antallet af ture i matricen på 12 % for den fulde vejafgift 
og en stigning på 4 % for den halve vejafgift. Antallet af ture falder mere (eller stiger mindre) end 
antallet af kilometer, fordi det det især er de korte ture, der falder bort, dvs. at den gennemsnitlige 
turlængde stiger. 

c) LTM rutevalgsberegning med nye OD-matricer 
Herefter benyttes OD-matricerne, der afspejler den nye efterspørgsel, til en endelig rutevalgsbe-
regning i et netværk, der tillige inkluderer de nye kørselsafgifter.  
 
Den justerede efterspørgsel regnet vha. output fra resultatet fra basis LTM rutevalgsberegningen 
samt efterspørgselsændringerne fra BEBS benyttes som input til anden rutevalgsberegning. Denne 
gang køres rutevalgsberegningen med den fulde vejafgift på vejene (scenarie 1). Afgiften for den 
enkelte tur er beregnet ved at benytte antallet af km kørt i de forskellige takstområder efter evt. 
ændring af rutevalget. De øvrige omkostninger er uændrede, idet der er brugt samme standard-
værdier for kørselsomkostninger, tidsværdier etc. som i basis. 
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2.4.1 Resultater for Scenarie 1 Fuldt takstniveau 
Resultaterne fra beregningerne viser følgende fordeling af antallet af kørte kilometer på det danske 
vejnet opdelt efter takstzone og tidspunkt (tabel 8): 
 

Tabel 8 Samlede trafikændringer i Scenarie 1 Fuldt takstniveau  

Takstområde Takst 
Basis 

[1000 km]  
Scenarie 1 
[1.000 km]  Ændring [%]  

Land  G 81.506 (66 %) 80.350 (68 %) -1 % 

By  G+B 32.883 (27 %) 30.570 (26 %) -7 % 

Storby  G+B+S 3.927 (3 %) 2.980 (3 %) -24 % 

By, myldretid  G+B+M 2.899 (2 %) 2.268 (2 %) -22 % 

Storby, myldretid  G+B+S+M 2.008 (2 %) 1.427 (1 %) -29 % 

Sum   123.222 100 % 117.594 100 % -4,6 % 

 
Antallet af kørte kilometer falder samlet 4,6 % i hele netværket, hvilket er i god overensstemmelse 
med faldet på 4,9 % fra BEBS (Tabel 5). Antallet af kørte kilometer falder for alle takstkategorier 
også for takstområde G, som er det billigste område at køre i.  

2.4.2 Resultater for Scenarie 2 halvt takstniveau 
I dette afsnit gentages beregningerne efter samme procedure for scenarie 1 men med halv takst for 
alle takstkomponenter.. 
 
Resultaterne fra beregningerne viser da følgende fordeling af antallet af kørte kilometer på det 
danske vejnet (tabel 9): 
 

Tabel 9 Samlede trafikændringer i Scenarie 2 Halvt takstniveau 

Takstområde  Takst Basis 
[1000 km  

Scenarie 2 
[1.000 km]  Ændring [%] 

Land  G 81.506 (66 %) 87.049 (67 %) 7 % 

By  G+B 32.883 (27 %) 34.359 (26 %) 4 % 

Storby  G+B+S 3.927 (3 %) 3.828 (3 %) -3 % 

By, myldretid  G+B+M 2.899 (2 %) 2.884 (2 %) -1 % 

Storby, myldretid  G+B+S+M 2.008 (2 %) 1.931 (1 %) -4 % 

Sum   123.222 100 % 130.050 100 % 5,5 % 

 
Når der arbejdes med den halve pris, ses en stigning i antallet af kørte kilometer på samlet 5,5 % i 
hele netværket, hvilket svarer nogenlunde til stigningen på 6,2 % fra BEBS (Tabel 6).  Antallet af 
kørte kilometer stiger i takstområderne Land og By, hvor langt de fleste kørte km ligger, og falder 
lidt for de øvrige takstområder. Da prisforskellene mellem områderne nu er den halve, flyttes trafik-
ken i langt mindre omfang mellem områderne. 



 

14 

2.4.3 Resultater for Hovedstadsområdet  
Resultaterne fra ovenstående efterspørgselsændringer og netværksudlægninger af trafikken gen-
nemgås i det følgende med hovedvægt på Hovedstadsområdet. Der fokuseres på aggregerede 
resultater, da det er vigtigt at notere at resultaterne er fremkommet vha. aggregerede data, og de 
detaljerede trafikændringer skal derfor fortolkes med varsomhed. 

Snitpassager og tidsforbrug i Scenarie 1 Fuldt takstniveau 
I det følgende gennemgås ændringer i form af passager af bestemte ringsnit samt køretid for sce-
nariet med den fulde takststruktur. 
 
For det høje takstniveau ses et fald i antallet af passager ved alle de nedenfor definerede snit (Ta-
bel 10). De største ændringer findes tættest på centrum af København, hvilket stemmer overens 
med, at det er her den højeste takst på 2,50 DKK per km optræder i myldretiden. 
 

Tabel 10 Passager af centrale snit i København, Scenarie 1 Fuldt takstniveau 
  

Ringsnit 
Passager før 

[1.000] 
Passager efter 

[1.000] 
Ændring 
[1.000] 

Ændring 
[%] 

Ringbanen 549 397 -151 -28 % 

Centralkommuner 554 409 -145 -26 % 

Motorring 3 564 440 -124 -22 % 

O4 584 495 -88 -15 % 

 
Ligeledes udregnes antallet af timer brugt i vejnettet i hhv. basis og scenariet med fuld afgift. Køre-
tiden opgøres i to komponenter, nemlig Køretid, der er den rene køretid, hvis der ikke var trængsel, 
samt Trængsel, der er den ekstra tidskomponent, der fremkommer pga. forsinkelser i forbindelse 
med trængsel. Den samlede køretid kan således udregnes ved at lægge de to tal sammen. Køreti-
den beregnes indenfor tre områder som er hhv. Motorring 3, Hovedstadsområdet (inkl. området 
indenfor Motorring 3) samt Øvrige Danmark som er området udenfor Hovedstadsområdet. 
 

Tabel 11 Tidsforbrug, Scenarie 1 Fuldt takstniveau 

 Tidsforbrug, basis Tidsforbrug, vejafgift Ændring 

Område 
Køretid 
[timer] 

Heraf forsinkelse 
pga. trængsel 

[timer] 
Køretid 
[timer] 

Heraf forsinkelse 
pga. trængsel 

[timer] 
Køretid 

[%] 

Heraf forsinkelse 
pga. trængsel 

[%] 

Øvrige Danmark 1.445.883 33.048 1.426.660 27.564 -1 % -17 % 

Hovedstadsområdet 436.606 27.287 376.568 12.877 -14 % -53 % 

Motorring 3 116.804 15.028 84.328 4.026 -28 % -73 % 

 
Det ses i Tabel 11, at der opleves et fald i den samlede køretid i alle de tre områder. Faldet inden-
for Motorring 3 er meget højt, og både den rene køretid og især den ekstra tid pga. trængsel redu-
ceres. Reduceringen i den rene køretid i Øvrige Danmark er kun på 1 %, hvilket skyldes, at den 
laveste takst findes her.  
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Snitpassager og tidsforbrug i Scenarie 2 Halvt takstniveau 
I det følgende gennemgås ændringerne mellem basis og takstscenariet med den halve takst.  
Tabel 12 præsenterer ændringerne i antallet af passager i de samme snit som før. I modsætning til 
scenariet med fuld pris er ændringerne relativt beskedne og ligger fra fald på 4 % til stigning på 2 
%. Stigningen ses i antallet af krydsninger af Ring 4 (O4) og skyldes, at trafikanterne her oplever et 
fald i den samlede afgiftsbeskatning og derfor kører mere efter indførelsen af roadpricing.  
 

Tabel 12 Passager af centrale snit i København, Scenarie 2 Halvt takstniveau 
  
Ringsnit 

Passager før 
[1.000] 

Passager efter 
[1.000] 

Ændring 
[1.000] 

Ændring 
[%] 

Ringbanen 549 528 -21 -4 % 

Centralkommuner 554 541 -13 -2 % 

Motorring 3 564 561 -3 0 % 

O4 584 595 11 2 % 

 
I Tabel 13 ses modelresultaterne for ændringen i tidsforbrug efter indførelsen af kørselsafgifter 
med den halve takst. Der ses reduktioner i trængsel indenfor både Motorring 3 og Ring 4 dog me-
get mere beskedne reduktioner end med den fulde takst. Til gengæld ses stigninger i både ren 
køretid og trængsel i Øvrige Danmark samt i den rene køretid indenfor Hovedstadsområdet. Dette 
skyldes som før, at det er billigere at køre her end i basisberegningen uden vejafgifter, når redukti-
onen i de faste udgifter medregnes. Desuden er der en samlet stigning i antallet af bilture i netvær-
ket, som skaber en større trængsel i visse områder. 
 
Det øgede trafikarbejde giver altså en stigning i trængslen i visse områder. Den statisk definerede 
inddeling i takstområder tager ikke højde for denne stigning, men det vil være muligt at ændre 
takstområderne til også at dække disse områder. 
 

Tabel 13 Tidsforbrug, Halvt takstniveau 

 Tidsforbrug, basis Tidsforbrug, vejafgift Ændring 

Område 
Køretid 
[timer] 

Heraf forsinkelse 
pga. trængsel 

[timer] 
Køretid 
[timer] 

Heraf forsinkelse 
pga. trængsel 

[timer] 
Køretid 

[%] 

Heraf forsinkelse 
pga. trængsel 

[%] 

Øvrige Danmark 1.445.883 33.048 1.527.046 38.604 6 % 17 % 

Hovedstadsområdet 436.606 27.287 445.891 26.713 2 % -2 % 

Motorring 3 116.804 15.028 112.926 12.434 -3 % -17 % 
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2.5 Afgiftsprovenu fra kørselsafgifterne 
Med det beregnede antal kørte kilometer fås et provenu pr. hverdagsdøgn og pr. år som vist i Ta-
bel 14. 
 

Tabel 14 Provenu fra kørselsafgifter i Scenarie 1 Fuldt takstniveau og Scenarie 2 med Halvt takstniveau 

 Scenarie 1  Scenarie 2  

Takst 
per hverdagsdøgn 

[mio. DKK] 
Per år 

[mia. DKK] 
per hverdagsdøgn 

[mio. DKK] 
Per år 

[mia. DKK] 

G Grundtakst         58,8       19,5         32,5          10,8  

B Bytakst         18,6          6,2         10,8          3,6  

S Trængselstakst, storby           2,2             0,7            1,4             0,5  

M Trængselstakst, myldretid           3,7          1,2            2,4            0,8  

I alt         83,3       27,6         47,1       15,6  

DKK / km   0,71  0,36 

 
Det samlede provenu på 27,6 mia. DKK er lidt større end det aktuelle provenu fra bilafgifterne. 
Provenuet ville være større, hvis der ikke var indregnet adfærdsændringer. Uden adfærdsændrin-
ger skønnes provenuet at ville være ca. 30 mia. DKK. Det skyldes, at bilister på de tidspunkter og 
steder, hvor taksten er høj, vil overflytte ture i bil til andre tidspunkter og til ruter med lavere takst, 
vælge andre transportformer, køre flere sammen i bilen eller helt undlader at gennemføre turen.  
 
Med halv vejafgift er provenuet lidt større end halvdelen af provenuet med fuld afgift. Det skyldes at 
trafikken nu stiger og ikke flytter sig så meget bort fra de dyre områder som med fuld afgift. 
 
Den gennemsnitlige vejafgift per km ligger her 6-9 % højere end resultaterne fra BEBS (Tabel 5 og 
Tabel 6), men der kan ikke forventes fuld overensstemmelse, bl.a. fordi trafikkens fordeling på om-
råder ikke er den samme i BEBS og rutevalgsmodellen. 
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3. Fordelingsmæssige konsekvenser 

En fuld fjernelse af de faste bilafgifter og en indførelse af en kørselsafgift af en tilsvarende størrel-
sesorden er en meget stor afgiftsomlægning som kan have store konsekvenser for borgernes øko-
nomiske situation. En vigtig del af beslutningsgrundlaget er derfor at vurdere omlægningens forde-
lingsmæssige konsekvenser for forskellige befolkningsgrupper. Det skal dog understreges at disse 
fordelingskonsekvenser i høj grad vil afhænge af graden af omlægning, den konkrete udformning 
og forholdet mellem de enkelte takstkomponenter. I det følgende foretages konsekvensberegninger 
for det Scenarie 1, der svarer til takststrukturen med det fulde takstniveau. Resultaterne kan ikke 
tages som en indikation af de fordelingsmæssige konsekvenser af andre, væsentligt anderledes 
udformede takststrukturer. 

3.1 Metode og datakilder 
Beregningerne opdeler befolkningen i grupper efter henholdsvis husstandsindkomst, region og 
bystørrelse og sammenligner den gennemsnitlige månedlige kørselsafgiftsbetaling med den må-
nedlige besparelse til bilhold som følge af fjernelsen af registreringsafgiften, ejer-/vægtafgiften og 
ansvarsforsikringsafgiften. 
 
For at belyse de fordelingsmæssige konsekvenser af en sådan omlægning har DTU Transport 
gennemført en række beregninger ud fra Transportvaneundersøgelsen. Beregningerne er konse-
kvent gennemført som en statisk beregning for året 2010 (Landstrafikmodellens basisår). I denne 
sammenhæng er der udelukkende set på husstandenes biler og private transport, mens der er set 
bort fra erhvervstrafik og biler ejet af virksomheder mv., som ikke har en registreret bruger. Endvi-
dere er der set på konsekvenserne uden de ændringer i transportadfærden, som omlægningen vil 
resultere i. De vil resultere i, at den enkelte bliver bedre stillet end beregningerne viser, blandt an-
det ved, at der spares penge på kørselsafgifter ved ændret kørsel. 
 
Beregningerne er baseret på 3 datakilder: Transportvaneundersøgelsen, Landstrafikmodellens 
vejnet samt oplysninger om bilerne, herunder brændstofeffektivitet/vægt. 
 
Den primære datakilde er Transportvaneundersøgelsen (TU), som indeholder data for danskernes 
ture i sammenhæng med en lang række demografiske karakteristika. Oplysningerne for hver per-
son omfatter kun en enkelt dag i året, og kan derfor ikke belyse den samlede afgiftsbetaling på 
personniveau. Men Transportvaneundersøgelsen indeholder så mange observationer, at det giver 
et repræsentativt billede, når man summerer op over en hel befolkningsgruppe.  
 
TU indeholder ikke detailoplysninger om det konkrete rutevalg for bilture og det er derfor nødven-
digt at berige data med oplysninger om den enkelte turs fordeling på takstområder. Denne fordeling 
er sket med udgangspunkt i basisberegningen fra LTM, se ovenfor. For hver zonerelation er det 
antaget at turen fordeler sig forholdsmæssigt på takstområder, proportionalt med ruten i LTM. 
 
Med data fra TU og LTM basisberegningen er det således muligt, at analysere udgifterne til road-
pricing, opdelt efter alle de muligheder, som Transportvaneundersøgelsen tilbyder. Beregningerne 
er gennemført gennemsnit over årene 2007-2012. 
 
TU indeholder ikke oplysninger om husstandens biler, udover brændstoftype, årgang og ejerskab. 
Det har derfor været nødvendigt at foretage en modelberegning af sparede udgifter til registre-
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ringsafgift, ejerafgift/vægtafgift samt afgiften på ansvarsforsikringer. Beregningen af de sparede 
udgifter er sket med udgangspunkt i data fra Landstrafikmodellens efterspørgselsmodul.  
 
Registreringsafgiften er beregnet ud fra bilens nypris, som igen er estimeret ud fra bilens mærke, 
model og årgang. Beregningen er ikke korrigeret for ekstraudstyr i bilen og ej heller for nedslag i 
registreringsafgiften. I denne sammenhæng skal det huskes, at vi beregner for år 2010, dvs. prisen 
er omregnet til 2010. De beregnede registreringsafgifter fordeles herefter over bilens levetid med 
en simpel 15 % saldobaseret afskrivning. I denne forbindelse ses bort fra tidlig udfasning af biler, 
og fra at en afskaffelse af registreringsafgiften giver en mindre kapitalbinding og dermed sparet 
forrentning. Denne fordeling af registreringsafgiften over bilens levetid antages at være en rimelig 
approksimation. 
 
Ejerafgiften er beregnet ved at kombinere de samme data med afgiftssatserne fra 2010. 
 
Afgiften på ansvarsforsikringer er antaget med et fast beløb på 900 kr. pr. bil. 
 
Samlet er der opnået et estimat for udgifterne til hver af de 3 afgiftstyper (registreringsafgift, ejeraf-
gift og ansvarsforsikringsafgift), opdelt på de relevante demografiske strata. 
 
Til slut er resultaterne af beregningerne sammenstillet og omregnet til husstande/personer. Der 
medtages her kun husstande med bilrådighed. Bilrådigheden er baseret på et spørgsmål i TU, hvor 
der spørges til, hvor mange biler interviewpersonens husstand råder over til dagligt. Beregningerne 
er foretaget for personbilsfører over 18 år på ture, hvor formålet ikke er erhverv. 
 
Kategoriseringer 
Der er lavet beregninger for kategorierne regioner, urbaniseringsgrad og husstandsindkomst for 
personer med bilrådighed. Kategorierne er defineret som følger: 
 

  
Byernes størrelse bygger på faktiske antal indbyggertal i analyseåret.  
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Beregning af kørselsafgiften 
For hver tur i TU, er der beregnet en pris på baggrund af zonematricen fra LTM-beregningerne. 
Zonematricen indeholder oplysninger om, hvor langt der køres i hvert takstområde mellem hvert 
zonepar. For hvert zonepar beregnes en andel af hvert takstområde. Procentandelen bruges til for 
hver tur i TU at beregne, hvor langt der er kørt i de enkelte takstområder, og på denne måde er 
prisen for hver TU tur beregnet.  
 
Myldretid er defineret som hverdage i tidsrummet 6.00 - 9.00 og 14.30-17.30. Det er turens starttid, 
der bestemmer om en tur er foretaget i myldretiden. Hverdage er defineret som almindelige hver-
dage, mandag-fredag. 

3.2 Geografiske fordelingseffekter 
Der er lavet beregninger fordelt på regioner og urbaniseringsgrad for personer med bilrådighed. 
Først den regionale fordeling: 
 

 
Variationen mellem de enkelte regioner er ganske lille. Der er en svag tendens til en afgiftslempel-
se vest for Storebælt og en merbetaling øst for. Det skyldes primært myldretidstaksten i Køben-
havn. 
 
Til beregningen af effekternes fordeling på urbaniseringsgrad, er der anvendt følgende definitioner: 
 
”Hovedstaden i øvrigt” dækker over følgende bopælskommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, 
Dragør, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, 
Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.  
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Landområde er defineret som bopæl i (by)samfund med under 200 indbyggere. For enkelte obser-
vationer i TU kendes urbaniseringsgraden ikke. Datagrundlaget for figurerne med urbaniserings-
grad er derfor marginalt mindre end for de øvrige. 
 

 
 
Opdelt efter urbaniseringsgrad ses en pæn sammenhæng mellem bystørrelse og afgiftsbetaling 
før/efter ændringen. Dog ses en højere afgiftsbetaling i København og Hovedstadsområdet pga. 
myldretidstaksten her. 
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3.3 Fordelingseffekter på indkomstgrupper 
Husstandsindkomsten er opdelt på indkomstintervaller, der i afrundede tal nogenlunde svarer til 
deciler. Indkomsterne er opgjort i interviewårets priser. Det vil sige, at der ikke er korrigeret for 
prisudviklingen, men unøjagtigheden i sammenligneligheden på tværs af årene herved vurderes at 
være af mindre betydning, da indkomstvæksten i perioden er beskeden.  
 

 
Også opdelt efter indkomst ses en tæt sammenhæng mellem afgiftsbetalinger før og efter. Dog 
med en klar tendens til afgiftslettelse for de laveste indkomstgrupper. 

3.4 Afgiftsprovenu 
Når sparede afgifter og betalt kørselsafgift aggregeres for hele landet, fås de samlede sparede 
faste afgifter og betalte kørselsafgifter som i nedenstående Tabel 15 for personer med adgang til 
bil.  
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Tabel 15 Sparede faste afgifter og kørselsafgifter for personer med adgang til bil, 2010 

Sparede faste afgifter, mia. kr. 25,8 Betalte kørselsafgifter, mia. kr. 26,3 

Registreringsafgift 15,5 Grundtakst 18,9 

Ejerafgift 8,3 Bytakst 5,4 

Ansvarsforsikringsafgift 1,9 Storbytakst 0,7 

  Myldretidstakst 1,4 

 
Disse tal er uden adfærdsændringer og omfatter kun personbiler. De kan derfor ikke umiddelbart 
sammenlignes med tallene for afgiftsprovenu i afsnit 2. 
 
Det fremgår, at sparede faste afgifter og betalte kørselsafgifter har ca. samme niveau, når der ses 
bort fra adfærdseffekter. Provenuet fra bilafgifterne er afhængige af konjunkturer og ændrer sig 
derfor år for år. I 2010 var statens provenu jf. Tabel 1 fra bilafgifter ca. 25 mia. kr. (inkl. tunge køre-
tøjer), et beløb der ligger tæt på den sparede afgift opgjort i Tabel 15. Det skal dog bemærkes, at 
provenuet fra registreringsafgiften var relativt lavt i 2010, hvilket kan pege i retning af, at der omfor-
deles i underkanten af et normalt år i konjunkturforløbet. På den anden side indgår heller ikke er-
hvervenes betaling af bilafgifter i Tabel 15. 
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PA Consulting Group (PA) har bistået arbejdsgruppen for landsdækkende 
Road Pricing med at beskrive og vurdere indhold, organisering, tid, økonomi 
og udbudsstrategi i forbindelse med gennemførelse af et storskalaforsøg med 
landdækkende Road Pricing for personbiler. 

PAs opgave for arbejdsgruppen 

PAs opdrag har omfattet følgende: 

1. Definition af overordnede krav til forsøg og løsning, herunder afgrænsning af forsøg og 

formulering af succeskriterier 

a. Beskrivelse af målsætninger og succeskriterier for forsøget 

b. Forslag til takststruktur – arbejdsgruppen har drøftet en ”time, distance, place”- løsning 

c. Forslag til målgruppe for deltagelse i forsøg 

d. Geografisk udstrækning af forsøg 

e. Bestykning af teknisk løsning, herunder betalingsboks, porte, håndholdte scannere og back 

office udstyr. 

2. Der udarbejdes forslag til kilometerberegningsmetodik, og denne testes af på møder med 

Vejdirektoratet og Geodatastyrelsen 

3. Forslag til organisering af indkøb og gennemførelse af forsøg 

a. Forslag til forretningsmodel for forsøget, herunder afgrænsninger på den organisatoriske del 

som vil være fravalgt 

b. Forslag til organisering ved gennemførelse af forsøg, herunder roller for styring af forsøg, 

gennemførelse af analyser/vurdering af analyseresultater. 

4. Vurdering af bedste udbuds- og kontraktform 

a. Vurdere bedst egnede udbuds- og kontraktform i forhold til opstillede krav til løsning i forsøg 

5. Vurdering af den tidsmæssige udstrækning af storskalaforsøg   

a. Vurdering af tidshorisont fra forelæggelse for regeringen, mobilisering af projekt, 

specifikation og udbud 

b. Vurdering af tidshorisont for implementering 

c. Vurdering af tidshorisont for forsøg. 

FORORD 
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6. Vurdering af økonomi for specifikation, udbud og gennemførelse af forsøg 

a. Vurdering af økonomi for projektgennemførelse, ekskl. udgifter til operatører 

b. Vurdering af økonomi for løsning og drift af løsning – udgifter til operatører 

7. Dialog med udvalgte interessenter, hvor der er afholdt møde med to leverandører 

8. Udarbejde indstilling til arbejdsgruppen, som udgør dette dokument 

 

Ovenstående punkter er dækket i denne rapport og vil kunne genfindes i nedenstående 

indholdsfortegnelse, herunder konklusioner med møder med Vejdirektoratet og Geodatastyrelsen og 

med to leverandører. 
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Forsøget vil have to hovedformål. Dels verifikation af en række betingelser 
som skal være opfyldt, for at det vil være meningsfyldt at gå videre med 
landsdækkende Road Pricing i Danmark (eksempelvis at beregning af afgift 
kan ske på tilfredsstillende vis). Dels belysning af en række emner til brug for 
senere design og udbud af ordningen, herunder kvalificering af 
omkostningsestimat for fuld implementering og drift). 

1.1 Formål 

Med baggrund i tidligere drøftelser i arbejdsgruppen og erfaringer fra en række gennemførte forsøg og 

projekter anbefales følgende overordnede formål for storskalaforsøget: 

1. Verificere at markedet kan levere de krævede ydelser af tilstrækkelig kvalitet, baseret på 

kommercielt tilgængelig (’off-the-shelf’) teknologi og standard administrative (’back-office’) 

systemer 

2. Verificere at sådanne ydelser kan ventes leveret i henhold til EETS forretningsmodel og EETS 

standarder og til en rimelig omkostning 

3. Kvalificere omkostningsestimat for implementering og drift af en fuldt udrullet ordning herunder 

samfundsøkonomisk rentabilitet 

4. Opsamle læringspunkter til brug i design, kravspecifikation, udbud og implementering af den 

fulde ordning, specielt for så vidt angår beskrivelse af kriterier og metoder til verifikation af 

udbyderes tekniske performance 

5. Analysere brugeroplevelser under installation og brug, herunder forståelighed af den beregnede 

afgift 

6. Analysere brugeradfærd ved indførelse af kørselsafgifter 

7. Analysere brugeres syn på håndtering og brug af personlige data, eksempelvis kørselsmønstre 

8. Bidrage til en offentlig debat om Road Pricing og afdækning af områder med 

usikkerhed/utryghed ved Road Pricing 

  

1 FORMÅL OG 
SUCCESKRITERIER 
FOR STORSKALA-
FORSØGET 
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1.2 Succeskriterier 

Storskalaforsøget vil være at regne for succesfuldt, hvis følgende er opfyldt: 

 Dokumentation for at den tekniske løsning bygger på gennemprøvede produkter: Markedet 

kan levere en fuld funktionel løsning for landsdækkende Road Pricing i Danmark baseret på 

EU’s standarder 

 Udarbejdet omkostningsskøn og samfundsøkonomisk vurdering: Bruge erfaringerne til at 

udarbejde et realistisk skøn for omkostninger ved landsdækkende Road Pricing i Danmark 

samt vurdere om reguleringen af transportsektoren gennem landsdækkende Road Pricing er 

samfundsøkonomisk rentabelt  

 Analyseret adfærd: Systematisk evaluering af brugernes adfærdseffekter med henblik på at 

forbedre skøn for effekterne ved at indføre Road Pricing i fuld skala 

 Forståelse af brugernes behov: Opsamling og bearbejdning af brugernes praktiske 

oplevelser med at inddrage en takststruktur i deres planlægning af ture, brugen af 

betalingsboks til dokumentation af kørsel, læsning af faktura mv. 

 Værdifuld erfaring ved beslutning om fuld skala: Hvordan bør forsøget spille ind på 

udbudsstrategi, organisering og design/kravspecifikation for Road Pricing i fuld skala? 
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I dette afsnit beskrives dels den overordnede tilgang i forhold til verifikation af 
de oven for opstillede succeskriterier, dels afgrænsning af storskalaforsøgets 
omfang. 

2.1 Forretningsmodel 

Arbejdshypotesen er, at forretningsmodellen udviklet i Skatteministeriets kørselsafgiftsprogram med 

fordel kan anvendes som organisatorisk ramme i storskalaforsøget. Det er begrundet i, 

 at ydelserne vil være de samme  

 at forretningsmodel, herunder overordnet udbudsstrategi for så vidt angår udbudsegnede ydelser 

er behandlet og tiltrådt af kørselsafgiftsprogrammets tværministerielle styregruppe, herunder af 

repræsentanter for  Finansministeriet, Justitsministeriet, Skatteministeriet og Transportministeriet 

 at roller i forretningsmodellen er afklaret med relevante myndigheder i form af Vejdirektoratet, 

Politiet og SKAT 

 at forretningsmodellen er udviklet til at være i overensstemmelse med EETS-direktivet. 

 

 

Figur 1: Organisering af EETS forretningsmodel   

2 OMFANG AF 
STORSKALAFORSØGET 

Organisatoriske roller i 

forretningsmodellen, der 

varetages af offentlige 

myndigheder, er vist i lysegrå 

bokse, og roller, der 

varetages af private 

leverandører, er vist i farvede 

bokse. 

 

Charging Service = 

Opkrævningstjeneste 

Revenue Assurance Service 

= Overholdelsestjeneste 
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2.2 Designvalg og afgrænsninger 

Med baggrund i tidligere drøftelser i arbejdsgruppen og erfaringer fra andre forsøg og projekter, 

anbefales følgende overordnede designvalg og afgrænsninger for storskalaforsøget 

Tabel 1 Designvalg og afgrænsninger 

Designelement Implementering i den fulde ordning I storskalaforsøget 

Retssikkerhed Beskyttelse af privatliv med mulighed 

for anonymitet. 

Forsigtighedsprincip I: Der betales kun 

for faktisk gennemkørte afgiftspligtige 

strækninger 

Forsigtighedsprincip II: Enhver rimelig 

tvivl om hvordan og hvornår man er 

kommet fra et punkt til et andet udløser 

den laveste takst 

Beregning af afgift verificeres af 

overholdelsestjenesten og godkendes  

af Staten 

Verificeres teknisk muligt. 

EETS forretningsmodel Fuld overensstemmelse, med teknisk 

integration af relevante myndigheder 

Overensstemmelse, så vidt muligt. Ingen 

integration til myndigheders systemer, men 

myndigheder vil have relevant rolle i forsøget 

Takststruktur Hvert afgiftssegment placeres i en 

zonebaseret takststruktur baseret på 

nemt kommunikerbare geografiske 

områder. Ej baseret på vejtype, da det 

teknisk er vanskeligt at adskille. 

Oplægget fra arbejdsgruppen er: 

Grundtakst, Bytakst, Storbytakst, 

Myldretidstakst, samt afhængig af 

køretøjets type 

Samme. Dog ikke en reel  skat/afgift, som vil 

skulle kræve lovforslag. 

Mulig simuleret tilgang: Indsættelse af et beløb 

på hver brugers konto i løbet af forsøget, 

svarende til første måneds kørselsmængde/-

mønster.
1
 

Vejnet Alle offentlige veje Alle offentlige veje i hovedstadsområdet og et 

yderligere område vest for Storebælt, som 

dækker variationen i takststrukturen. For alle 

øvrige dele af landet afgiftsbelægges kun store 

veje eksempelvis svarende til statsvejnettet 

eller det strategiske vejnet. 

Forsøget opsamler erfaringer med henblik på 

at vurdere i hvilken udstrækning private 

fællesveje vil skulle inkluderes i Road Pricing-

systemet.  

Køretøjer Alle biler Mindst 1000 danske personbiler/brugere, 

repræsentativt udvalgt for at kunne belyse 

adfærd og brugeroplevelse, rekrutteret af 

projektet. For at få acceptabel statistisk 

sikkerhed (90% konfidensinterval) for 

efterfølgende konklusioner vil det være 

påkrævet med mindst 1000 brugere. For at 

kunne få mere nøjagtig og detaljeret viden 

(f.eks. opdelt på køn/alder/socialklasses/ 

geografi) anbefales dog at udvælge 2000 

repræsentative deltagere. 

Udbudsemne Serviceydelser overholdende 

specificerede kvalitetskrav, ikke 

Samme. 

                                                      

1
 Se yderligere i Appendiks A om valg og involvering af brugere 
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specifikt teknologiudbud (på nær krav 

om GNSS-baseret betalingsboks) 

Udbudsstrategi OPP, servicebaseret Rammeaftaler med 2-4 leverandører (for at få 

agilitet/fleksibilitet); se afsnit 4.  

Interoperabilitet 

(eksempelvis med Sund 

& Bælt) 

Fuld interoperabilitet (forventet) Ingen 

Indsatsstrategi Svært at snyde; let at kontrollere Kun teknisk implementering, ikke 

procesmæssig 

Automatiseret 

overholdelse 

Landsdækkende En enkelt port (eller tilsvarende), med brug af 

Vejdirektoratets eksisterende portaler på 

Hillerød-motorvejen 

Varighed Ubestemt 6- 9 måneder 

2.3 Overordnet tilgang 

Forsøget vil have flere formål, som beskrevet ovenfor. I den følgende tabel er beskrevet, hvorledes 

det anbefales, at forsøget opdeles i pakker med reference til forretningsmodellen i Figur 1. 

Tabel 2 Pakker i storskalaforsøget 

Pakke Indhold Forventet aktør Tilgang/Output 

1 Verifikation af 

Opkrævningstjenester 

2-4 serviceleverandører 2-4 leverandører vælges gennem udbud i 

henhold til specificerede krav om serviceydelser. 

Mindst en leverandør af ydelser der muliggør 

demonstration af elementer af anonymitet. 

Fokus for aftestning vil være på 

sammenhængende processer og systemer (dog 

uden integration til myndigheders systemer). 

2 Verifikation af 

Overholdelsestjenester 

1 serviceleverandør 1 leverandør vælges gennem udbud.  

Fokus for aftestning vil være på 

sammenhængende processer og systemer (dog 

uden integration til myndigheders systemer) 

samt kvalificering af tentativ indsatsstrategi for 

den fulde ordning. 

3 Accept og løbende test 

af betalingsbokse 

Vejdirektoratet Vejdirektoratet godkender ud fra leverandørens 

dokumentation opkrævningstjenesternes 

betalingsbokse til brug i forsøget. Det anbefales 

her ud over, at Vejdirektoratet løbende forestår 

aftestning af opkrævningstjenesternes 

betalingsbokse (stabilitet/udfald, 

distanceberegning, mm.) under forsøget ved 

anvendelse af et testkøretøj, der gennemkører 

designede ture
2
. Gennem projektet vil der blive 

leveret rådgivning og ressourcer til opbygning af 

                                                      

2
 En mulig tilgang: To ruter på hver 100 km. Den ene ’nem’, til at afgøre generel nøjagtighed. Den anden med diverse 

udfordringer, til at afgøre pålidelighed og detektion af ikke-oveholdelse. Gennemkøres op til 100 gange over 8 uger med både 

GPS referenceudstyr og betalingsboksene for opkrævningstjenesterne. 
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kompetencer i Vejdirektoratet til at udføre denne 

opgave. 

4 Vurdering af adfærd Universiteter/konsulenter Brugerne vil ikke blive bedt om at køre 

specifikke ture. 

Tilgang skal i øvrigt specificeres. 

5 Vurdering af 

brugeroplevelser 

Universiteter/konsulenter Tilgang skal specificeres. 

6 Styring af forsøget og 

udarbejdelse af 

omkostningsestimat 

Projektet Projektet vil varetage styringen af de forskellige 

aktørers bidrag. 

På baggrund af forsøget vil projektet udarbejde 

et omkostningsestimat for implementering og 

drift af den fuldt udrullede ordning. Omend 

omkostningerne i forsøget ikke direkte kan 

skaleres op, vil de muliggøre et mere retvisende 

estimat, der baserer sig på markedspriser. 

 

2.4 Roller og organisering 

Det er vigtigt før forsøget klart at definere hvad de forskellige aktørers primære rolle/berettigelse er i 

storskalaforsøget. I tabellen nedenfor fremgår aktørerne og deres primære roller. 

Tabel 3 Roller i storskalaforsøget 

Aktør Primært en del af forsøget for at… 

Opkrævningstjenester Validere succeskriterium vedrørende markedet (for opkrævningstjenester), 

herunder levere betalingsbokse 

I forsøget vil alle opkrævningstjenester have forsyningspligt (svarende til 

universal charging service i forretningsmodellen). De øvrige roller omkring 

charging service er ikke en del af forsøget. 

Overholdelsestjeneste Validere succeskriterium vedrørende markedet (for overholdelsestjenester), 

herunder levere udstyr til detektion af ikke-overholdelse 

Vejdirektoratet Validere succeskriterium vedrørende teknologi, dvs. nøjagtighed/pålidelighed 

af betalingsbokse og pålidelighed af udstyr til detektion af ikke-overholdelse 

Uafhængige eksperter 

(universiteter / 

konsulenter) 

Validere successkriterium vedrørende brugere, samt vurdere brugeroplevelser 

og adfærdsændring  

Brugere Levere input til undersøgelserne af brugeroplevelser og adfærdsændring 

(sekundært input til valideringen af betalingsbokse) 

Projektledelse Styre projektet, herunder håndtere interessenter 

Projektets størrelse vil variere fra start til slut. Nedenstående figur viser de projektgrupperinger der vil 

være relevante over tid. De ovenfor nævnte aktører vil indgå i de forskellige projektgrupper. 
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Figur 1: Projektorganisation 

 

 Projektledelse 

Adfærds-

analyse 

Bruger-

oplevelser 

Teknisk 

implementering 

Udlevering af 

betalingsbokse 

Teknisk test 

Fakturering  

Kundeservice 

Kommunikation  
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Kilometerberegningsmetodik er medtaget i analysen, da beregningen har en 
række tekniske udfordringer, idet træer, bygninger, tunneler mv. vil skygge for 
satellitsignaler og give udfald og kræve behov for en tilnærmet beregnings-
metodik. Endvidere vil kortkoordinater skulle kunne mappes til et kort eller 
lignende for at dokumentere, hvor der er kørt og dermed til beregning af, hvor 
mange kilomenter der er kørt. 

I kørselsafgiftsprojektet for lastbiler blev der anvendt en segmentbaseret 
beregning, hvor lastbilerne i princippet ville køre gennem virtuelle 
betalingsporte defineret ved et koordinatsæt. Denne metode er velegnet til et 
begrænset vejnet uden for store byer, men der er behov for en anden metode i 
et mere komplekst afgiftsbelagt vejnet. 

Lastbilprojektets princip om et segmentbaseret afgiftsvejnet bliver fastholdt 
bl.a. under henvisning til juridiske krav til et klart skattegrundlag. Det betyder i 
praksis, at bilernes afgiftspligt knytter sig til kørsel på vejsegmenter i 
modsætning til måling af kørt distance. Sondringen vil have stor teknisk 
betydning, men vil i praksis ikke have signifikant betydning for brugernes 
opfattelse og adfærd.   

Per Homann Jespersen har udarbejdet oplæg til sidstnævnte beregnings-
princip, som er blevet kommenteret internt i arbejdsgruppen, og som var 
grundlag for møde med Vejdirektoratet og Geodatastyrelsen den 14. juni 2013. 
Oplæg er vedlagt som bilag B til dette dokument. 

3.1 Møde med Geodatastyrelsen og Vejdirektoratet 

I nærværende afsnit er lavet en kortfattet konklusion fra mødet3 med Geodatastyrelsen og 

Vejdirektoratet. 

                                                      

3
  Deltagere: Per Homann Jespersen, Formand for arbejdsgruppen; Per Skrumsager, Transportministeriet; Christina Jørnø 

Vestergaard, Transportministeriet; Kåre Clemmesen, Geodatastyrelsen; Arne Simonsen, Geodatastyrelsen; Jørgen Giversen, 

Geodatastyrelsen; Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet; Henrik Klemmesen, Vejdirektoratet; Søren Have, PA; Ole Lykke, PA 

3 KILOMETER-
BEREGNINGSMETODIK 
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Geodatastyrelsen og Vejdirektoratet har udarbejdet et projektforslag til et digitalt kort. Ud fra 

drøftelserne på mødet virker det sandsynligt, at der ud fra dette projekt vil være den nødvendige 

understøtning med digitale vejkort til implementering af en segmentbaseret afgiftsmodel for det 

offentlige vejnet ud fra principperne i appendiks B. 

Geodatastyrelsen og Vejdirektoratet undersøger pt., om der er ressourcer til at gennemføre projektet. 

Der kan gennemføres et proof of concept-forløb i efteråret med afslutning i december 2013. Det 

forventes, at et nyt digitalt kort baseret på denne model vil kunne være færdig for hele landet ved 

udgangen af 2014. Det vil være muligt at opdele implementeringen, således at definerede 

forsøgsområder vil kunne være klar tidligere som grundlag for forsøget. 

Det digitale kort vil følge de europæiske standarder på området og vil være offentlig tilgængeligt ved 

Fælles Grunddata4. Adgang vil være via både webservices og batch-kørsler. Batch vil både kunne 

være overførsel af hele kortet og blot opdateringer. 

Det digitale kort vil således være klar til at indgå i storskalaforsøget enten ”håndbåret” eller fuldt 

implementeret med download fra Fælles Grunddata. Det væsentligste er dog, at 

beregningsprincipperne i appendiks B vil kunne testes som en del af forsøget. 

Det digitale kort vil have et dataomfang, så det vil være teknologineutralt i forhold til anvendelse af 

såkaldte tynde eller tykke klienter. Det skyldes, at kortet ikke er større, end det vil kunne downloades 

over GSM-nettet til betalingsboksen, som vi kender det fra private GPS-enheder. 

Det anbefales at arbejde videre med denne model som en del af storskalaforsøget, da den tekniske 

beregningsmodel er logisk og nem at kommunikere. Ud fra både et adfærdsmæssigt og 

kommunikationsmæssigt synspunkt kan det anbefales, at takststrukturen opererer med zoner. Den 

geografiske differentiering i zonetaksstrukturen sker ved, at alle segmenter i afgiftsvejnettet er entydigt 

koblet op på bestemte zoner. Intet vejsegment vil således optræde i to forskellige zoner. 

  

                                                                 

 

4
 Se Publikation: GODE GRUNDDATA TIL ALLE – EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING af Regeringen/KL, oktober 

2012 
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Det foreslås at et storskalaforsøg omfatter indgåelse af aftale med 2-4 
serviceleverandører af opkrævningstjenester og 1 serviceleverandør af 
overholdelsestjenester. 

Anskaffelsen vil overstige EU’s bagatelgrænser for offentlige udbud og skal 
gennemføres i henhold til EU’s direktiv for offentlige indkøb. 

Valg af udbudsform er afhængig af, hvilken ydelse og/eller genstand, som skal 
anskaffes, hvor afklaret køber er i sine behov, hvor standardiseret 
ydelsen/genstanden er og hvilken fleksibilitet, som køber har brug for i 
implementeringsforløbet. 

4.1 Relevante udbuds- og kontraktformer 

Umiddelbart vil følgende udbudsformer være relevant at overveje for udbud til storskalaforsøget  

 Begrænset udbud af Delkontrakter (evt. med forudgående teknisk dialog) 

 Begrænset udbud af Rammeaftale (evt. med forudgående teknisk dialog) 

 Konkurrencepræget dialog om Delkontrakt 

 Pre-Commercial Procurement (Prækommercielt indkøb) 

Teknisk dialog er en annonceret (i EU-tidende) invitation til potentielle tilbudsgiverne om dialog om 

den udbudte ydelse/genstand forud for igangsættelse af det egentlige udbud. Regler og retningslinjer 

for teknisk dialog fremgår af EU-direktivet. 

Med begrænset udbud, menes at et antal leverandører prekvalificeres til at afgive tilbud baseret på 

deres kapacitet og erfaring med lignende opgaver. 

Prækommercielt indkøb adskiller sig fra de øvrige ved at være tænkt som en forberedende øvelse 

som sætter offentlige indkøbere i stand til at afdække forsknings- og udviklingsrisikoen ved forskellige 

alternative løsninger, før der indgås aftale om en større kommerciel satsning.   

Ud over udbudsform er der forskellige kontraktformer, hvor der skelnes mellem delaftaler og 

rammeaftaler:  

 Delaftaler er aftale med enkelt-leverandører om hvad der skal leveres, mens 

4 UDBUDS- OG 
KONTRAKTFORM 
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 Rammeaftaler er en generel aftale, som fastsætter vilkår og indkøb, levering og afgrænsning af 

hvad der kan indkøbes. Ved rammeaftalen vil der kunne laves miniudbud mellem de leverandører, 

som er på rammeaftale. 

I nedenstående tabel er for hver af de fire udbudsformer beskrevet de primære karakteristika, 

kontraktform, tildelingskriterier for valg af leverandører og afregning. 

 

Udgangspunktet er, at storskalaforsøget gennemføres for at afprøve markedets modenhed til at levere 

afprøvede løsninger/komponenter, der kan bringes i anvendelse i national Road Pricing for 

personbiler. I tillæg er række forretningsmæssige og juridiske aspekter, som der heller ikke er fundet 

en markedsnorm for.  

4.2 Fordele og ulemper ved de forskellige udbuds- og 
kontraktformer 

Neden for opvejes fordele og ulemper ved de forskellige udbudsformer som potentielt vil kunne bruges 

til storskalaforsøget: 
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Alle fire udbudsformer vil kunne tages i anvendelse for et udbud. Begrænset udbud af rammeaftale er 

dog efterhånden en meget udbredt udbudsform og som formentlig vil give den største fleksibilitet 

under selve forsøget, idet rammeaftalen muliggør at gennemføre mindre miniudbud som tilkøb af 

ekstraydelser under forsøget. Selvom der måtte være en stor del af forskning og udvikling i projektet 

er denne udbudsform stadig anvendelig. 
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Fire definerede faser dækker de primære dele af projektet, hver med en vigtig milepæl ved fasens 

slutning. Det overordnede indhold og tilhørende milepæle for projektet er foreslået nedenfor: 

1. Politisk beslutning, design og udbud: “Udbudsmilepælen” er tænkt som tildeling af kontrakter 

til eksterne serviceleverandører. Kontraktformen forventes at være rammeaftale, hvor potentielle 

leverandører skal kunne demonstrere kapacitet og erfaring i at levere services og derefter 

konkurrere om arbejdspakker inden for rammeaftalen. Dette giver fleksibilitet under testen til at 

introducere (eller ændre) krav til leverancer.. 

2. Fra kontrakttildeling til forsøg begynder: Et miniudbud med anmodning om tilbud udsendes til 

leverandører på rammeaftale. Leverandørerne afleverer deres tilbud, som evalueres og 

kontrakter tildeles og leverandører forbereder og implementerer deres services. I slutningen af 

fasen nåes milepælen “Klar til at levere service”. Indholdet kan være forskelligt for hver af 

serviceleverandørerne. 

3. Forsøgsfase: Denne fase består af to dele, der i et vist omfang kan foregå parallelt: 

 Selve hovedforsøget, hvor leverandører leverer opkrævning til frivillige, rekrutteret af 

“uafhængige eksperter”, som er ansvarlige for at analysere brugeroplevelse og –adfærd.  

Forsøget er estimeret til 9 måneders varighed. Forsøget vil have tre dele: To måneder unden 

afgift, to måneder med afgift og to måneder med en højere afgift. Hertil kommer indkørings- 

og omstillingstid. 

 Et verifikationsforsøg, som udføres af Vejdirektoratet (efter behov supporteret af en 

verifikationsleverandør til at afprøve nøjagtighed og driftssikkerhed (gentagelse) af 

opkrævnings- og beregningsudstyr fra alle opkrævningsleverandører. Forsøget gennemføres 

parallelt med hovedforsøget. 

Forsøgsfasen slutter, når alle leverandører har afleveret deres forsøgsresultater og afsluttet 

deres leverancer. 

4. Evalueringsfase: Evalueringsfasen er tid for projektteamet til at gennemføre de afsluttende 

analyser og vurderinger og rapportere observationer og konklusioner til arbejdsgruppen (eller 

projektstyregruppen) og også at forberede materiale til offentliggørelse. 

 

5.1 Forudsætninger for tidsplan og økonomi 

I det neden for angivne budget er følgende forudsætninger lagt til grund: 

 Omfanget af forsøget er som beskrevet i afsnit 2 

5 TIDSPLAN OG 
ØKONOMI 
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 Opkrævningstjenesterne vil hver:  

o Tilbyde 9 måneders drift af opkrævningstjenesten 

o Højst skulle pålægges at ændre takster to gange i løbet af forsøget 

o Indsamle opkrævningsdata og opsætning til at evaluere disse 

o Kunne betjene op til 1000 brugere 

o Tilbyde (mindst) et servicecenter til at håndtere 

installation/udlevering/reparation/udskiftning af betalingsbokse 

 Overholdelsestjenesten leverer relevant detektionsudstyr (f.eks. ANPR), egnet til områder med 

tæt trafik (dvs. svære områder). Ydelsen leveres i 9 måneder. 

 

 Projektledelsen vil udover design, opfølgning og styring også have til opgave at 

foretage/koordinere den ønskede it-mæssige systemintegration og/eller data analyse, i 

overensstemmelse med EETS-standarderne (med henblik på senere udbud af fuld ordning). 

   

5.2 Tidsplan 

Neden for er vist en tidsplan for selve storskalaforsøget med de fire faser med tilhørende 

hovedaktiviteter og milepæle inden for hver fase. De fire definerede faser dækker de primære dele af 

projektet, hver med en vigtig milepæl i slutningen. Det overordnede indhold og tilhørende milepæle for 

projektet er foreslået nedenfor: 

 Politisk beslutning, design og udbud:  “Udbudsmilepælen” er tænkt som tildeling af 

kontrakter til eksterne serviceleverandører. Kontraktformen forventes at være rammeaftale, 

hvor potentielle leverandører skal kunne demonstrere kapacitet og erfaring i at levere 

services og derefter konkurrere om arbejdspakker inden for rammeaftalen. Dette giver 

fleksibilitet under testen til at introducere (eller ændre) krav til leverancer. 

 Fra kontrakttildeling til forsøg begynder:  Et miniudbud med anmodning om tilbud udsendes 

til leverandører på rammeaftale. Leverandørerne afleverer deres tilbud, som evalueres og 

kontrakter tildeles og leverandører forbereder og implementerer deres services. I slutningen 

af fasen nåes milepælen “Klar til at levere service”. Indholdet kan være forskelligt for hver af 

serviceleverandørerne. 

Forsøgsfase: Denne fase består af to dele:: 

 Selve hovedforsøget, hvor leverandører leverer opkrævning til frivillige, rekrutteret af 

“uafhængige eksperter”, som er ansvarlige for at analysere brugeroplevelse og –adfærd.  

Forsøget er estimeret til 9 måneders varighed. Forsøget vil have tre dele: To måneder uden 

afgift, to måneder med en takststruktur og to måneder med en anden takststruktur. Hertil 

kommer indkørings- og omstillingstid. 

 Et verifikationsforsøg, som udføres af Vejdirektoratet (efter behov supporteret af en 

verifikationsleverandør til at afprøve nøjagtighed og driftssikkerhed (gentagelse) af 

opkrævnings- og beregningsudstyr fra alle opkrævningsleverandører. Forsøget gennemføres 

parallelt med hovedforsøget. 

Forsøgsfasen slutter, når alle leverandører har afleveret deres forsøgsresultater og afsluttet deres 

leverancer. 

 Evalueringsfase: Evalueringsfasen er tid for projektteamet til at gennemføre de afsluttende 

analyser og vurderinger og rapportere observationer og konklusioner til arbejdsgruppen 

(eller projektstyregruppen) og også at forberede materiale til offentliggørelse. 
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Figur 3 for fase 1 og fase 2 i storskalaforsøg 

 

 

 

 

 

Figur 4 Tidsplan for fase 3 og fase 4 i storskalaforsøg 

 

Ved gennemførelse af et storskalforsøg som en første fase, kan landsdækkende roadpricing for 

personbiler i Danmark være indført ca. 6 år efter, at der er truffet en politisk aftale om at gennemføre 

et storskalaforsøg.  
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Nedenstående figur viser forventede faser og deres tidsmæssige udstrækning for både 

storskalaforsøg og implementering i fuld skala. 

 

Figur 5 Tidsplan for både storskalaforsøg og implementering af landsdækkende Road Pricing 
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5.3 Budget 

Baseret på ovenstående tidsplan og beskrevne forudsætninger er opstillet følgende estimat for at 

gennemføre forsøg. 

 

 

 

Nedenfor er uddybet udvalgte poster budgettet: 

1. Projektudgifter: Estimerede ud fra et blandet (medarbejdere og konsulenter) projekt-team på 8-10 

personer med en gennemsnitlig kvartalsudgift på 350.000 DKK pr. person. Det består af: 

 Ordningsdesign og mobilisering, primært teknisk design af ordningstariffer, udarbejdelse af 

design og udbudsmateriale (kapabilitetskrav, detaljerede servicebeskrivelser, interface 

definitioner og kriterier for udvælgelse, osv.) 

2. Implementeringsudgifter består af: 

 Projektledelse, både af selve projektet og projekterne, som er etableret med 

serviceudbyderne 

 Systemopsætning: I projektet er der brug for, at etablere en enkelt opsamlings- og 

analysedatabase. Dette omfatter specifikation af de EETS kompatible interfaces. Hos 

serviceudbyderne skal deres systemer være tilrettede og testede ift. ordningsdesignet og 

definerede interfaces. Der er budgetteret med 3  opkrævningstjenester, der skal opsætte 

systemer til at supportere verificeringstesten, men kun de udbydere, der er valgt til 

brugertesten behøver at etablere servicecentre. 

 Udstyret ifm. opkrævning er hovedsagligt betalingsbokse – der er budgetteret med 2000, 

eftersom effekten af udgiften til betalingsbokse (ca. 200 euro) er relativt lille sammenlignet 

udgiften til at oprette servicecentre. 

 Udgiften til detektionsudstyr er også lille, eftersom det foreslås, at højst 2 eller 3 steder 

udstyres med midlertidige ANPR enheder for at påvise detektion af køretøjer på tilfældige 

lokationer. Disse vil typisk koste op til 75.000 euro  (500.000 DKK) 

 Brugerrekruttering. Bemærk at opkrævningstjenester kun er ansvarlig for installering og 

levering af kundeservice (inkl. fakturering, osv) til brugerne. 

Projektpartnere

Projekt 

organisation

Uafhængige 

ekperter

Andre (eks. 

Vejdirektoratet)
Opkrævning Overholdelse Verifikation

Total for 

forsøg

1 Politisk beslutning, design og udbud 6,5

Politisk beslutning ?

Design af forsøg, udbud og mobilisering 6,0 0,5 6,5

2 Implementering af services 33,7

Projektledelse 6,0 2,0 0,5 0,5 9,0

Systemopsætning 2,0 0,5 14,0 2,0 1,0 19,5

Opstille udstyr 2,2 0,5 0,5 3,2

Planlægning og rekruttering af brugere 2,0 2,0

3 Gennemførelse af forsøg 48,8

Projektledelse og styring af forsøg 5,0 3,0 8,0

Verifikationsforsøg - gennemførelse 0,5 0,5 1,3 1,0 2,0 5,3

Håndtere og analysere brugere 5,0 5,0

Drift af forsøg 0,5 30,0 30,5

4 Evaluering 9,5

Afsluttende analyser 0,5 1,0 0,5 1,0 3,0

Rapportering 0,5 0,5

Godtgørelse af brugere 6,0 6,0

Total 27,0 8,0 2,0 52,5 5,0 4,0 98,5

Fase 

Serviceleverandører
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3. Gennemførelse af forsøg: 

 Projektledelse og styring af forsøg, igen baseret på en kompakt teamstørrelse og potentielle 

overheads, som serviceleverandørerne kan forvente i et forsøgsprojekt 

 Verifikationsforsøg - gennemførelse: udgiften til at bruge verificeringskøretøjet (bemærk at 

implementeringsudgifterne er inkluderet i opsætningen af dette) med alle leverandørers 

betalingsbokse i ca. 6 måneder for at etablere opkrævningsnøjagtighed og -repeterbarhed 

samt vurdering af om det er tilstrækkeligt for at overholde kravene til skatteopkrævning. 

Opkrævnings- og serviceudgifter afspejler deres involvering i denne del.   

 Drift af brugerforsøg indeholder udgifter til etablering af kundeservice (installation, osv.) og 

back office-faciliteter for brugere. Det foreslås, at 3 leverandører bliver involveret.  

 Brugerrekruttering og analyse udføres af den “uafhængige ekspert” som samarbejdspartner 

og kan omfatte betydelig medieomtale samt behandling af brugere så vel som planlægning 

og analyse af de fremkomne resultater. Estimeret til 30-40 mandemåneders ekspertindsats. 

 Personale til at forberede eksterne rapporter, præsentationer og besvare forespørgsler efter 

behov. 

4. Evalueringsudgifter er primært tiltænkt projektteamet og dækker over: 

 Personale i et kvartal til færdiggørelse af analyse og renskrivning af resultater for intern 

projektgodkendelse 

 Personale til at forberede eksterne rapporter, præsentationer og forespørgsler efter behov. 

Det samlede budget på 98,5 mio. DKK vurderes overordnet set til at være tilstrækkeligt til at forsøget 

kan opfylde de formulerede formål. 

I ovenstående er der som beskrevet budgetteret med 2000 betalingsbokse og 3 opkrævningstjenester. 

Gennemføres storskalaforsøg med 1000 betalingsbokse vil forsøget blive ca. 11 mio. kr. billigere, 

mens at gennemføres storskalaforsøg med 5000 betalingsbokse vil forsøget blive ca. 32 mio. kr. 

dyrere. Det er primært driftsomkostningerne og i mindre grad selve betalingsboksene, som driver 

omkostningerne. 
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Som led i udarbejdelse af oplæg om storskalaforsøget har der været en uformel dialog med to 

leverandører i form af Siemens og Kapsch, som begge er serviceleverandører i andre ordninger i 

Europa. 

Emner, som blev drøftet på de to møder, var: 

1. Hvor meget vil være standard teknologi til et forsøg – betalingsbokse, proxy server, back office 

systemer, osv.? 

2. Udstyr inddraget i forsøg: betalingsbokse, proxy server, back office, porte, håndholdt udstyr 

3. Forsøgets varighed 

4. Varighed af forberedelse til forsøg – fra kontrakt til forsøget begynder 

5. Forsøgets geografiske omfang 

6. Antal brugere 

7. Beregningsteknologi. 

 

Konklusioner fra møderne var: 

 

1. Hvor meget vil være standard teknologi til et forsøg – betalingsbokse, proxy server, back office 

systemer, osv.? 

 Leverandørerne forventer at levere standard teknologi til forsøget 

 Betalingsbokse er dog bygget til tunge køretøjer, men de vil kunne bruges i 

storskalaforsøget. Til fuld drift vil betalingsboksene skulle re-designes (mere enkel og mindre 

funktionalitet) 

 Ingen betalingsboks til anonyme brugere. 

2. Udstyr inddraget i forsøg: Betalingsbokse, proxy server, back office, port, håndholdt udstyr 

 Der er forskel på betalingsboksteknologi ved henholdsvis tynde klienter, hvor map matching 

og beregninger foregår på proxy serveren og tykke klienter, hvor det sker i betalingsboksen 

 Leverandørerne vil formentlig benytte sig af partnere/underleverandører i forbindelse med 

leveringen af teknologien, og systemerne kan være installeret på en server uden for 

Danmark 

 Bekymringer i forhold til interfaces mellem opkrævningstjenester og overholdelsestjenesten 

– kan gøre brug af tekstfiler 

6 DIALOG MED 
MARKEDET 
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 Positivt at staten leverer kort for map matching. 

 

3. Forsøgets varighed 

 6 til 9 måneder virker rimeligt. Husk at planlægge med tid til analyse og evaluering 

4. Varighed af forberedelse til forsøg – fra kontrakt til forsøget begynder 

 6 måneder virker rimeligt.  

5. Forsøgets geografiske omfang 

 Brug af kort over hele Danmark. Der kan være forskel i kortkvalitet, hvor kort vil være bedst i 

de primære forsøgsområder, hvilket kan være Silkeborg og Storkøbenhavn (eller udvidet til 

Køge og andre mellemstore byer omkring København). Foreslår at der testes i tætte 

byområder og bruger forsøget til at identificere sorte områder (black spots). 

6. Antal brugere 

 2000 brugere vil ikke være et problem set ud fra et teknisk synspunkt 

7. Beregningsteknologi 

 Beregningsprincipper, beskrevet i appendiks B vil være en hensigtsmæssig 

beregningsmodel. Der kan bruges vejsegmenter uden for byområder for at simplificere 

beregningsmodellen. 
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A.1 Udvælgelse 

I det britiske forsøg var det leverandørerne, som skulle rekruttere brugere. Brugerne i det danske 

storskalaforsøg skal dog udvælges primært med henblik på at kunne uddrage tilstrækkeligt valide 

konklusioner vedrørende brugervenlighed, holdning til dataanvendelse og adfærd. Det anbefales 

derfor at rekruttere ved annoncering efter frivillige. 

Det vil også være relevant geografisk at afgrænse udvælgelse af brugere af hensyn til rent praktiske 

forhold som nærhed til leverandørernes servicesteder, i fald brugerne ikke selv kan installere 

betalingsboksen. 

A.2 Involvering og incitamenter 

Brugerne forventes at skulle deltage i forsøget i 6-9 måneder plus tid medgået til forudgående 

rekruttering og information. 

Da brugerne hverken vil have egentlig pligt til at betale kørselsafgift eller have tilsvarende ret til 

reduktion af andre bil-relaterede skatter/afgifter, anbefales det at anvende en form for belønning for 

ændret adfærd, primært i forhold til bidrag til trængsel på vejnettet. 

Dette kunne eksempelvis ske på følgende vis: 

Periode 1: Brugeren kører i de første to måneder som vanligt med betalingsboks installeret. Dette 

kørselsmønster udgør herefter baseline.  

Periode 2: En kredit - udregnet efter baseline i periode 1 - indsættes på brugerens saldo. Der køres til 

samme takst i to måneder, og brugeren kan nu følge med i, hvordan kørslen ”spiser af” saldoen. 

Brugeren kan få eventuelt overskydende saldo udbetalt som præmie. 

Periode 3: Her ændres taksterne, og nyt beløb indsættes på brugerens konto. Brugeren kører to 

måneder og kan igen få udbetalt eventuelt overskydende saldo som præmie. 

 

Der må forventes tid til indkøring og omstilling i forsøget, så derfor er forsøget estimeret til 9 måneder 

med en effektiv forsøgsperiode på 6 måneder, eksempelvis anbefales at første måned er en ren 

indkøringsperiode, hvor det sikres at alle betalingsbokse er installerede og virker, og at brugerne kan 

vende sig til at bruge boksen. 

  

A BRUGERINVOLVERING 
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Se notat om beregningsprincip for Road Pricing på de følgende sider 

 

B BEREGNINGSPRINCIP 
FOR ROAD PRICING 
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