
Transport og FN’s 17 verdensmål 

Mål 3: Sundhed og trivsel 

Delmål 3,6: 

Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres. 

Indikator 3.6.1: Dødsfald som følge af trafikulykker. 

Indsats fra RBTs side: Statistik over udviklingen inden for antal tilskadekomne og gang og cyklismes 

sammenhæng med sundhed 

 

 



Færdselssikkerhedskommissionen har formuleret et mål for trafikdræbte på 120 i 

året 2020.  

 

 

Kilde: Theis Lange Olsen: 2020-mål smuldrer mellem politikernes fingre: 120 
trafikdræbte passeret i september, Politiken 24. november 2018 



 

Kilde: Theis Lange Olsen: 2020-mål smuldrer mellem politikernes fingre: 120 
trafikdræbte passeret i september, Politiken 24. november 2018 

 

 



 

Kilde: Theis Lange Olsen: 2020-mål smuldrer mellem politikernes fingre: 120 
trafikdræbte passeret i september, Politiken 24. november 2018 

 



 

 

Kilde: Theis Lange Olsen: 2020-mål smuldrer mellem politikernes fingre: 120 
trafikdræbte passeret i september, Politiken 24. november 2018 



International sammenligning af dræbte cyklister og tilbagelagt cykelrejse om året 

 

Kilde: Quee and Bijlsma: Urban mobility from a human scale – promoting and facilitating active travel in 

cities, SWECO 2018 Urban Move Report, s. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvad skal gøres? 

Reduktion af hastighed i byer såvel som i landdistrikter, motoriseret trafik skal erstattes af kollektiv 

transport, cykling og gang, større sikkerhed for cyklister og gående via større og mere sikre arealer og kryds 

 

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers 

rettigheder og muligheder. 

Delmål 5.1:  

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes. 

Indikator 5.5.1: Hvorvidt der findes retlige rammer for at fremme, håndhæve og overvåge ligestilling og 

ikke-diskrimination på baggrund af køn. 

Indsats fra RBTs side: Statistik over transportformernes kønsfordeling 

Midler: på dette område kan kvinder være forbillede for mænd: flere kvinder transporterer sig kollektivt og 

gående sammenlignet med mænd.  

Transportens feminine aspekt opprioriteres som en del af RBTs arbejdsprogram 2019-2020: er 

serviceniveauet i den kollektive transport lavere som resultat af kvindedominans i den kollektive sektor? 



Rambøll undersøgelse af borgernes holdning til bæredygtige tiltag i byer, herunder 

betalingsvillighed – forskel på køn 

 

Kilde: 
Rambøll: Sådan skaber vi mere bæredygtige byer. Resultater fra borgerundersøgelse fra de ti største byer 

og de tre mindre byområder i Danmark, undersøgelsen gennemfør december 2018  

Rambøll undersøgelse af borgernes holdning til bæredygtige tiltag i byer, herunder 

villighed til adfærdsændring – forskel på køn 

 

 

Kilde: 
Rambøll: Sådan skaber vi mere bæredygtige byer. Resultater fra borgerundersøgelse fra de ti største byer 

og de tre mindre byområder i Danmark, undersøgelsen gennemfør december 2018  

 



Holdning til forbud mod dieselbiler 

 

 

Villighed til at betale ekstra for roadpricing 

 



Villighed til at give mere plads til cykler og busser 

 

 

Holdning til samkørselsordning 

 



Villighed til at cykle eller gå dobbelt så langt til indkøbsmuligheder i centrum 

 

 

Villighed til accept af synlige vindmøller 

 

 
 

 

 



Opsummering: sammenligning af grupper, herunder mænd og kvinder 

 

Kilde: 
Rambøll: Sådan skaber vi mere bæredygtige byer. Resultater fra borgerundersøgelse fra de ti største byer 

og de tre mindre byområder i Danmark, undersøgelsen gennemfør december 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transportundersøgelse: krav til mere anvendelse af kollektiv transport bestemt af 

køn og alder 

 
Kilde: Passagerpulsen: Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport, marts 2019, Tabel 17, s. 27 

 

 

 

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en 
overkommelig pris 

Delmål 7.2:  

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt. 

Indikator 7.2.1: Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug. 



Sammenhængen mellem territoriale drivhusgasudledninger og forbrugsrelaterede 

udledninger 

 

Kilde: Klimarådet: Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund - et diskussionsoplæg 

til Klimarådets kommende arbejde, 2019, Figur 3, s. 20 

 

 

 

 

 

 



Udslip af drivhusgasser fra økonomiske aktiviteter, beregnet ved forskellige 

opgørelsesmetoder:  territorial opgørelse (Kyoto-metoden), inklusive international 

transport (fly- og skibstrafik) og inklusive anvendt biomasse 

 

Kilde: CONCITO: Klimaperspektiver 2018, Figur 2, s. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transportens udledninger og Klimarådets bud på metoder til reduktion af 

udledningerne - Klimarådet: Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund, s. 29 

 

 



Transportens drivhusgasudslip fordelt på sektorer i EU’s medlemslande i 2016 

 

Kilde:  

Transport & Environment: How to decarbonize the transport by 2015, September 2018, s. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drivhusgasudslip I EU fordelt på transportsektorer 

 

Kilde:  

Transport & Environment: How to decarbonize the transport by 2015, September 2018, s. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transportens drivhusgasudslip 1990-2015 i EUs medlemslande 

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO2-udslip fra indenrigsfly i EUs medlemslande 1990-2017 

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO2-udslip fra vejtransport i EUs medlemslande 1990-2017 

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

 

 

 



CO2-udslip fra jernbaner i EUs medlemslande 1990-2017  

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO2-udslip fra indenlandsk sejlads i EUs medlemslande 1990-2017  

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

 

 

 

 

 



CO2-udslip fra international luftfart hos EUs medlemslande, fly bunkers, 1990-2017 

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



CO2-udslip fra international skibsfart hos EUs medlemslande, marine bunkers, 1990-2017 

 

Kilde: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2017 and inventory report 2019, EEA 27. maj 

2019 

 

 

Indsats fra RBTs side: statistik over transportformernes anvendelse af ikke-fossile energikilder 

Midler: fortsættelse af kampen for en grøn transformering af de forskellige transportformer: biler, de 

forskellige kollektive transportformer, turistbusser, krydstogtsskibe, nationale og internationale 

flyforbindelser 

 

 



Danmarks klimamål og EU’s klimamål 

 

Kilde: CONCITO: Klimaperspektiver 2018, Tabel 2, s. 7 

 

 

 

 



Forventet udvikling af drivhusgasser fra de forskellige sektorer 1990-2030, baseret 

på Energistyrelsens fremskrivning – transportens andel stort set uændret 

 

Kilde: CONCITO: Klimaperspektiver 2018, figur 8, s. 13 

Det forrige Klimarådes forslag til tiltag inden for transportsektoren og analyse af 

tiltagenes betydning for drivhusgasreduktion og samfundsøkonomi 

 

Kilde: CONCITO: Klimaperspektiver 2018, Tabel 5, s. 25 

 



Delmål 7.3:  

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles. 

Indikator 7.3.1: Energiintensitet målt i forhold til primær energi og BNP. 

Indsats fra RBTs side: Statistik over de forskellige transportformers andel af transportens energiforbrug 

Midler: skift fra bil til kollektiv trafik, skift fra fly til (nat)tog, kombiner den kollektive rejse med cykel til og 

fra station, skift til cykel og gang i forbindelse med de korte rejseafstande 

 

Energiforbrug i transporten fordelt på regioner/lande og fordelt på 

transportformer, globalt 

 

Kilde:  

IEA: The Future of Rail. Opportunities for energy and the environment, 2019, s. 47 

 

 

 

 

 

 

 



Forskellige transportformers energiintensitet, globalt, 2017 

 

Energiefterspørgsel inden for jernbanesektoren fordelt på regioner/lande og 

jernbanesektor 

 

Kilde: IEA: The Future of Rail. Opportunities for energy and the environment, 2019, s. 48 



Kulstofintensitet for dieseltog, sammenlignet med eldrevne tog ved brug af 

forskellige typer brændstof 

 

Kilde: IEA: The Future of Rail. Opportunities for energy and the environment, 2019, s. 56 

 

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 

produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle 

Delmål 8,4: 
Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og 

det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige 

Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen. 

Indikator 8.4.1: Materielt fodaftryk, materielle fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk pr. BNP. 

Indikator 8.4.2: Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk 

materialeforbrug pr. BNP. 

Indsats fra RBTs side: Statistik for pendlingsafstande 

Midler: lokalisering af produktion og service, så pendlingsafstande reduceres: stationsnærhedsprincippet, 

lokal produktion baseret på lokale ressourcer frem for stadig stigende centralisering og stor-skala 

produktion 



 

 

Kilde: Henrik Toft Jensen, Viggo Plum og Peter Skriver: Nye tendenser i befolkningens 

flyttemønstre i Danmark, RUC 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendlingens omfang er størst i Region Sjælland 

 

Kilde: DTU: Transportvaneundersøgelsen, Faktaark om pendling i Danmark, maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valg af transportmiddel til pendling 2011 

 

Kilde: DTU: Transportvaneundersøgelsen, Faktaark om pendling i Danmark, maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammenhængen mellem valg af transportmiddel og rejselængde  

 

 

 

Kilde: DTU: Transportvaneundersøgelsen, Faktaark om pendling i Danmark 



P-plads politik afgørende for omfanget af pendlerbilister 

 

Kilde: DTU: Transportvaneundersøgelsen, Faktaark om pendling i Danmark 

 

Delmål 8,9: 

Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber 

arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter. 

Indikator 8.9.1: BNP for direkte turisme i forhold til det samlede BNP og vækstrate 

Indikator 8.9.2: Antal af arbejdspladser i den bæredygtige turismeindustri som en andel af den samlede 

andel af arbejdspladser i turismeindustrien 

Indsats fra RBTs side: statistik over danskeres og udlændinges brug af transportmiddel i forbindelse med 

turisme, cykelturisme og arbejdspladser 

Midler: Turisme baseret på bæredygtig transport internationalt og nationalt: fremme af internationale 

(nat)tog, cykelturisme på land og i byer, udfasning af fossilt drevne turistbusser, øget beskæftigelse i 

cykelbranchen på produktions- og serviceområdet 



Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering 

og understøtte innovation 

Delmål 9,1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og 

grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med 

fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

Indikator 9.1.1: Andel af befolkningen udenfor byer, der bor inden for 2 km af en helårsvej. 

Indikator 9.1.2. Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform. 

Indsats fra RBTs side: statistik over infrastrukturens udbygning fordelt på vej, bane, flyruter – for personer 

og gods 

Midler: Skift fra vej til bane for både passagerer og gods og fra fly til tog 

 

Passagerernes behovspyramide 

 

 

Kilde: 

Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, maj 2019, s. 9 

 



Sammenligning af det kollektive trafiksystem i København, Oslo og København 

 

Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 30 

Trafikknudepunkter: ansvaret fordelt på for mange aktører 

 

Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 40 



Undersøgelse af tilfredsheden med den kollektive transport i Danmark 

 

Kilde: Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 5 

 

 

Kilde: Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 10 



Undersøgelse vedrørende vigtigste krav til transport  

 

Kilde: Passagerpulsen: Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport, marts 2019, Tabel 9, s. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transportundersøgelse: i hvilket omfang den kollektive transport tilgodeser 

trafikanternes krav til transport sammenlignet med biltransport 

 

Kilde: Passagerpulsen: Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport, marts 2019, Tabel 10, s. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transportundersøgelse: krav til større anvendelse af kollektiv transport  

 

Kilde: Passagerpulsen: Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport, marts 2019, Figur 12, s. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilfredshed med cykelparkering ved stationer 

 

Kilde: Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 41 

 

 

 

 

 

 



Oplevelse af cykelparkering ved togstationer 

 

Kilde: Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejseregler for cykelmedtagning i kollektiv transport hos forskellige operatører 

 

Kilde: Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 42 

 

 

 

 

 



Københavns kommune: status og nøgletal for trafikudvikling og målsætning 

 

Cykelredegørelse 2019, Bilag 2, s. 6 



Københavns kommune: Overblik over målsætninger, strategier og planer på 

cykelområdet 

 

 

Kilde: 

Cykelredegørelse 2019, Bilag 2, s. 30 

 

 



 

Kilde: Passagerpulsen: Fem centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport, s. 46 

Færre og færre tager toget 

 

 

 

Kilde: 

Klaus Dohm og Lars From: Bilen kører fra toget – kunderne flygter fra togene over i biler og busser, Jyllands-

Posten søndag den 25. november 2018 



 

Trængselsudfordringen 



 



Den forventede stigning i trafikarbejdet, i bil som fører, som passagerer og for 

gods, basisfremskrivning via Landstrafikmodellen 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Tabel 1, s. 6 

 

Trafikarbejdet, bil som fører, fordelt på syv områder 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Tabel 2, s. 10 

 

 

 

 



Tid i trængsel 2015-2030, i bil, for de syv områder 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Tabel 3, s. 10 

 

Trængsel i forhold til tilladt hastighed, i bil 

 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Figur 1, s. 11 

 



Udvikling i trængsel 2015 til 2030, i bil 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Figur 2, s. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transportarbejde efter alder, fordelt på transportformer 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Figur 12, s. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gennemsnitligt transportarbejde i bus eller tog pr. person, 2015 

 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Figur 14, s. 27 

 

 

 

 

 

 

 



Den kollektive transports markedsandel for de største byer 2015 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Figur 10, s. 18 

 

Tidsforbrug i kollektiv transport, for de syv områder i 2015 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Tabel 6, s. 18 

 

 

 

 

 



Udvikling i transportarbejdet 2015-2030, kollektiv trafik, fordelt på syv områder 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Tabel 4, s. 17 

 

Transportarbejdet, på cykel, 2015-2030, fordelt på de syv områder 

 

Kilde: DTU: Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030, Tabel 7, s. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udvikling i antal rejser mellem forskellige kollektive transportmidler i 

Hovedstadsområdet 1995-2017 

 

Kilde: COWI: Hvem tænker på bussen, når der planlægges skinner, november 2018 

Delmål 9,4:  

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med 

mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle 

processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet. 

Indikator 9.4.1: CO2-udledning ift. værditilvækst. 

Indsats fra RBTs side: Statistik for transportformernes energiforbrug og CO2-udslip 

Midler: skift fra fossil energi til bæredygtige energiformer: el, vind og sol 

 

 

 

 

 



Bæredygtig transport i byen 

 

kilde: Rambøll: Sådan skaber vi bedre byer 

 

 

 

 



CO2-udledning: fossilbil vs elektrisk bil i forskellige EU-lande 

 

Kilde: The International Council on Clean Transportation (ICCT). Grafik: ICCT / Lea Pilsborg 

Journalist Lea Pilsborg: Er elbiler bedre for klimaet end benzin- og dieselbiler? 

Videnskab.dk 29 maj 2019  

 

 

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EV-life-cycle-GHG_ICCT-Briefing_09022018_vF.pdf


Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 

bæredygtige 

Delmål 11,2: 

Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en 

overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særligt 

hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre. 

Indikator 11.2.1: Andel af befolkning, der har nem adgang til offentlig transport, fordelt på køn, alder og 

personer med handicap. 

Indsats fra RBTs side: Kort over mangelfuld infrastruktur til mindre bysamfund og udkanten, herunder 

belyst ved udvalgte køreplaner, tillige med statistik over prisudvikling for kollektiv transport sammenlignet 

med kørsel i bil tillige prisudvikling for fossilt brændstof. 

Midler: skinnebåren trafik som transportsystemets skelet og øvrige transportmidler koblet til skelettet med 

tilstrækkelige tidsintervaller til at fungere funktionelt for brugerne, dvs. som en integreret rejse forbedring 

af den kollektive infrastruktur til udkantsområder og såkaldte ghettoområder, således at disse områders 

befolkningsgrupper integreres politisk, økonomisk og socialt; forbedring af adgang til det kollektive 

transportsystem for handicappede, belysning af det kollektive transportsystem set ud fra et kønsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammenligning af priser på transport og det generelle prisniveau 201-2008 

 

Kilde: 

”Baselin for verdensmålene. Verdensmål 11: Bærfedygtige byer og lokalsamfund”. Et pilotprojekt 

udarbejdet af Dansk Arkitekturcenter og Rambøll management Consulting, s. 36 

 

 

 

 



Gennemsnitlig afstand til nærmeste station for folk med nedsat mobilitet sammenlignet med 

folk med ikke-nedsat mobilitet 

 

Kilde: 

”Baselin for verdensmålene. Verdensmål 11: Bærfedygtige byer og lokalsamfund”. Et pilotprojekt 

udarbejdet af Dansk Arkitekturcenter og Rambøll management Consulting, s. 38 

 

 



Delmål 11.6: 

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt 

på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning. 

Indikator 11.6.2: Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler (f.eks. PM2.5 og PM10) i byer (vægtet 

indbyggertal). 

Indsats fra RBTs side: statistik over partikel- og støjforurening, herunder måling af ultrafine partikler 

(foretaget af Nørrebro Miljøpunkt og Miljøpunkt Indre by & Christianshavn), NOx’er tillige med partikel-, 

støj- og CO2-forurening fra fly 

Midler: Fossilt drevne biler skal ud af historien: miljøzoner i byerne og slutdato for fossilt drevne biler, både 

nye og eksisterende, gang og cyklisme forbedrer livskvaliteten og forlænger levetiden, afgifter på 

flytransport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luftforurening med partikler – oversigt over partikelstørrelse og skadelighed 

 

 

Kilde: Københavns kommune: Fakta om luftforurening i København, Bilag 3 



Oversigt over Euronormer 3-6 

 

Kilde:  

Københavns kommune: Fakta om luftforurening i København, Bilag 3, s. 7 

 

 

 

 

 



Euronormer: Køretøjssammensætning i Københavns kommune 2016 og 

sammensætning af køretøjer fordelt på euroklasser og brændstoftype 2016 

 

Kilde:  

Københavns kommune: Fakta om luftforurening i København, Bilag 3, s. 8 

 



Kvalitativ konsekvensvurdering af det enkelte virkemiddel på luftforurening inden 

for trafik 

 

 

Kilde: COWI: Hovedrapport. Vurdering af luft og støj. Kortlægning af virkemiddelkatalog. Region 

Hovedstaden, april 2018, Tabel 2-1, s. 15-16 



Kvalitativ konsekvensvurdering af virkemidler inden for trafik for helbredsskadelig 

luftforurening, CO2 og støj 

 

Kilder: Virkemiddelkatalog for luftforurening i Region Hovedstaden. Videnskabelig rapport fra DCE – 

National Center for Miljø og Energi Nr. 268 2018, Tabel 2.2, s. 15 

 

 



Kvalitativ vurdering af virkemidler på støjforurening inden for vej- og 

jernbanetrafik 

 

Kilde: COWI: Hovedrapport. Vurdering af luft og støj. Kortlægning af virkemiddelkatalog. Region 

Hovedstaden, april 2018, Tabel 3-1 og Tabel 3-2, s. 32 



Støjbelastede boliger i Region Hovedstaden 

 

 

 



 

Kilde: COWI: Kortlægning af støjs helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden 

april 2017, Fig 4-6 og Fig 4-7, s. 34 og 35 

 

 

 

 

 



For tidligt døde og samfundsøkonomiske omkostninger ved vejstøj, på landsplan 

og Region Hovedstaden 

 

Kilde: COWI: Kortlægning af støjs helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden 

april 2017, Fig 4-9 s. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samfundsøkonomiske omkostninger i forbindelse med vej- og togstøj 

 

Kilde: COWI: Kortlægning af støjs helbreds- og miljøeffekter i Region Hovedstaden, Region Hovedstaden 

april 2017, Tabel 4-18, s. 40 



 

Kilde: Rambøll: Sådan skaber vi bedre byer 



Støj og transport 

 

Kilde: Støjpolitik – med overblik over reguleringen i Københavns Kommune, bilag 2, december 2018 

 

Kilde: Støjpolitik – med overblik over reguleringen i Københavns Kommune, bilag 2, december 2018 



Flyafgifter hvis behandlet som benzin 

Destination fra 

København 

Udledt CO2 

tur/retur 

Afgifter hvis behandlet 

som benzin 

Vejledende pris 

tur/retur 

Prisstigning i 

procent 

Oslo 164 kg 479 kr 
Mellem 1200 og 

1600 kr 
30 % til 40 % 

Stockholm 177 kg 517 kr 
Mellem 1300 og 

2300 kr 
22 % til 40 % 

London 325 kg 949 kr 
Mellem 1000 og 

3000 kr 
32 % til 95 % 

Berlin 121 kg 353 kr 
Mellem 650 og 2300 

kr 
15 % til 54 % 

Paris 349 kg 1019 kr 
Mellem 850 og 3000 

kr 
34 % til 120 % 

Rom 521 kg 1521 kr 
Mellem 1300 og 

2800 kr 
54 % til 117 % 

Krakow 271 kg 791 kr 
Mellem 800 og 3300 

kr 
24 % til 99 % 

Kreta 835 kg 2438 kr 
Mellem 1750 og 

4200 kr 
58 % til 139 % 

Gran Canaria 1297 kg 3787 kr 
Mellem 1400 og 

5000 kr 
76 % til 270 % 

New York 2104 kg 6144 kr 
Mellem 3400 og 

5000 kr 
103 % til 180 % 

Tokyo 2954 kg 8626 kr 
Mellem 7700 og 

14000 kr 
62 % til 112 % 

Bangkok 2954 kg 8558 kr Cirka 9000 kr 95 % 

Kilde: 

Billetten til Gran Canaria ville være dobbelt så dyr, hvis flybrændstof blev beskattet som benzin, Ingeniøren 

24. juni 2019 

 

 



De samlede eksterne omkostninger forbundet med forskellige transportformer i 

de 28 EU-lande i 2016 

 

Kilde: 

Huib van Essen, Committed to the Environment Delft: Sustainable Transport Infrastructure Charging and 

Internalisation of Trasnsport Externalities, December 2018 

Delmål 11.7:  

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, 

især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap. 

Indikator 11.7.1: Den gennemsnitlige andel af bebyggede områder i byer, der er åben tilgængelig for 

offentlig brug for alle, opdelt på køn, alder og personer med handicap. 

Indsats fra RBTs side: statistik over arealanvendelsen mellem husrækkerne, specielt i København, og 

statistik over de forskellige transportformers anvendelse af byens areal til kørsel og parkering 

Midler: prioritering af parkering for handicappede i bil og for cyklister, omdannelse af veje og p-pladser på 

overfladen til øvrige aktivitets- og rekreationsrum 



Persontransportens pladskrav, indekseret i forhold til bilers pladskrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pladskrav til forskellige transportformer - Amsterdam 

 

Kilde: Quee and Bijlsma: Urban mobility from a human scale – promoting and facilitating active travel in 

cities, SWECO 2018 Urban Move Report, s. 5 

Cyklelejerskab og transportformernes sammensætning i europæiske byer 

 

Kilde: Quee and Bijlsma: Urban mobility from a human scale – promoting and facilitating active travel in 

cities, SWECO 2018 Urban Move Report, s. 8 

 

 

 



Utrecht – gade omformet til “cykelgade”, hvor biler er gæster 

 

Kilde: Quee and Bijlsma: Urban mobility from a human scale – promoting and facilitating active travel in 

cities, SWECO 2018 Urban Move Report, s. 20 

 

 



Superblok-modellen i Barcelona – vejnet nu og fremtidig vision med superbloks 

 

 

Kilde:  

David Roberts: Barcelona’s superblocks are a new model for “post-car” urban living, Vox 11. April 2019  

 



Superblok-modellen – planlægningsinstrument til fredeliggørelse af byrum 

 

Kilde: Charter for ecosystemic planning of cities and metropolises. A Charter for developing new urban 

development and regenerationg existing ones, s. 88 

 

 



Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer 

Delmål 12.2: 

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. 

Indikator 12.2.1: Materielt fodaftryk, materielt fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk ift. BNP. 

Indikator12.2.2: Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk 

materialeforbrug ift. BNP 

Indsats fra RBTs side: fra territorielt baseret til forbrugsorienteret målemetode til beregning af 

drivhusgasudslip, herunder fra international transport  

Midler: hvilke aktiviteter skal inddrages for at gå fra territorielt baseret til forbrugsorienteret målemetode, 

og hvordan indhentes den nødvendige statistik (hjælp fra Danmarks statistik, evtl. Region hovedstaden og 

CONCITO)? 

Delmål 12.8: 

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om 

bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. 

Indikator 12.8.1: Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse i bæredygtig 

udvikling (herunder uddannelse i klimaændringer) er integreret i a) nationale uddannelsespolitikker, b) 

læseplaner, c) læreruddannelse og d) vurdering af de studerende. 

Indsats fra RBTs side og midler: klima- og miljøproblematikken opprioriteres i uddannelsessektoren  

Delmål 12.b: 

Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på 

bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter. 

Indikator 12.b.1: Antal af bæredygtige turisme-strategier eller politikker og gennemførte handlingsplaner 

ud fra aftalte overvågning og evalueringsværktøjer. 

Indsats fra RBTs side og midler: overblik over udviklingen på Airbnb området og svinende turisttrafik i form 

af dieseldreven busser, herunder hopon-hopoff busser og fra krydstogtskibe 

Delmål 12.c: 

Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne 

markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af 

beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres 

miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for 



udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter 

de fattige og de berørte samfund. 

Indikator 12.c.1: Mængden af fossile brændstofsubsidier pr. BNP-enhed (produktion og forbrug) og i 

forhold til de samlede nationale udgifter til fossile brændstoffer. 

Indsats fra RBTs side og midler: brændstofafgifter og passagerafgifter på fly 

 

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

Delmål 13.2 

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning. 

Indikator 13.2.1: Antal af lande, der har meddelt en etablering eller igangsætning af en integreret 

politik/strategi/plan, der øger deres evne til at tilpasse sig de negative virkninger af klimaforandringerne og 

som fremmer modstandsdygtighed overfor klimaændringer, og udvikling af lav udledning af drivhusgasser 

på en måde, der ikke truer fødevareproduktion (herunder en national tilpasningsplan, et nationalt bestemt 

bidrag, national kommunikation, toårig opdateret indberetning eller andet). 

Indsats fra RBT’s side og midler: alle trafikinvesteringer skal vurderes for deres indvirkning på miljøet, 

herunder drivhusgasudslip, men også for luft- og støjforurening; kritik af brug af biomasse som en 

bæredygtig energiform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til fordeling af arbejdsopgaver vedrørende de udvalgte FN mål, der berører 

transport: 

Mål 3: Sundhed og trivsel 

Delmål 3,6: 

Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres. 

Indikator 3.6.1: Dødsfald som følge af trafikulykker. 

Indsats fra RBTs side: Statistik over udviklingen inden for antal tilskadekomne og gang og cyklismes 

sammenhæng med sundhed 

Statistik over trafikulykker: Kjeld 

Cyklisme og sundhed: Niels 

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers 

rettigheder og muligheder. 

Delmål 5.1:  

Alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt skal stoppes. 

Indikator 5.5.1: Hvorvidt der findes retlige rammer for at fremme, håndhæve og overvåge ligestilling og 

ikke-diskrimination på baggrund af køn. 

Indsats fra RBTs side: Statistik over transportformernes kønsfordeling 

Køn og transport: Leif og Hanne 

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en 
overkommelig pris 

Delmål 7.2:  

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt. 

Indikator 7.2.1: Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug. 

Indsats fra RBTs side: statistik over transportformernes anvendelse af ikke-fossile energikilder 

Delmål 7.3:  

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles. 

Indikator 7.3.1: Energiintensitet målt i forhold til primær energi og BNP. 



Indsats fra RBTs side: Statistik over de forskellige transportformers andel af transportens energiforbrug 

Statistik over transportformernes anvendelse af ikke-fossile energikilder og statistik over de forskellige 

transportmidlers andel af transportens energiforbrug: Poul 

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 

produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle 

Delmål 8,4: 
Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og 

det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige 

Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen. 

Indikator 8.4.1: Materielt fodaftryk, materielle fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk pr. BNP. 

Indikator 8.4.2: Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk 

materialeforbrug pr. BNP. 

Indsats fra RBTs side: Statistik for pendlingsafstande 

Pendlingsafstande: Ivan 

Delmål 8,9: 

Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber 

arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter. 

Indikator 8.9.1: BNP for direkte turisme i forhold til det samlede BNP og vækstrate 

Indikator 8.9.2: Antal af arbejdspladser i den bæredygtige turismeindustri som en andel af den samlede 

andel af arbejdspladser i turismeindustrien 

Indsats fra RBTs side: statistik over danskeres og udlændinges brug af transportmiddel i forbindelse med 

turisme, cykelturisme og arbejdspladser 

Turisme og flytrafik: Poul 

Turisme og cykeltrafik: Niels 

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering 

og understøtte innovation 

Delmål 9,1: 

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og 

grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med 

fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris. 

Indikator 9.1.1: Andel af befolkningen udenfor byer, der bor inden for 2 km af en helårsvej. 

Indikator 9.1.2. Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform. 



Indsats fra RBTs side: statistik over infrastrukturens udbygning fordelt på vej, bane, flyruter – for personer 

og gods 

Infrastrukturens fordeling: Niels 

Delmål 9,4:  

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med 

mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle 

processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet. 

Indikator 9.4.1: CO2-udledning ift. værditilvækst. 

Indsats fra RBTs side: Statistik for transportformernes energiforbrug og CO2-udslip 

Statistik over transportformernes energiforbrug og CO2-udslip: Kjeld og Poul (se delmål 11.6) 

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og 

bæredygtige 

Delmål 11,2: 

Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en 

overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres bl.a. ved at udbygge den kollektive trafik med særligt 

hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre. 

Indikator 11.2.1: Andel af befolkning, der har nem adgang til offentlig transport, fordelt på køn, alder og 

personer med handicap. 

Danmarks statistiks bud på indikatorer tillige med forslag til supplerende indikatorer – se ovenfor 

Indsats fra RBTs side 

Priser på transport: Ivan 

Tilgængelighed og afstand til transport: Leif 

Delmål 11.6: 

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt 

på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning. 

Indikator 11.6.2: Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler (f.eks. PM2.5 og PM10) i byer (vægtet 

indbyggertal). 

Indsats fra RBTs side: statistik over partikel- og støjforurening, herunder måling af ultrafine partikler 

(foretaget af Nørrebro Miljøpunkt og Miljøpunkt Indre by & Christianshavn), og NOx’er tillige med partikel-, 

støj- og CO2-forurening fra fly 



Partikelforurening: Kjeld 

Støjforurening: Ivan 

Udledning af CO2 inden for transport: Kjeld 

Udledning fra international flytransport: Poul 

Delmål 11.7:  

Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, 

især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap. 

Indikator 11.7.1: Den gennemsnitlige andel af bebyggede områder i byer, der er åben tilgængelig for 

offentlig brug for alle, opdelt på køn, alder og personer med handicap. 

Indsats fra RBTs side: statistik over arealanvendelsen mellem husrækkerne, specielt i København, og 

statistik over de forskellige transportformers anvendelse af byens areal til kørsel og parkering 

Arealanvendelse i København: Kjeld 

Transportformernes arealforbrug: Ivan 

Danmark Statistiks bud på indikatorer – se ovenfor: 

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer 

Delmål 12.2: 

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. 

Indikator 12.2.1: Materielt fodaftryk, materielt fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk ift. BNP. 

Indikator12.2.2: Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk 

materialeforbrug ift. BNP 

Indsats fra RBTs side: fra territorielt baseret til forbrugsorienteret målemetode til beregning af 

drivhusgasudslip, herunder fra international transport  

Forbrugsorienteret beregning af drivhusgasudslip fra international transport: Kjeld og Poul 

Delmål 12.8: 

Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om 

bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen. 



Indikator 12.8.1: Omfang af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse i bæredygtig 

udvikling (herunder uddannelse i klimaændringer) er integreret i a) nationale uddannelsespolitikker, b) 

læseplaner, c) læreruddannelse og d) vurdering af de studerende. 

Indsats fra RBTs side og midler: klima- og miljøproblematikken opprioriteres i uddannelsessektoren  

Klima- og miljø i uddannelsessektoren: Hanne 

Delmål 12.b: 

Der skal udvikles og indføres værktøjer til at overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på 

bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og lokale produkter. 

Indikator 12.b.1: Antal af bæredygtige turisme-strategier eller politikker og gennemførte handlingsplaner 

ud fra aftalte overvågning og evalueringsværktøjer. 

Indsats fra RBTs side og midler: overblik over udviklingen på Airbnb området og svinende turisttrafik i form 

af dieseldreven busser, herunder hopon-hopoff busser og fra krydstogtskibe 

Airbnb og krydstogtskibe i København: Kjeld 

Delmål 12.c: 

Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne 

markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af 

beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres 

miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for 

udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter 

de fattige og de berørte samfund. 

Indikator 12.c.1: Mængden af fossile brændstofsubsidier pr. BNP-enhed (produktion og forbrug) og i 

forhold til de samlede nationale udgifter til fossile brændstoffer. 

Indsats fra RBTs side og midler: brændstofafgifter og passagerafgifter på fly 

Flyafgifter: Poul 

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser 

Delmål 13.2 

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning. 

Indikator 13.2.1: Antal af lande, der har meddelt en etablering eller igangsætning af en integreret 

politik/strategi/plan, der øger deres evne til at tilpasse sig de negative virkninger af klimaforandringerne og 

som fremmer modstandsdygtighed overfor klimaændringer, og udvikling af lav udledning af drivhusgasser 



på en måde, der ikke truer fødevareproduktion (herunder en national tilpasningsplan, et nationalt bestemt 

bidrag, national kommunikation, toårig opdateret indberetning eller andet). 

Indsats fra RBT’s side og midler: alle trafikinvesteringer skal vurderes for deres indvirkning på miljøet, 

herunder drivhusgasudslip, men også for luft- og støjforurening; kritik af brug af biomasse som en 

bæredygtig energiform 

Anvendelse af biomasse: Bente 

 

 

 

 

 

 

 


