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1 Organisering af sektoren 

En bedre organisering af myndighedssiden kan være et af de tiltag, der skal til for at sikre en stær-

kere sammenhæng, koordinering og udvikling indenfor den kollektive trafik. Organiseringen – især 

i hovedstadsområdet, der har de store passagermængder og en flerhed af trafiksystemer – har væ-

ret debatteret både politisk og praktisk over de seneste år. Lige nu er kundesamarbejdet forsøgt 

forankret i selskabet Din Offentlige Transport. Din Offentlige Transport har haft en svær opstart, og 

det drøftes stadig, hvordan samarbejdet skal videreudvikles. Indeværende rapport er tænkt som et 

input i debatten og er udarbejdet for DI Transport. 

1.1 Baggrund 

En effektiv organisering af sektoren for den kollektive trafik er en medvirkende faktor til sikring af 

en koordineret levering og udvikling af den kollektive trafik. 

 

I Danmark har bus, tog og metro alle historisk haft Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som 

øverste myndighed (i forskellige navneudgaver igennem tiden). Selskabsmodellen under ministe-

riet har tilsvarende historisk været delt op i en række separate selskaber med ansvar for bus, tog 

og metro/letbaner. 

 

Konkret siden kommunalreformen i 2007 har bus- og lokalbanedriften været varetaget af trafiksel-

skaberne (Movia, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab), togdriften af DSB, 

Arriva og Banedanmark og metro- og letbanedriften i dedikerede selskaber (fx Metroselskabet i Kø-

benhavn, Aarhus Letbane og Odense Letbane). 

 

Koordineringen mellem trafikformerne har været drevet af frivillige samarbejder typisk understøt-

tet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Køreplanskoordinering, harmonisering af takstmo-

deller, Rejseplanen, udvikling af fælles trafikinformation og Rejsekort er eksempler herpå. 

 

I københavnsområdet har selskaberne i en årrække haft det såkaldte direktørsamarbejde, hvor ko-

ordinering og fælles betjening af kunderne har været det primære tema (herunder styring af et 

mindre, fælles marketingbudget). 

 

Siden 2014 har DSB, Movia og Metroselskabet forsøgt at koordinere det kundevendte arbejde gen-

nem konceptet Din Offentlige Transport (DOT), der i 2016 udmøntedes i et egentligt selskab til fæl-

les kundebetjening. 

1.2 Fokus i analysen 

Den danske debat om organisering af den kollektive trafik fremhæver ofte udfordringerne i model-

len med de mange separate selskaber med afgrænsede ansvarsområder. I den forbindelse frem-

hæves ofte problemer som: 

 

 Manglende koordinerede investeringer, hvorfor vi oplever en kollektiv trafik med et lavere 

serviceniveau end i andre sammenlignelige samfund. 

 En fragmenteret betjening af kunderne, der har svært ved at vide, hvor de skal vende sig 

hen i forbindelse med billetkøb, trafikinformation og servicespørgsmål, når deres rejse invol-

verer flere kollektive trafikformer (altså både bus, tog og metro). 

 Ineffektiv anvendelse af ressourcerne i vores trafikvirksomheder, der bruger (for) mange 

ressourcer på at fordele billetindtægter, koordinere fælles tiltag og fralægge sig ansvar for 

fælles udfordringer på grund af forskellige interesser. 
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Indeværende analyse har ikke til formål at vurdere rigtigheden af disse detaljerede problemstillin-

ger, da det i sig selv ikke skaber en konstruktiv debat om fremtiden for den danske kollektive tra-

fiks organisering. Formålet er i stedet at give en faktabaseret karakteristik af det produkt, som den 

danske organiseringsmodel i hovedstadsområdet har formået at levere. Dette gøres ved at vurdere 

indhold, omfang og kvalitet i den kollektive trafik i sammenligning med steder, hvor organiserings-

modellen er mere helhedsorienteret. Med helhedsorganisering menes en model, hvor ansvaret for 

alle kollektive trafikformer på myndighedssiden er placeret hos ét eller et fåtal af selskaber. 

 

Karakteristikken skal formidle et helhedsorienteret billede af, hvilket produkt der leveres til kun-

derne, og hvordan det modtages af kunderne. Det vil sige, at analysen i høj grad vurderer myndig-

hedssidens prioritering af den kollektive trafik (med særligt fokus på driftsomfang, konkurrencevil-

kår i forhold til bilen og prissætning). Derudover inddrager analysen forhold omkring udmøntningen 

af trafikproduktet med fokus på udnyttelse af kapaciteten og tilfredshed blandt kunderne. 

 

Ovenstående er belyst gennem følgende analyselogik: 

 

 Hvordan organiseres myndighedsstrukturen indenfor den kollektive trafik i hovedstadsområ-

det i forhold til andre hovedstæder/storbyer i Europa? 

 Hvilke indikationer findes der på, om en stærkere helhedsorganisering skaber en mere suc-

cesfuld kollektiv trafik? Dette spørgsmål belyses gennem sammenligning med Helsinki, Oslo 

og Stockholm. 

 Hvilke spørgsmål stiller sammenligningen i forhold til videreudvikling af organiseringen af 

den kollektive trafik i københavnsområdet? 

 

Hovedstadsområdet, der er defineret i Appendiks 1 på side 28, er valgt, fordi der her er det største 

koordineringsbehov qua den største mangfoldighed af kollektive trafikformer og den største efter-

spørgsel efter kollektiv trafik. Desuden er tilgangen til data typisk langt bedre for storbyområder i 

sammenligning med landsdækkende data. Bemærk, at begreberne hovedstadsområdet, Køben-

havnsområdet og København bruges som synonymer om området defineret på side 28. 

 

Analysens resultater skal bidrage til drøftelse af, om der er forbedringspotentialer i en stærkere ko-

ordineret organisering i hovedstadsområdet, og på hvilke områder denne koordinering skal foku-

sere. 
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2 Overblik over myndighedsorganisering 

Transport for London, BKK i Budapest, Ruter i Oslo, SL i Stockholm og HSL i Helsinki er kendeteg-

net ved at have et entydigt strategisk ansvar for den kollektive trafik. København/Danmark er 

blandt områder med lavt integrationsniveau i en samarbejdsbaseret model. 

 

I figur 1 nedenfor fremgår en række europæiske hovedstæder og storbyer og deres organiserings-

model af trafikmyndighedssiden. 

 
Figur 1. Overblik over organiseringsmodeller i europæiske storbyer 

 
Kilde: Model brugt i tidligere projekt/samarbejde med Didier van de Velde. 

I det følgende gennemgås de forskellige organiseringsmodeller. 

2.1 Central organisering 

I øverste lag fremgår de byer, hvor man har en entydig helhedsorganisering i form af ét selskab 

med ansvar for den kollektive trafik (central organisering). 
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Det vil sige, at udvikling og drift af den samlede kollektive trafik og alle underliggende trafikformer 

(tog, bus og metro) styres af det samme selskab. I Transport for London er også vejtrafikken un-

derlagt trafikmyndigheden. 

 

Det vil sige, at der arbejdes med én sammenhængende strategi, investeringsplan, trafikplan, mar-

kedsføring, kundebetjening etc. Der er også kun én ejerkreds/bestyrelse bag selskaberne. 

 

Selvom der er én ejerkreds bag selskaberne, vil der oftest stadig være forskellige finansieringskil-

der. Finansieringen kommer således typisk i et mix fra kommuner, region, nationalt niveau og 

endda fra dedikerede skatter i enkelte af byerne. 

2.2 Decentrale modeller 

De decentrale modeller består af en række juridisk uafhængige selskaber, men ovenpå selskaberne 

findes en overbygning med ansvar for en reel koordineret strategi. 

 

Det forpligtende samarbejde er typisk forankret i et fællesejet såkaldt paraplyselskab. Paraplysel-

skabet har ansvar for en væg-til-væg-strategi for aktørerne. Med væg-til-væg menes ansvar for 

den samlede virksomhed, herunder prioritering af investeringer, koordinering af trafikplaner, udvik-

ling af driftspræstation og kvalitet, markedsføring, billetprodukter, priser, samlet trafikinformation 

etc. 

2.3 Samarbejder 

København/Østdanmark er indplaceret i den tredje gruppe af frivillige samarbejder. Selskaberne i 

samarbejderne har typisk forskellige ejerkredse (kommuner, region, nationalt niveau eller private 

selskaber) og indgår i samarbejderne for at sikre fælles principper i betjeningen af kunderne (ty-

pisk billet-/prissamarbejder, rejsebetingelser, fælles markedsføring, trafikplanlægning og trafikin-

formation). 

 

Uanset at DSB, Movia og Metroselskabet i 2016 har stiftet DOT, ændrer det ikke på Københavns 

placering i illustrationen ovenfor, da DOT alene forsøger at koordinere kundebetjeningen og altså 

ikke sikrer en fælles væg-til-væg-strategi på tværs af aktørerne. 

 

Gennem DOT koordinerer DSB, Metro og Movia deres passagerrettede aktiviteter, herunder billet-

salg, kundeservice, hittegodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring, kommu-

nikation mv. På sigt er ambitionen på frivillig basis at sikre: 

 

 Enklere produktudbud og færre salgskanaler 

 Gode skiftemuligheder og korrespondancer 

 Effektiv og relevant trafikinformation 

 Ensartet kommunikation og markedsføring 

 Effektiv drift, der giver tryghed for kunderne og konsoliderer DOT. 

 

DOT har ikke driftsmæssigt ansvar og har dermed ikke til formål at være ansvarlig for afviklingen 

af den offentlige transport. 

  



Organisering af myndighedssiden i den kollektive trafik 

Side 8 af 28 deloitte.dk 
 

3 Sammenligning af den kollektive trafik i de nordiske hovedstæder 

I det følgende sammenlignes den kollektive trafik i Helsinki, Oslo og Stockholm med Københavns 

kollektive trafik. De tre hovedstæder er alle kendetegnet ved en helhedsorganisering og matcher 

København bedre end de øvrige byer med helhedsorganisering. 

3.1 Hvorfor Helsinki, Oslo og Stockholm? 

Baggrunden for at vælge netop disse tre hovedstæder som sammenligningsgrundlag i diskussionen 

om organisering på myndighedssiden er flerstrenget. 

 

Dels har alle tre hovedstæder en helhedsorganisering, hvorfor de er interessante for at kunne vur-

dere, om denne type organisering kan levere anderledes resultater. 

 

Dels er alle tre hovedstæder af en størrelse (både befolknings- og udbredelsesmæssigt), der er re-

lativt lig Københavns (i modsætning til især London, men også til dels Budapest, der er de øvrige 

byer med helhedsorganisering). 

 

Sidst, men ikke mindst, er de nordiske lande/hovedstæder typiske sammenligningseksempler med 

hensyn til levering af offentlige serviceydelser, idet lovgivningsrammer, investeringstilgang og for-

ventning blandt borgere og virksomheder ofte er af beslægtet karakter. 

3.2 Tilgang 

Vores tilgang til sammenligningen – eller benchmarket om man vil – er vist i figur 2 nedenfor. 

 

Som beskrevet i indledningen er et af formålene at vurdere den valgte organiseringsmodels evne til 

at sikre prioritering af det kollektive trafikprodukt (i sammenligning med de andre byer i bench-

market). I denne sammenhæng er produkt defineret som trafikudbuddet og prisen herpå (se pro-

duktboblen i figur 2). 

 

Forud for kortlægningen af produktet belyser analysen en række karakteristika/forudsætninger, der 

sætter rammerne for den kollektive trafik (se også figur 2). Heri indgår befolkningsgrundlag, hvilke 

konkurrencevilkår der skabes i forhold til bilisme samt omfang af cykling. En fjerde dimension 

kunne have været det samlede transportbehov/-arbejde (uanset om transporten foregår i den kol-

lektive trafik eller ej). Det ville bidrage til at begrunde eventuelle forskelle i eksempelvis trafikud-

buddet. Det har ikke været muligt at skaffe sammenlignelige data på dette område. Der eksisterer 

data for den kollektive trafik, men ikke for den samlede persontransport, hvilket er nødvendigt for 

at belyse det samlede transportbehov. Det betyder, at analysens resultater og konklusioner base-

rer sig på en antagelse om, at det samlede transportbehov/-arbejde per indbygger er jævnbyrdigt 

på tværs af de fire hovedstæder. 

 

Om leveringen af produktet er succesfuld vurderes på resultaterne for evnen til at tiltrække kunder 

(og derigennem udnytte den udbudte trafikkapacitet) og kundernes overordnede tilfredshed. Evnen 

til at tiltrække kunder er primært udtryk for markedsindsatsen i form af markedskommunikation og 

evnen til at levere trafik på de steder og tidspunkter, hvor efterspørgslen er størst. Tilfredsheden er 

overvejende udtryk for kvaliteten i selve leverancen (i form af driftsstabilitet, kundeinformation, 

betjening etc.). 
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Figur 2. Tilgang til sammenligningen 
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4 Forudsætninger 

4.1 Befolkningsgrundlag 

København har næststørst befolkningstæthed, hvilket indikerer gode rammevilkår og muligheder 

for kollektiv trafik. 

 

Størst befolkningstæthed i Helsinki og København 

Befolkningstætheden i trafikselskabernes område er størst i Helsinki og København og mindst i 

Oslo og Stockholm. Alt andet lige betyder det, at den forventede søgning mod det kollektive trafik-

udbud inkluderet i denne analyse potentielt er størst i Helsinki og København. 

 

Figur 3. København har stor befolkningstæthed 

 

 

* København dækker over det gamle HUR område. Listen over kommuner i det gamle HUR område kan ses i 
appendiks. 

Kilder: (Danmarks Statistik, 2017a), (Danmarks Statistik, 2017c), (Statistics Finland, 2016), (National Land 
Survey of Finland, 2009), (Akerhus fylkeskommune statistikbank, 2017), (Statistics Norway, 2017a), (Statistics 
Sweden, 2017b) og (Statistics Sweden, 2017a). 

4.2 Forhold for biltrafik 

Helsinki og København har de bedste forhold for biler med hensyn til mindst trængsel, billig ad 

hoc-parkering og ingen trængselsafgifter. København har dog en relativt dyr parkering for største-

delen af beboerne (beboerlicens) og det mindste antal offentlige parkeringspladser per indbygger. 
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Mest trængsel i Oslo 

Trængselsomfanget målt som økonomisk tab ved kødannelse er størst i Oslo (se figur 4 nedenfor). 

Det skyldes til dels det omfattende bilejerskab, der alt andet lige giver mere bilkørsel. Men da Oslo 

trods det omfattende bilejerskab ikke har den største andel rejser, der gennemføres i bil (se figur 

6), er udformning af og flaskehalse i vejinfrastrukturen formentlig en stærkere forklaring. Dette 

understøttes af, at antallet af såkaldte traffic hotspots, altså steder med tendens til ophobning af 

biler og kødannelse, er størst i Oslo. 

 

Omfanget af trængsel er klart mindst i Helsinki og København. I Oslo og Stockholm har man indført 

trængselsafgifter for at imødegå trængslen. Det har givet et fald over de seneste år, men endnu 

ikke ned til et niveau, der matcher Helsinki og København. 

 

Figur 4. Forhold for biltrafik 

 

 
 

* Gennemsnittet af Nationalbankens officielle kurs overfor britiske pund brugt siden 2013 er brugt til at om-

regne 2025-omkostningen ved trængsel, der oprindelig er angivet i britiske pund. 

Kilder: (Danmarks Statistik, 2017b), (City of Helsinki, 2016), (Statistics Norway, 2017b), (Stockholms stad, 
2017), (INRIX Research & Graham Cookson, 2016) og (Nationalbanken, 2017). 

 

Rangeringen af storbyer efter omkostninger ved trængsel er baseret på forskningsrapporten Eu-

rope’s Traffic Hotspots – Measuring the impact of congestion in Europe. Omkostningerne er opgjort 

på baggrund af: 

 

 Identifikation af trafikale hotspots, der er steder med flaskehalse og kødannelse. 

 En såkaldt impact faktor, der angiver trængselsomfanget i form af antal biler/personer og 

tidsudstrækning for trængslen. 

 En landespecifik økonomisk værdi af ventetid på vejen. 
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Som det fremgår af figur 4 ovenfor har Oslo både det største antal hotspots med kødannelse og 

den største impact med hensyn til biler/personer og tidsudstrækning. Det giver de klart største 

omkostninger. Stockholm indtager positionen med det næsthøjeste niveau for trængselsomkostnin-

ger, mens Helsinki og København ligger side om side på et lavere niveau, der svarer til cirka 22 

procent af Oslos niveau. 

 

Parkeringsforhold 

København omtales ofte som bilfjendsk (ofte i relation til Københavns Kommunes politik vedrø-

rende parkeringspladser ved nybyggerier og håndteringen af p-bøder). Men hvad er indtryk, og 

hvad er fakta i denne sammenhæng? Figur 5 forsøger at svare på disse spørgsmål. 

 

Figur 5. Parkeringsforhold 

 

 

* 2013-tal hentet fra (Transportøkonomisk institutt, 2013), da det ikke har været muligt at finde senere tal. 

Kilder: (Københavns Kommune, 2016), (Transportøkonomisk institutt, 2013), (Stockholm Parkering, 2016) og 
(Car Parking Europe, u.å.). 

Note: Priser er hentet fra (Car Parking Europe, u.å.) og omregnet til DKK på baggrund af valutakurser per 18. 
april 2017. Årstal for disse priser er ikke tilgængeligt hos (Car Parking Europe, u.å.), men tal er krydstjekket, 
hvor det har været muligt. 

 

Der er færrest offentlige p-pladser per indbygger på vejene i København i sammenligning med Oslo 

og Stockholm (tal har ikke været tilgængelige for Helsinki). Opgørelsen dækker de indre bydele og 

for Københavns vedkommende Københavns og Frederiksberg kommuner. Som det også fremgår af 

figur 5 har Helsinki og København de laveste parkeringspriser, når det gælder ad hoc-parkering 

(det vil sige parkering for bilister uden beboerlicens). 

 

Med hensyn til beboerlicenser har Helsinki de klart højeste satser. Herefter følger København (hvis 

man taler om de dyreste områder i Indre by), mens Oslo og Stockholm har de laveste priser. Be-

mærk, at i et forsøg på at reducere bilens attraktivitet og dermed trængslen sætter Oslo i nær fremtid 

prisen på beboerlicenser i hele Osloområdet op til cirka 2.400 DKK om året. Derved opnår Oslo det 

klart højeste niveau blandt de fire hovedstæder. 

 

Alt i alt kan vilkårene for biltrafikken i København opsummeres således, at trængslen er lille, og der 

er ingen trængselsafgifter. København har det laveste antal parkeringspladser, billig ad hoc-parke-

ring, men relativt dyr beboerparkering. 

4.3 Forhold for cykling, herunder fordeling af markedsandele mellem transportformer 

Cykling har en markant stor markedsandel i københavnsområdet. Til gengæld ligger markedsande-

len for den kollektive trafik i københavnsområdet lavest, mens bilforbruget er på et gennemsnitligt 

niveau i forhold til de tre andre hovedstæder. 

 

København er en cykelby 

Til trods for de relativt gode bilvilkår i København er byen i markant grad en cykelby: 
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 I København spiller cyklen en vigtig rolle, og i et for nylig offentliggjort indeks er byen range-

ret til at være den mest cykelvenlige by i verden (jf. copenhagenizi.eu/index). 

 Hele 63 procent af rejserne til arbejde i Indre København foregår på cykel (jf. seneste cykel-

regnskab fra Københavns Kommune). Andelen af alle rejser, og altså ikke kun dem til job, er 

der tale om 30 procent af rejserne. Det er næsten tre gange så meget som i Helsinki cen-

trum, der har den næsthøjeste andel af cykelrejser (se figur 6 nedenfor). 

 

Lav markedsandel til kollektiv trafik 

Som sagt har cykeltrafikken i København en markant udbredelse. Når biltrafikken i København 

samtidig fylder omtrent lige så meget som i de tre andre hovedstæder, er der en beskeden mar-

kedsandel (på 20 procent i figur 6) tilbage til den kollektive trafik. 

 

Cykelomfanget og den beskedne markedsandel til den kollektive trafik er den enkeltdimension, 

hvor København transportmæssigt adskiller sig mest fra de tre andre hovedstæder. 

 
Figur 6. København som cykelby 

 

 

Kilder: (Københavns Kommune, 2015), (City of Helsinki, 2013), (Transportøkonomisk institutt, 2014), (Stock-
holms Läns årsrapport, 2015) og (DTU Transport, 2015). 

 

Læsere af Deloittes analyse Danmark som kommerciel og økonomisk kollektiv trafik-nation for DI 

har formentlig bemærket, at Norge i denne analyse fremhæves som en bilnation med en meget 

stor andel biltrafik (for hele landet). Dette kan fremstå som værende i modstrid med billedet i figur 

6, hvor turandelen i bil i Oslo ikke er markant større end i København og klart overgås af Stock-

holm. Det er imidlertid ikke tilfældet, hvilket forklares af forskellene mellem Oslo og resten af 

Norge. Udenfor Oslo er biltrafikken nemlig nordmændenes klart foretrukne rejseform.  
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5 Produktet 

5.1 Det kollektive trafikudbud 

Omfanget af det kollektive trafikudbud er jævnbyrdigt med udbuddet i Helsinki, men mindre end 

udbuddet i Stockholm og især Oslo (opgjort som pladskilometer). I København leveres en stor an-

del af trafikudbuddet via tog, mens andelen af metro og bus er mindre end i de tre andre hoved-

stæder. 

 

København udbyder mindst kollektiv trafik 

Omfanget af den udbudte trafik per indbygger (især målt på vognkilometer, men også pladskilome-

ter1) er mindre end i de tre andre hovedstæder. Det er marginalt mindre end i Helsinki og markant 

mindre end i Stockholm og især Oslo. Se detaljerne i figur 7 nedenfor. 

 

Det københavnske system udgøres i høj grad af S-tog 

Når man ser på den udbudte kapacitet i form af pladskilometer er København i meget høj grad 

kendetegnet ved togtrafik (primært S-tog). Togtrafikken udgør mere end 50 procent (se nederste 

søjlediagram i figur 7 – Pladskilometer per indbygger). Den tilsvarende andel for tog ligger i de tre 

andre hovedstæder på mellem cirka 25 og 40 procent. Til gengæld er især metros andel af trafik-

ken lille i København med lidt mere end 15 procent af pladskilometerne mod mere end 35 procent i 

Oslo. 

 

Man kan med andre ord sige, at rygraden i det københavnske system er S-toget, og at udbuddet i 

den kollektive trafik i særlig grad er afhængigt af et velfungerende S-togsnet. 
  

                                                

1 Pladskilometer beregnes som antallet af pladser (inklusive ståpladser), som en vognenhed rum-

mer, ganget med antallet af kørte vognkilometer. 



Organisering af myndighedssiden i den kollektive trafik 

deloitte.dk Side 15 af 28 
 

Figur 7. Transportudbud 

 

 

Kilder: (HSL, 2016), (Ruter, 2016), (SL, 2016) og beregninger fra MOE Tetraplan. 

5.2 Prismæssig konkurrencekraft 

Sammenlignet med Oslo og Stockholm er det billigere at rejse med kollektiv trafik på de korte rej-

ser i København (og lidt dyrere end i Helsinki). På de lange rejse er priserne i københavnsområdet 

derimod højere end i de tre andre hovedstæder. 

 

Relativt lave billetpriser – især på korte rejser 

Som vist øverst i figur 8 har København det næstbilligste prisindeks i de fire hovedstæder.2 Dette 

prisindeks er opgjort som et mix af billettyper i form af enkeltbilletter og års-/månedskort i cen-

trum og hele nettet samt dagsbilletpris for turister. 
  

                                                
2 Prisindekset er beregnet af priserne for kollektiv trafik i tolv udvalgte byer for fem forskellige bil-

lettyper. Priserne er korrigeret for købekraftsforskelle. De fem typer billetter er 1) singlebillet i cen-
trum, 2) singlebillet i hele netværket, 3) rejsekort/månedskort i centrum, 4) rejsekort/månedskort 
i hele netværket og 5) dagskort. Se (Passagerpulsen, 2015) for nærmere specifikation af metode. 
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Figur 8. Prisstruktur 

 

 

Kilde: (Passagerpulsen, 2015). 

 

Prisniveauet dækker over billige billetter på korte rejser i centrum og de dyreste billetter på de 

lange rejser indenfor regionen. Det betyder i praksis, at prisstrukturen i den kollektive trafik i Kø-

benhavn og omegn er mest konkurrencedygtig der, hvor cyklen udgør det mest nærliggende alter-

nativ, og at konkurrencekraften overfor bilen, der typisk er alternativet på de lange rejser ind i 

centrum, er svagest i forhold til de tre andre hovedstæder. 

 

Konklusionen vedrørende dyre kollektive rejser over en vis afstand i københavnsområdet under-

bygges af Deloittes analyser i rapporten Danmark som kommerciel og økonomisk kollektiv trafik-

nation for DI. Her fremgår det, at prisen for togbilletter i forhold til prisen for at køre i bil i Dan-

mark er blandt de højeste i Europa. Det skal bemærkes, at den høje anskaffelsespris for biler ikke 

indgår i disse beregninger. Her er der med andre ord tale om prisforholdet, når bilen er anskaffet. 

 

København har en kompleks zonestruktur 

Som det fremgår af figuren nedenfor, har København den klart mest komplekse zonestruktur med 

et stort antal zoner i hovedstadsområdet generelt (hvor hver zone dækker mindre geografiske om-

råder end i de tre andre hovedstæder). 
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Figur 9. Zonestruktur 

 

 
Kilder: Trafikselskabernes hjemmesider og årsrapporter. 

 

I København dækker en enkeltrejse to zoner (der jævnfør ovenstående er prissat relativt lavt). Ved 

gennemrejse af flere zoner, som der er mange af, påløber yderligere billetomkostninger. Zone-

strukturen er således med til at forklare de lave priser på korte rejser og de høje priser på lange 

rejser. 

 

En fortolkning af baggrunden for den københavnske zonestruktur er ønsket om en relativt stor dif-

ferentiering af rejsernes pris ved forskellige rejselængder. Altså at jo længere man rejser, jo mere 

koster rejsen. Det tilsiger en granuleret struktur med mange zoner. Derudover sikrer princippet jo 

længere, jo dyrere en fairness omkring prissætning, som kunderne kan forstå (i sammenligning 

med prisstrukturer baseret på modeller med få zoner). 

 

Hvis ønsket derimod er at konkurrere med bilerne på de længere strækninger, vil en model med få 

zoner passe bedre. Her kan man rejse længere for den samme pris (indenfor den enkelte zone eller 

flere zoner med samme takst). Hvis provenuet samlet set skal være det samme, tilsiger en model 

med få zoner, at prisnedsættelsen for længere rejser hentes hjem, ved at gennemsnitsprisen for de 

helt korte rejser er højere (fx i indre by).  

 

Den nylige revidering af den østdanske zonestruktur, der blev gennemført i 2016, resulterede kun i 

justeringer omkring hovedstaden. Og det grundlæggende modelprincip i zone- og prisstrukturen er 

fastholdt. Erfaringerne fra forløbet indikerer, at en grundlæggende omlægning af zonestrukturerne 

(for eksempel til en struktur med få zoner) og den dertilhørende økonomi for selskaberne er en 

svær øvelse med mange forskelligrettede interesser blandt ejerne. Derfor er det svært at forestille 

sig en grundlæggende omlægning indenfor det frivillige samarbejde, der findes i dag. 
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6 Resultater 

6.1 Evne til tiltrækning af kunder 

Helsinki og Stockholm er bedst, når det handler om at tiltrække kunder. København og Oslo ligger 

lavest. I denne måling er der korrigeret for den lavere kapacitet/de færre pladskilometer i syste-

merne i København. 

 

København og Oslo klarer sig dårligst med hensyn til tiltrækning af kunder 

Et afgørende succeskriterie for den kollektive trafik er brugsomfanget, der er udtryk for evnen til at 

tiltrække kunder. Med brugsomfang forstås, hvor god en kapacitetsudnyttelse den nuværende or-

ganisering leverer (målt som passagerkilometer per pladskilometer). 

 

København har det laveste antal påstigninger og passagerkilometer per indbygger i den kollektive 

trafik (se figur 10 nedenfor), men har også det laveste udbudte antal pladskilometer (se opgørelse 

af pladskilometer i figur 7 om transportudbud). Derfor kunne brugsomfanget/kapacitetsudnyttelsen 

i teorien være god, selvom antallet af påstigninger og passagerkilometer er det laveste blandt de 

fire hovedstæder. 

 

Når vi korrigerer for, at der i København udbydes mindre kapacitet i form af pladskilometer til kun-

derne, klarer København og Oslo sig dårligst blandt de fire hovedstæder (se placeringerne i figur 

10 nederst – under den stiplede linje i sektionen med Passagerkilometer i forhold til Pladskilome-

ter). Det betyder, at København og Oslo har den laveste belægning af sæderne. 
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Figur 10. Brugsomfang 

 

 

* Beregnet på baggrund af, at en københavner i gennemsnit bruger cyklen cirka tre gange så meget som en 
cyklist i de tre andre hovedstæder og cykler cirka 690 km om året (cirka 2 km per dag). 

Kilder: (HSL, 2016), (Ruter, 2016), (SL, 2016) og beregninger fra MOE Tetraplan. 

 

Busserne har den største udnyttelse af pladskilometerne i København 

Hvis evnen til at tiltrække kunder per udbudt pladskilometer sammenlignes på tværs af tog, bus og 

metro, fremstår busserne i København bedst. 

 

Tog og metro er jævnbyrdige, men idet metroen har 24/7-drift (hvor der er meget få passagerer), 

fremstår tog som det transportmiddel, hvor der er mest uudnyttet kapacitet i dagtimerne. 
  



Organisering af myndighedssiden i den kollektive trafik 

Side 20 af 28 deloitte.dk 
 

6.2 Evne til at skabe tilfredse kunder 

København ligger lavest med hensyn til tilfredse kunder. Indikatorerne omkring det generelle om-

dømme er baggrunden for Københavns placering (value for money, social image og loyalitet blandt 

kunderne). 

 

København har færrest tilfredse kunder 

Der findes forskellige undersøgelser, der sammenligner kundetilfredsheden i større byer (især 

BEST-benchmarket, der sammenligner tilfredsheden i hovedstæderne/storbyerne i Europa). 

 

Helsinki er den by, hvor borgerne er mest tilfredse med den kollektive trafik. Dette kan primært 

forklares med, at Helsinki er væsentligt over gennemsnittet, når det gælder pålidelighed, værdi for 

pengene og loyalitet. 

 

I analysen ligger København lavest i kundetilfredshed (se figur 11) målt på både antallet af til-

fredse kunder og gennemsnitlig tilfredshed. Københavns lave placering skyldes især lav grad af 

loyalitet, social image og oplevelsen af at få værdi for pengene i den kollektive trafik (se figur 12). 

På de mere driftsnære forhold såsom pålidelighed, trafikinformation og personalets adfærd er Kø-

benhavn til gengæld på niveau med de tre andre hovedstæder. 

 

Med andre ord opleves det faktiske produkt jævnbyrdigt i de fire hovedstæder, mens udfordrin-

gerne med Københavns lavere score skyldes mere bløde parametre med relation til image. Det in-

dikerer, at mediebilledet af den kollektive trafik ikke på samme måde som i de tre andre hoved-

stæder har skabt et solidt image. Om dette kan tilskrives organiseringen af selskaberne kan være 

svært at påvise, men koordineret kommunikation er en opgave, der er svær at varetage i et frivil-

ligt, ikke-strategisk samarbejde. 

 

Figur 11. Kundetilfredshed 

 

 

Kilde: BEST-data modtaget af Movia. 

  



Organisering af myndighedssiden i den kollektive trafik 

deloitte.dk Side 21 af 28 
 

Figur 12. Detaljerede tilfredshedsresultater 

 

        

Kilde: BEST-data modtaget af Movia. 

  

2015 Indeks Afstand til gennemsnit

Parameter Copenhagen Helsinki Oslo Stockholm Gennemsnit CopenhagenHelsinki Oslo Stockholm

Traffic supply 68 76 74 67 71.3 -3.3 4.8 2.8 -4.3

Reliability 71 80 70 54 68.8 2.3 11.3 1.3 -14.8

Information 56 59 63 51 57.3 -1.3 1.8 5.8 -6.3

Staff behaviour 73 66 70 63 68.0 5.0 -2.0 2.0 -5.0

Personal security and safety 79 80 83 71 78.3 0.8 1.8 4.8 -7.3

Comfort 65 73 67 63 67.0 -2.0 6.0 0.0 -4.0

Social image 76 88 92 84 85.0 -9.0 3.0 7.0 -1.0

Value for money 25 54 42 30 37.8 -12.8 16.3 4.3 -7.8

Loyalty 52 79 68 57 64.0 -12.0 15.0 4.0 -7.0
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7 Opsummering 

På de fleste strømpile er den københavnske kollektive trafik udfordret på vilkår og resultater i sam-

menligning med den kollektive trafik i Helsinki, Oslo og Stockholm. Stockholm fremstår som den af 

de fire hovedstæder, der i højest grad prioriterer og skaber resultater i den kollektive trafik. 

 

Positivt udgangspunkt med høj befolkningstæthed 

Nedenfor ses en opsummering af sammenligningen af den kollektive trafik i Stockholm, Helsinki, 

Oslo og København. 

 

Figur 13. Opgørelse af første-, anden-, tredje- og fjerdeplads i sammenligningen 

 
 

Resultaterne er udtrykt ved placeringer i det gennemførte benchmark. Det vil sige, at den hoved-

stad, der har den højeste prioritering af eller resultater i den kollektive trafik på en given dimen-

sion, har fået et 1-tal. Nummer 2 har fået et 2-tal osv. I bunden af tabellen er det samlede antal 

point opgjort. Den laveste score er udtryk for flest første- og andenpladser. Med andre ord: jo 

færre point, jo højere prioritering af og/eller bedre resultater i den kollektive trafik. Bemærk, at 

den aktuelle opstilling er baseret på en uvægtet tilgang til dimensionerne. 

 

Som det fremgår, er københavnsområdet kendetegnet ved beskedne placeringer på de afdækkede 

dimensioner på trods af en høj befolkningstæthed/godt kundegrundlag i det afgrænsede område, 

der er defineret som fokus i denne analyse (Helsinki har også en høj befolkningstæthed). 

 

Den høje befolkningstæthed anses som et positivt grundvilkår for at skabe en velfungerende og re-

levant kollektiv trafik, der tiltrækker mange og tilfredse kunder. 

 

Gode vilkår for bilerne 

Som tidligere beskrevet er København kendetegnet ved relativt bedre vilkår for bilister i form af 

begrænset trængsel og ingen trængselsafgifter (i modsætning til Oslo og Stockholm). Priserne for 

ad hoc-parkering er blandt de laveste i de fire hovedstæder, mens priserne for beboerlicens er 

høje. I alt relativt svære vilkår for den kollektive trafik – her vurderet til en delt tredjeplads sam-

men med Helsinki. Konklusionen om København som en bilfavorabel by underbygges af det danske 

omkostningsniveau for togbilletter i forhold til pris for kørsel i bil (se pris-opsummering nedenfor). 
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Det mindste kollektive trafikudbud 

Det københavnske trafikudbud – målt både på vogn- og pladskilometer – er det mindste blandt de 

fire hovedstæder. Dette er også tilfældet, selvom der tages hensyn til københavnernes forkærlig-

hed for cykling. 

 

En prisstrategi, hvor der konkurreres hårdere med cykler end biler 

Sammenligningen af den generelle prismæssige situation via et mix af billettyper placerer køben-

havnsområdet i midten af prisspektret. Men prissætningen er mest konkurrencekraftig der, hvor 

cyklismen er størst (korte strækninger i indre ny), og omvendt der, hvor bilen er det naturlige al-

ternativ. Derfor er den prismæssige situation vurderet til en mellemplacering (her et 2-tal) i sam-

menligningen med de tre andre hovedstæder. 

 

Evne til at tiltrække kunder 

Her er københavnsresultaterne på fjerdepladsen sammen med Oslo blandt de fire hovedstæder. 

Det bør dog bemærkes, at Oslo formår at levere den samme pladsudnyttelse som København, til 

trods for at der sendes langt mere kapacitet på gaden. Helsinki og Stockholm topper statistikken 

med en delt førsteplads i pladsudnyttelse. 

 

Lav tilfredshed 

København er lavest placeret i benchmarket af tilfredse kunder. Især forholdene omkring det gene-

relle omdømme scorer lavt i sammenligning med de tre andre hovedstæder. 

 

Som sammenligningen indikerer, fremstår Helsinki og Stockholm som de kollektive trafikbyer, der 

har de bedste resultater. Notatet Forskelle mellem den danske og svenske organiseringsmodel ud-

dyber forskellene mellem organiseringen i Danmark og Sverige (der definerer organiseringen i hen-

holdsvis København og Stockholm). 
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8 Konklusion og perspektivering omkring organisering 

En enstrenget organisering vil give bedre muligheder for en sammenhængende strategi og en hur-

tigere eksekvering heraf. 

 

Hvor er strategien henne? 

I opsummeringen af sammenligningen mellem Helsinki, København, Oslo og Stockholm trådte føl-

gende indikationer frem: 

 

 At ambitionsniveauet for og omfanget af det kollektive trafikudbud er lavere end i de tre an-

dre hovedstæder (også når der korrigeres for, at København er en cykelby). 

 At vilkårene for biler i københavnsområdet generelt er bedre end i de tre andre hovedstæ-

der. 

 At København trods et favorabelt udgangspunkt i form af høj befolkningstæthed ligger lavest 

med hensyn til at tiltrække kunder. 

 At prisstrategien fremstår som en historisk konsekvens af zone- og takststrukturen mere end 

et værktøj til at bidrage til at nedbringe biltrafikken i indre by. 

 At den strategiske kommunikation omkring den kollektive trafik – trods en jævnbyrdig til-

fredshed med grundproduktet – ikke har været i stand til at skabe et image, der matcher 

den kollektive trafik i de tre andre hovedstæder (med grundprodukt menes reliabilty, infor-

mation, staff behaviour, personal safety and security og comfort fra figur 12 i modsætning til 

de image-relaterede dimensioner social image, value for money og loyalty). 

 

Summen af ovenstående, der til dels udgør modstridende forhold, indikerer, at der i københavns-

området mangler en sammenhængende strategi for udviklingen af den kollektive trafik, og at den 

kollektive trafik kunne spille en langt mere fremtrædende rolle i at skabe en grøn hovedstad, hvor 

en større del af den daglige mobilitet leveres af den kollektive trafik. 

 

Kan disse forhold skyldes manglende organisering omkring en helstøbt strategi? 

Det er kompliceret at konkludere, at Københavns position i sammenligning med de tre andre ho-

vedstæder entydigt skyldes en mere fragmenteret og mindre koordineret organisering, da analysen 

i indeværende rapport ikke har haft til formål at kortlægge kausale sammenhænge. 

 

På den anden side er det svært at forestille sig, at en sammenhængende strategi med fokus på at 

sikre en by, hvor den kollektive trafik løfter en større del af mobilitetsopgaven, kan skabes uden en 

strategisk samorganisering. Dette vil for eksempel kræve koordinerede drifts- og anlægsinvesterin-

ger, omlægning af prisstrategien (hvilket på kort sigt vil gøre ondt på nogle af de nuværende sel-

skaber), fælles indsats for at gøre den kollektive trafik attraktiv for bilbrugerne, synkroniseret mar-

kedskommunikation med fokus på at løfte den kollektive trafiks image etc. 

 

Udviklingen af en sammenhængende strategi vil alt andet lige kunne løftes hurtigere og mere ef-

fektivt frem i en enstrenget organisering, som det ses i Helsinki, Oslo og Stockholm, end i den nu-

værende frivillige model med tre parter og tre ejerkredse (DSB, Movia og Metroselskabet). 

 

En enstrenget organisering vil tilsvarende kunne skabe et entydigt kontaktpunkt omkring det sam-

arbejde, der naturligt skal være med kommuner, region og nationalt niveau for at udvikle og ud-

mønte strategien. Især samarbejdet vedrørende planer for infrastrukturinvesteringer, driftsomfang, 

forhold for bilkørsel og prispolitik vil kunne udvikles og realiseres hurtigere med kun én strategisk 

enhed. 
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Selvom der ikke i nærværende rapport fremlægges klare årsagssammenhænge, er det ud fra en 

kvalitativt empirisk analyse rimeligt at konkludere, at der er indikationer på, at den nuværende or-

ganisering virker hæmmende på den kollektive trafiks succes i København, ligesom det er svært at 

se ovennævnte forhold væsentligt ændret indenfor det nuværende DOT-samarbejde. 
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Appendiks 1. Afgrænsning af københavnsområdet i indeværende analyse 

Afgrænsning af københavnsområdet, der er brugt i indeværende analyse. 

 

Kommuner 

Albertslund 

Allerød 

Ballerup 

Brøndby 

Dragør 

Egedal 

Fredensborg 

Frederiksberg 

Frederikssund 

Furesø 

Gentofte 

Gladsaxe 

Glostrup 

Greve 

Gribskov 

Halsnæs 

Helsingør 

Herlev 

Hillerød 

Hvidovre 

Høje-Taastrup 

Hørsholm 

Ishøj 

København 

Køge 

Lejre 

Lyngby-Taarbæk 

Roskilde 

Rudersdal 

Rødovre 

Solrød 

Stevns 

Tårnby 

Vallensbæk 


