
Korsør, den 8. oktober 2019 

Uddeling af RA’s Støttefonds Forskningspris 2019 

RA’s Støttefonds Forskningspris for Kollektiv Trafik uddeles for anden gang tirsdag den 8. oktober 
2019 i Korsør. 
 
Det er med stor glæde, at vi kan tildele prisen til videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet 
Line Røjkær Rasmussen på baggrund af kandidatspecialet fra Aalborg Universitet, Pisk eller 
gulerod? - En undersøgelse af trafikpolitiske styringsmidler til at påvirke grøn transportadfærd 
(Aalborg Universitet, Civilingeniøruddannelsen i Veje & Trafik – Juni 2019). 
 
Begrundelse 

I specialet undersøger Line Røjkær Rasmussen, hvilke trafikpolitiske styringsmidler kan påvirke 
transportadfærd mod øget brug af kollektiv transport.  

Foruden et grundigt litteraturstudie blev gennemført en analyse af alle regeringsrapporter om 
transportsektorens klimamål siden 1990. Arbejdet indeholder også en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 1.008 respondenter som viste, at miljø- og 
klimaudfordringerne har stor interesse samtidig med, at der blev målt en kraftig opbakning til 
en større politisk indsats på området.  

I forhold til den kollektive trafik viste en stated preference-undersøgelse blandt de 1008 
respondenter: 

 at nuværende bilister i højere grad lader sig påvirke af reduceret tidsforbrug i den 
kollektive transport frem for takstnedsættelser, som havde større påvirkning af cyklister. 

 at afgifter relateret til den nuværende bilkørsel har en større grundlæggende påvirkning, 
hvortil højere benzinpriser viste sig som det mest effektfulde virkemiddel.  

 at ved kombineret fremme af den kollektive transport og implementering af en 
betalingsring eller roadpricing, var takstnedsættelser imidlertid det styringsmiddel, som 
havde den største påvirkning af bilisterne.  

 at for de nuværende brugere af kollektiv transport var det afgørende, at rejsetiden ikke 
forøges for fastholdelse af disse. 

 

Bedømmelseskomiteen har vurderet såvel projektets akademiske kvalitet som originalitet som 
særdeles højt samtidig med, at arbejdets omfang er ganske imponerende for et kandidatprojekt.  

Gennem sit emnevalg og metode har Røjkær Rasmussen en tilgang der er meget relevant i 
forhold til de udfordringer, persontransportsektoren står overfor. Der er fra alle sider et krav om 
grøn og klimavenlig omstilling af persontrafikken, og her kan et ganske stort bidrag komme fra 
en overflytning af en større del af det samlede transportarbejde fra privatbilismen til den 
kollektive trafik. Spørgsmålet om hvordan dette mål kan nås er imidlertid vanskeligt, og til den 
diskussion bidrager specialet med nyttig viden for beslutningstagere på alle niveauer. 

Med prisen følger et legat på 20.000 kr. 
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