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Trafikspring
Trafikspring i forbindelse med kapacitetsudvidelser på det danske vejnet har længe været et omdiskuteret 
emne. På grund af et begrænset datagrundlag har vurderingsmetoderne til at evaluere størrelsen af 
trafikspring været præget af ad hoc tilgange, hvilket ofte har ført til en undervurdering af den trafikale 
udvikling.

Trafikspringets betydning for evaluering 
af projekter 
Trafikspring er den ekstra trafik, der op-
står, når fremkommeligheden på vejnettet 
forbedres. Det kan være i forbindelse med 
udvidelse af vejkapacitet, intelligente tra-
fiksystemer eller øgede hastighedsgrænser. 
I denne artikel fokuseres der dog udeluk-
kende på trafikspring i forbindelse med ny-
anlæg af statsveje (motorveje, landeveje og 
omfartsveje).

Disse vejprojekter resulterer i rejse-
tidsbesparelser for rejsende i de berørte 
transportkorridorer. Dette tiltrækker nye 
trafikanter og skaber incitament for læn-
gere pendlingsafstande blandt eksisterende 
trafikanter, da den generelle omkostning af 
transport (pris + rejsetid) er lavere end før, 
projektet blev bygget, se figur 1.

Trafikspringet har til tider været betrag-
tet som værende af marginal betydning for 

evalueringen af transportprojekter, men den 
øgede trafikale udvikling har en række vig-
tige konsekvenser, der bør inddrages i evalu-
eringen af projekter. Ved at udelade eller un-
dervurdere trafikspringet vil man overvur-
dere projekts evne til at reducere trængsel og 
undervurdere projekts miljøkonsekvenser.

I forbindelse med samfundsøkonomiske 
analyser eller VVM-redegørelser kan inklu-
sion af trafikspring i de trafikale prognoser 
bruges i argumenterne for et projekt. De 
nye trafikanter betyder, at en større gruppe 
borgere drager nytte af tidsbesparelserne. 
For projekter med brugerbetaling vil trafik-
springet også udmønte sig i en højere eva-
luering af indtægtsniveauet og dermed en 
kortere tilbagebetalingsperiode.

Omvendt kan inklusion af trafikspring 
også bruges til at argumentere imod et pro-
jekt. I tilfælde, hvor projektet omhandler 
afhjælpning af trængsel, vil inklusion af tra-
fikspring reducere den gennemsnitlige rejse-
tidsbesparelse for trafikanter, da den ekstra 
trafikmængde vil resultere i, at der hurtigere 
opstår nye trængselsproblemer.

Derudover kan trafikspringet indirekte 
være inkluderet i 0-alternativet, hvor der 
ofte ikke tages højde for den trafikhæm-
mende effekt af fremtidig trængsel. Man 
overvurderer dermed trængselseffekterne i 
et scenarie, hvor kapaciteten ikke udvides, 
hvilket får kapacitetsudvidelsen til at frem-
stå som nødvendig.

Internationale erfaringer med trafik-
spring
Der har hidtil ikke været mange empiriske 
undersøgelser af trafikspring i dansk sam-
menhæng, men internationalt findes der 
en række tidligere studier. I England er der 
fortaget et større forskningsprojekt (SAC-
TRA) af trafikspring ved 151 vejprojekter. 
I undersøgelsen fandt man, at trafikvæksten 
som følger af vejprojekter blev systematisk 
undervurderet, hvilket betyder, at man i 
disse tilfælde overvurderer, hvor meget vej-
projekterne afhjælper trængsel.
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Figur 1. Udbud og efterspørgsel.
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I et andet forskningsprojekt fra England 
har man observeret følgende trafikspring 
over tid ved åbning af nye vejprojekter:
•	 Umiddelbart efter åbning - 10%
•	 Et år efter åbning - 22%
•	 Fem år efter åbning - 26%
•	 Mere end fem år - 33%

Tallene er korrigeret for den generelle ud-
vikling i trafikken og angiver dermed ude-

Figur 2. placeringen af de 45 vejprojekterne der er blevet undersøgt. Rød = Motor-
veje, blå = landeveje, grøn = omfartsveje og sort = store motorvejsbroer.

Motorveje Landeveje Omfartsveje Motorvejs-
broer

Antal projekter 20 8 15 2

Trafikspring 11% 6% 3% 57%

Tabel 1. resultater for de fire vej-kategorier. 
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rier, er man nødt til at inkorporere effekten 
af trafikspring bedre i planlægningen af nye 
projekter. På baggrund af både internatio-
nale og danske data virker det ikke muligt 
at opstille simple tommelfingerregler for 
størrelsen af trafikspring. Der må derfor 
rettes en øget fokus mod at identificere de 
omstændigheder, hvor størrelsen og indfly-
delsen af trafikspring sandsynligvis vil spille 
en væsentlig rolle i evalueringsgrundlaget. 
Både danske og internationale erfaringer 
viser, at den trafikale udvikling ved nyt vej-
byggeri systematisk undervurderes. I den 
kontekst burde der i Danmark indføres en 
systematisk efterevaluering af gennemførte 
projekter, så man bliver i stand til at præ-
cisere årsagen til disse konsekvente fejlvur-
deringer.

<

Afslutning
Generelt kan det siges, at der er observeret 
et trafikspring ved samtlige nye vejprojekter 
i Danmark, men at størrelsesordenen va-
rierer en del. For mindre vejprojekter som 
omfartsveje og landeveje er trafikspringene 
oftest begrænsede og har mindre indflydelse 
på planlægningen end ved større vejprojek-
ter. For de større projekter som motorveje 
og motorvejsbror forekommer der væsent-
lige trafikspring, og typisk også i højere grad 
end det har været antaget i planlægningen 
af disse projekter. Derudover er det vigtigt 
at bemærke, at trafikspringet stiger støt over 
tid og ikke kun er begrænset til en kort pe-
riode umiddelbart efter åbning af et vejpro-
jekt.

Hvis man skal kunne lave nogen fornuf-
tige planlægning for fremtidige trafiksena-

lukkende den trafikale vækst som følge af 
den forbedrede fremkommelighed. Der kan 
observeres en markant stigning i trafikken 
allerede inden for det første år, og efter fem 
år er trafikken steget med over 30%. Hertil 
kommer så den generelle udvikling i trafik-
ken, der typisk ligger på 2% om året. 

Danske erfaringer med trafikspring
Et nyt dansk studie har forsøgt at fremskaffe 
lignede data på størrelsen af trafikspring ved 
danske vejprojekter med sigte på at skabe 
et bedre evalueringsgrundlag for fremtidig 
transportinfrastruktur.

Projektet har vurderet trafikspringet 
for fire forskellige vejtyper. Dette er opnået 
igennem korridoranalyse af 45 vejprojekter, 
der er blevet gennemført i perioden 1980-
2011. På figur 2 ses et kort over projekternes 
placering.

Projekterne er fordelt på fire kategorier: 
motorveje, landeveje, omfartsveje og store 
motorvejsbroer. Denne opdeling er baseret 
på en forventning om, at de største ændrin-
ger i transportsystemet medfører de største 
trafikspring. Da motorveje og i sær de store 
broforbindelser forbedrer rejsetiden betrag-
teligt, må det også forventes, at der her ob-
serveres den største ændring i rejsemønstre.

Trafikspringende er så vurderet på bag-
grund af tællinger umiddelbart før åbningen 
af et projekt og i en periode op til fem år 
efter åbning. Tællingerne er efterfølgende 
korrigeret for den generelle udvikling i tra-
fikken, så effekten af projekterne isoleres så 
meget som muligt.

Resultaterne for de fire kategorier et år 
efter åbning kan ses i tabel 1. Som forventet 
oplever vejprojekter med store tidsbesparel-
ser også de største relative trafikspring. Figur 
3 viser spredning inden for hver af de fire 
kategorier. Kategorien motorvejsbroer in-
deholder kun to projekter, men da der kun 
findes to nyere projekter af denne størrelse 
i Danmark (Storebælt og Øresund), anses 
disse to for at være rimelige indikatorer for 
fremtidige projekter af samme størrelsesor-
den. I de resterende kategorier er der større 
spredning på størrelsen af trafikspringet, 
men det er ikke unormalt at opleve et tra-
fikspring på op mod 20% for selv mindre 
vejprojekter.

I figur 4 er trafikspringet over en fem-
årig periode vist for fire vejprojekter, og dér 
kan der ligesom for engelske projekter ob-
serveres en løbende stigning i trafikken over 
tid. Det vil sige, at effekten ikke kun er et 
spring i trafikken, men strækker sig over en 
længere periode. Dette vil typisk resultere 
i, at kapaciteten på det nye projekt opbru-
ges tidligere end forventet, når denne effekt 
udelades eller undervurderes i evalueringen 
af projekter.

Figur 3. Spredningen på størrelsen af trafikspring oplevet i hver af de fire kategorier.

Figur 4. Udviklingen af trafikspring for fire vejprojekter over fem år.


