
 
 
  

Screening af et landsdækkende 

kilometerbaseret roadpricingsystem 

Omkostninger, takststruktur og provenu 

Rapport 

Københavns Kommune 



 

Incentive   |   2 

 

 
 
  

Kolofon 

Udarbejdet af: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard 

Dato: 30. januar 2020 

 

Kontakt 

Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., 2840 Holte 

T. 61 333 500, M. kontakt@incentive.dk 

incentive.dk 

mailto:kontakt@incentive.dk


 

Incentive   |   3 

 

Indholdsfortegnelse 

1 OPSUMMERING 4 

2 INDLEDNING 6 

3 OMKOSTNINGER 8 

3.1 Opstart og drift 8 
3.2 Provenutab fra omlægning af afgifter 10 

4 EFFEKTER PÅ NETTOPROVENU OG TRAFIKARBEJDE 12 

4.1 Takststruktur 12 
4.2 Hovedscenarier 13 
4.3 Eksempler på påvirkning af familier og erhvervsliv 19 
4.4 Regional fordeling 26 
4.5 Halv takst på motorveje i hovedstadsområdet og Østlig Ringvej 27 
4.6 Højere takster for indre by og Østlig Ringvej 30 
4.7 Følsomhedsanalyser 35 

5 BILAG A: PROVENU FRA ØSTLIG RINGVEJ 38 

6 BILAG B: METODE – TRAFIKARBEJDE 39 

7 BILAG C: AFGIFTER OG TILBAGELØB 40 

8 BILAG D: SAMMENHÆNG MELLEM SCENARIER 41 

9 REFERENCER 42 

 

  



 

Incentive   |   4 

 

1 Opsummering 

Vi har i denne rapport undersøgt nogle af konsekvenserne ved at indføre et intelligent 

kilometerbaseret roadpricingsystem i kombination med en provenuneutral omlægning af 

afgifterne på at købe og eje person- og varebiler. Det er dog alene et eksempel på én form for 

roadpricing. Et kilometerbaseret system er valgt, fordi det opfylder ønsket om en mere 

intelligent måde at beskatte bilkørslen. Det giver mulighed for, at betalingen svarer til de 

omkostninger, man påfører andre i form af bl.a. trængsel, luftforurening, CO2-udledning og støj. 

Til gengæld er et kilometerbaseret roadpricingsystem omfattende at etablere. Samtidig har vi 

forudsat, at systemet er provenuneutralt, dvs. at alle indtægterne fra roadpricing bruges til at 

nedsætte afgifterne ved at købe og eje person- og varebiler. En provenuneutral omlægning er 

valgt ud fra et ønske om ikke at beskatte bilisterne yderligere. 

En markant omlægning af bilafgifterne  

Indførelse af landsdækkende roadpricing i kombination med en fjernelse af afgifterne på at købe 

og eje person- og varebiler indebærer en ændret beskatning på ca. 35 mia. kr. årligt.  

Der er stor usikkerhed om, hvor dyrt det er at etablere og drive et kilometerbaseret 

roadpricingsystem baseret på satellitteknologi. Vi har i denne rapport forudsat årlige 

omkostninger på 2,8 mia. kr. på baggrund af estimater fra Holland.  

I dag betaler husholdningerne og erhvervslivet samlet set ca. 30 mia. kr. årligt i afgifter til staten 

for at købe og eje person- og varebiler. Det dækker primært over registreringsafgift og 

vægtafgift (grøn ejerafgift). Hertil kommer, at et fald i det samlede trafikarbejde giver staten et 

tab på ca. 3,3 mia. kr. årligt fra afgifter på bl.a. brændstof. Det opvejes dog delvist af ca. 1,1 

mia. kr. årligt i tilbageløb, dvs. øgede indtægter fra moms og afgifter på andre varer.   

Samlet set vil en provenuneutral omlægning derfor medføre et behov for, at de 

kilometerbaserede takster genererer et provenu på ca. 35 mia. kr.1. Det kan fx finansieres ved 

landsdækkende takster, der varierer mellem 0,5-2,4 kr./km afhængig af geografi og tidspunkt. 

Omlægningen medfører større udgifter for nogle og mindre udgifter for andre 

For en familie med en mellemklassebil, der bor i København, kører 10.000 km årligt og bruger 

bilen til at pendle på arbejde, vil det medføre en udgift på ca. 15.000 kr. årligt, afhængig af 

hvor meget af kørslen der foregår i myldretiden. Det er baseret på en uændret adfærd. Ændrer 

familien adfærd ved fx at køre kortere ture, vil udgiften til kilometertakster være tilsvarende 

mindre. Til gengæld sparer familien årligt ca. 11.000 kr. som følge af færre bilafgifter, og de får 

kortere rejsetid i myldretiden.  

 

1 Dvs. 35 mia kr. = 2,8 mia. kr. + 30 mia. kr. + 3,3 mia. kr. – 1,1 mia. kr. 
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En tilsvarende familie, der bor i Struer, kører 15.000 km årligt og ikke ændrer adfærd, vil spare 

det samme som følge af færre bilafgifter, men vil få øgede udgifter på ca. 8.200 kr. årligt, da 

taksterne i på Fyn og i Jylland uden for centrum af Aarhus, Odense og Aalborg er sat til mellem 

0,5-0,9 kr./km i hele døgnet.  

Opgjort pr. region er besparelsen for bilisterne ved fjernelse af bilafgifterne mindre end de 

øgede udgifter til takster, da taksterne også skal dække omkostningerne ved roadpricingsystemet 

og statens tab for indtægter fra brændstofafgifter m.m. Det gælder for alle landets fem 

regioner. 

Væsentligt mindre trafik i hovedstadsområdet 

Effekten på trafikarbejdet er usikkert, da omlægningen af afgifterne er markant. Baseret på 

trafikmodelberegninger vil den samlede reduktion i kørte kilometer med person- og varebiler i 

hele landet være ca. 3%. I hovedstadsområdet vil effekten derimod være et fald på ca. 23%. 

Reduktionen i trafikken medfører, at bilisterne i hovedstadsområdet samlet sparer 11 mio. timers 

rejsetid årligt. Det giver mulighed for mere fritid og et øget arbejdsudbud. 

De lavere bilafgifterne medfører et højere bilejerskab. Også for nogle, der før ændringen kørte i 

kollektiv transport. Det trækker i retning af mindre effekter for den kollektive trafik. Samlet set 

stiger antallet af ture dog 1% i hovedstadsområdet. Heraf stiger de ture, der foregår til fods eller 

på cykel, med ca. 5%.  

Vi har ikke opgjort gevinsterne ved at indføre roadpricing 

Vi har ikke opgjort de velfærdsmæssige gevinster ved at indføre roadpricing. Gevinsterne består 

bl.a. i billigere biler, mindre trængsel på vejene, reduceret luftforurening og CO2-udledning, 

færre uheld og mindre støj.  

Billigere biler og mindre trængsel på vejene vil også være en fordel for erhvervslivet, der er 

afhængige af at kunne transportere deres varer og medarbejdere. Endelig kan ændrede 

omkostninger ved at transportere sig betyde ændrede incitamenter til at bosætte sig eller 

placere sin virksomhed. 
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2 Indledning 

Københavns Kommune har bedt Incentive om at bidrage til at afdække konsekvenserne ved at 

indføre et landsdækkende kilometerbaseret roadpricingsystem for person- og varebiler. Vi har 

bl.a. vurderet de trafikale effekter uden for hovedstadsområdet, omkostninger, takster og 

statens nettoprovenu, mens MOE sideløbende har beregnet de trafikale effekter i 

hovedstadsområdet med OTM-trafikmodellen. Vi har inkluderet de overordnede trafikale effekter 

i denne rapport. De trafikale effekter er uddybet i (MOE 2019b). Scenarierne, vi undersøger, er 

valgt af Københavns Kommune med henblik på at få bedre viden om de trafikale og økonomiske 

konsekvenser ved at indføre kilometerbaseret roadpricing. 

Formålet med rapporten er at give viden om konsekvenser ved roadpricing 

Formålet med denne rapport er at bidrage med viden om nogle af konsekvenserne ved at indføre 

et kilometerbaseret roadpricingsystem. Det er dog alene et eksempel på én form for roadpricing. 

Der findes en række andre former for roadpricing, fx baseret på passage af specifikke punkter 

(som Storebælts- og Øresundsbroen) eller på kørsel i bestemte områder (som betalingsområdet i 

London).  

Et kilometerbaseret system er valgt, fordi det opfylder ønsket om en mere intelligent måde at 

beskatte bilkørslen. Det giver mulighed for, at betalingen svarer til de omkostninger, man 

påfører andre i form af bl.a. trængsel, luftforurening, CO2-udledning og støj. Til gengæld er et 

kilometerbaseret roadpricingsystem omfattende at etablere. Samtidig har vi forudsat, at 

systemet er provenuneutralt, dvs. at alle indtægterne fra roadpricing bruges til at nedsætte 

afgifterne ved at købe og eje peron- og varebiler. En provenuneutral omlægning er valgt ud fra 

et ønske om ikke at beskatte bilisterne yderligere. 

Vi afdækker ikke konsekvenserne for bl.a. den kollektive trafik, klimaet eller miljøet 

En konsekvens af at indføre roadpricing er, at flere vælger andre transportformer. På de korte 

distancer vil flere vælge at cykle eller gå, mens flere på de længere distancer vil vælge den 

kollektive trafik. Det medfører øgede indtægter og øgede udgifter i den kollektive trafik. Det har 

vi ikke set på her. 

Vi har ikke foretaget en samlet vurdering af, om det er en god idé at indføre et landsdækkende 

kilometerbaseret roadpricingsystem. I en sådan vurdering er det nødvendigt også at inkludere 

effekterne på den kollektive trafik og de effekter, trafikanterne påfører hinanden i form af bl.a. 

trængsel, luftforurening, CO2-udledning og støj. 

Vi − og MOE − har foretaget beregningerne af adfærdseffekterne for år 2035. Året er valgt, for at 

resultaterne er sammenlignelige med bl.a. beregningerne af Østlig Ringvej, og er ikke et udtryk 

for en stillingtagen til tidshorisonten for at implementere et kilometerbaseret roadpricingsystem. 
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Væsentlig usikkerhed 

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med de estimater, vi præsenterer i denne rapport. Det 

skyldes bl.a., at man kun har begrænset viden om, hvordan trafikanterne ændrer adfærd, når 

der sker så markante ændringer i incitamenterne for forbrugere og erhvervsliv til at købe bil og 

anvende den. Samtidig er det forudsat, at der er tilstrækkelig kapacitet i den kollektive trafik til 

at transportere de bilister, der vil vælge at tage den kollektive trafik.  

Oversigt over rapporten 

Vi har redegjort for forudsætningerne for omkostningerne i afsnit 3. Det består af 

omkostningerne ved at etablere og drive et kilometerbaseret roadpricingsystem (afsnit 3.1) og 

statens tab ved, at de nuværende afgifter på at købe og eje en person- eller varebil fjernes 

(afsnit 3.2). 

I afsnit 4 redegør vi for effekterne på nettoprovenu og trafikarbejde i hovedanalysen med en 

provenuneutral omlægning af afgifterne samt en række alternative scenarier. I bilag A (afsnit 5) 

har vi beskrevet provenuet fra trafikken i Østlig Ringvej. Endelig har vi i bilag B og C (afsnit 6 og 

7) kort beskrevet metoden bag beregningerne. 

Beskrivelsen af trafikarbejdet og forudsætningerne bag er uddybet i ’Trafikale effekter af 

roadpricing − trafikmodelberegninger for alternative scenarier’ (MOE 2019b). En oversigt over 

sammenhængen mellem scenarierne i MOE’s rapport (MOE 2019b) og i denne rapport fremgår af 

afsnit 8. 
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3 Omkostninger  

Vi har i dette afsnit lavet en vurdering af omkostningerne ved at etablere og drive et 

kilometerbaseret roadpricingsystem baseret på eksisterende viden. 

3.1 Opstart og drift  

Et landsdækkende kilometerbaseret roadpricingsystem kan baseres på GNNS-teknologi2, hvor 

køretøjets position løbende bestemmes. Opstarts- og driftsomkostningerne til et sådant system 

afhænger af den valgte teknologiske løsning.  

Vi baserer omkostningerne på de hollandske erfaringer  

Vi har forudsat, at de årlige omkostninger til opstart og drift af et landsdækkende 

kilometerbaseret roadpricingsystem vil være ca. 2,8 mia. kr., jf. tabel 1. Det består af ca. 1,7 

mia. kr. årligt til drift og ca. 1,1 mia. kr. årligt til opstart. Opstartsomkostningerne på 1,1 mia. 

kr. årligt er omregnet fra samlede opstartsomkostninger på 11 mia. kr. Vi har i omregningen 

forudsat en levetid på 10 år og en årlig rente inkl. bidrag på 0,5%. 

Omkostningerne er baseret på de hollandske erfaringer. I Holland nåede de ganske langt med 

planlægningen af at indføre roadpricing, før en ny regering i 2010 valgte at nedlægge projektet. 

Vi har omregnet de hollandske estimater til en årlig pris på ca. 800 kr. pr. køretøj, da ca. 90% af 

omkostningerne forventes at afhænge af antallet af køretøjer, fx on-board-unit, administration 

og kontrol, jf. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006).  

I denne analyse har vi forudsat, at det offentlige afholder alle omkostninger til at etablere og 

drive systemet, som de derefter indkræver via de kilometerbaserede takster. Det er dog også 

muligt, at det offentlige pålægger ejerne af køretøjet at installere en on-board-unit. Det vil 

reducere det offentliges udgifter, men øge udgifterne for husholdningerne og erhvervslivet 

tilsvarende. 

Der er væsentlig usikkerhed forbundet med estimatet. Vi har derfor lavet en følsomhedsanalyse i 

afsnit 4.7, hvor vi belyser konsekvenserne af ændrede omkostninger. 

 

2 GNNS står for Global Navigation Satellite System, hvoraf det amerikanske GPS er et eksempel. 
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Tabel 1 
 

Samlede omkostninger til opstart og drift af et kilometerbaseret roadpricingsystem, mia. kr. årligt 
 

   Land Opstart1 Drift  I alt 

Holland, mia. kr. i alt 2,8 4,4 7,2 

Antal køretøjer, Holland, mio. 9 9 9 

Kr. pr. køretøj 311 492 803,0 

Antal person- og varebiler, Danmark i 2035, mio. 3,53 3,53 3,53 

Danmark, mia. kr. 1,1 1,7 2,82 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (Anders Betalen voor Mobiliteit 2009), (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010), (Danmarks 
Statistik 2019), (Vejdirektoratet 2019) og (Økonomi- og indenrigsministeriet 2019). 
Note: 1 Vi har omregnet opstartsomkostninger til årlige omkostninger baseret på en levetid på 10 år og en årlig rente inkl. 
bidrag på 0,5%. 
Note: 2 Summen stemmer ikke med delelementerne pga. afrunding. 
Note: 3 Svarer til en vækst i antallet af person- og varebiler på 17% fra 2019 til 2035. 

 

 

De årlige driftsomkostninger svarer til 5% af indtægterne af det samlede provenu fra roadpricing i 

hovedscenariet, jf. tabel 2.  

Til sammenligning har Ricardo Energy & Environment m.fl. i et studie for EU-Kommissionen 

(Ricardo Energy & Environment m.fl. 2017) opgjort de forventede variable betalinger i fremtiden 

til private firmaer (såkaldte EETS-providers3), der leverer en samlet betalingsservice på tværs af 

forskellige toldsystemer. For GNSS-baserede roadpricingsystemer har de opgjort betalinger til 

sådanne firmaer til 4-6% af provenuet. Hertil kommer omkostninger for den offentlige 

myndighed, der står for toldsystemet. Det peger i retning af, at de årlige omkostninger kan være 

højere, end vi har forudsat. I modsat retning trækker, at den teknologiske udvikling reducerer 

omkostningerne ved særligt on-board-units. I de hollandske estimater udgør on-board-units ca. 

75% af omkostningerne ved opstart. 

Det kan desuden være svært direkte at sammenligne driftsomkostninger som andel af provenu, 

da højere takster giver højere indtægter, uden at omkostningerne dermed påvirkes. 

Tabel 2 
 

Driftsomkostninger opgjort som % af provenu 
 

  Driftsomkostninger, mia. kr. årligt 1,7 

Provenu, hovedscenariet, mia. kr. årligt 35,01 

Driftsomkostninger som andel af provenu, % 5% 

Estimat fra Ricardo Energy & Environment m.fl. (2017) 4-6% 
 

 

  
Kilde: Incentive og Ricardo Energy & Environment m.fl. (2017). 
Note: 1 Se afsnit 4.2. 

 

 

 

3 European Electronic Toll Service-provider. 
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Stor forskel på omkostningerne ved andre typer roadpricingsystemer 

I tabel 3 har vi samlet et overblik over en række roadpricingsystemer, som alle har det til fælles, 

at de er i drift i dag. Som det ses, er der stor forskel på omkostningerne til at etablere og drive 

systemerne. Det samme gælder, når man ser på driftsomkostningernes andel af provenuet. For 

de roadpricingsystemer, vi har tal for, er driftsomkostningers andel af provenuet betydeligt 

højere end 5%. Det kan bl.a. skyldes, at taksterne og trafikomfanget er mindre. 

Tabel 3 
 

Overblik over andre typer roadpricingsystemer  
 

  
By/land System 

Etablerings-

omkostninger, 

mia. kr. 

Drifts-

omkostninger, 

mia. kr. årligt 

Driftsomkostningers 

andel af provenuet 

Tyskland MAUT 5,2 Ikke kendt Ikke kendt 

Stockholm Betalingsring 1,3 0,2  31% 

Oslo Betalingsring 0,21 0,1 Ikke kendt 

London Betalingsområde 1,4 1,1 96% 

Singapore ERP (electronic road pricing) 0,7  0,2 17% 

Milano Betalingsring  Ikke kendt 0,1 50% 
 

 

  
Kilde: (Croci et. Al. 2016), (Trængselskommissionen 2013b) og (Tri-State Transportation Campaign 2016). 
Note: 1 Indeholder alene den oprindelige betalingsring i 1990. 

 

 

3.2 Provenutab fra omlægning af afgifter  

Staten har et betydeligt provenu fra afgifter, der er pålagt person- og varebiler. De 

gennemsnitlige årlige indtægter for 2012-2019 beløber sig til mellem 25 og 33 mia. kr., jf. tabel 

4. Dette beløb dækker over tre forskellige afgifter: Vægtafgift (eller den grønne ejerafgift), 

registreringsafgift og afgift af ansvarsforsikringer. Registreringsafgiften udgør ca. 60% af de 

totale indtægter, mens den grønne ejerafgift udgør 35%. Afgiften på ansvarsforsikringer udgør de 

resterende 5%.  

Tabel 4 
 

Statslige afgifter vedrørende person- og varebiler, løbende priser, mia. kr. 
 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181 20191 

Vægtafgift (grøn ejerafgift) 10 11 11 11 11 10 11 11 

Registreringsafgift 13 15 16 18 20 20 21 21 

Afgift af ansvarsforsikringer 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

I alt 25 27 28 30 32 32 33 33 
 

 

  
Kilde: (Skatteministeriet 2019a). 
Note: 1 Skønnet af Skatteministeriet, december 2018. 
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Vi har i denne analyse forudsat, at disse tre afgifter bortfalder, når der indføres landsdækkende 

roadpricing. Det betyder, at der kan spares administrationsomkostninger på at indkræve 

afgifterne. Det har vi ikke medregnet her. 

Flere forhold kan påvirke de fremtidige indtægter fra disse tre afgifter, herunder bl.a. 

konjunkturerne og en eventuel omlægning af bilafgifterne som følge af ’Kommissionen for grøn 

omstilling af personbiler i Danmark’ (Finansministeriet 2019). Vi har i de følgende beregninger 

forudsat, at indtægtstabet for staten er 30 mia. kr., når afgifterne fjernes.   

Vi har forudsat, at andre afgifter på brug af biler, fx afgifter på benzin og diesel, ikke bliver 

berørt af omlægningen. 
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4 Effekter på nettoprovenu og 

trafikarbejde 

I dette afsnit redegør vi for effekterne for trafikarbejdet, statens nettoprovenu og bilisternes 

udgifter ved at etablere et landsdækkende kilometerbaseret roadpricingsystem. 

4.1 Takststruktur 

Vi har i hovedanalysen forudsat samme takststruktur som Trængselskommissionen, jf. (DTU 

2013)4. Takststrukturen består af fem takster i alt, heraf anvendes alle i hovedstadsområdet og 

tre af dem i resten af landet. I hovedstadsområdet er de fem takster fordelt på tre geografiske 

områder samt henholdsvis i myldretid og uden for myldretid, jf. tabel 5. Myldretiden er her 

defineret som kl. 6-9 og kl. 15-18. For resten af landet anvendes tre takster, der gælder for alle 

tidspunkter. Fraværet af myldretidstakster uden for hovedstadsområdet skyldes alene, at vi ikke 

har vurderet trængselsniveauet uden for hovedstadsområdet. 

Tabel 5 
 

Takststruktur hovedstadsområdet, 2019-priser, kr./km 
 

  Nr. Takst Hovedstaden Resten af landet 

  Område Tidspunkt Område Tidspunkt 

1. 1,4 København og Frederiksberg (kommuner) 
Uden for 

myldretid 

Centrum af Aarhus, 

Odense og Aalborg 
Alle 

2. 0,9 Andre veje i Ringbyen (inden for Ring 4) 
Uden for 

myldretid 
Andre byveje Alle 

3. 0,5 Andre veje i hovedstaden Alle Andre veje Alle 

4. 2,4 København og Frederiksberg (kommuner) Myldretid - - 

5. 1,9 Andre veje i Ringbyen Myldretid - - 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af Trængselskommissionen. 

 

  

 

4 Trængselskommisionen fastsatte taksterne med afsæt i størrelsesordenen af de tilgængelige estimater for bilernes 

marginale eksterne omkostninger per kilometer ekskl. klima-omkostninger, der blev forudsat at være en del af 

brændstofafgiften (Trængselskommissionen 2013a). Taksterne, vi anvender i denne rapport, afspejler derfor til en vis 

grad de samfundsøkonomiske omkostninger ved bilkørsel. 
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4.2 Hovedscenarier 

Takster 

Taksterne i hovedscenariet er baseret på Trængselskommissionen (DTU 2013). Vi har 

efterfølgende justeret dem, så nettoprovenuet er 0 i hovedscenariet og henholdsvis 1 og 2 mia. 

kr. årligt i de andre scenarier.  

I hovedscenariet består taksterne af en grundtakst på 0,5 kr./km. Hertil kommer yderligere 0,9 

kr./km for København og Frederiksberg uden for myldretiden samt centrum af Aarhus, Odense og 

Aalborg på alle tidspunkter, jf. tabel 6. For andre veje i Ringbyen (dvs. inden for Ring 4 i 

hovedstadsområdet) uden for myldretiden samt andre byveje i resten af landet på alle 

tidspunkter er der et tillæg på 0,4 kr./km til grundtaksten, så den samlede takst bliver 0,9 

kr./km.  

I myldretiden øges taksterne med 1 kr./km for veje i København og Frederiksberg Kommuner og 

for andre veje i Ringbyen. 

Alle taksterne er øget med knap 5% og knap 10% i de to scenarier, hvor nettoprovenuet er 1 

henholdsvis 2 mia. kr. årligt, jf. tabel 6. 

Tabel 6 
 

Takster hovedscenarie samt scenarier for nettoprovenu på 1 og 2 mia. kr., 2019-priser, kr./km 
 

  
Område Tidspunkt 

Hoved- 

scenarie 

Nettoprovenu 

1 mia. kr. 

Nettoprovenu 

2 mia. kr. 

1. København og Frederiksberg1 Uden for myldretid 1,4 1,5 1,6 

2. Andre veje i Ringbyen2 Uden for myldretid 0,9 1,0 1,0 

3. Andre veje i hovedstaden3 Alle 0,5 0,5 0,5 

4. København og Frederiksberg  Myldretid 2,4 2,5 2,6 

5. Andre veje i Ringbyen Myldretid 1,9 2,0 2,1 

Ændring i takster ift. hovedscenarie, % - +4,6% +9,4% 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 Samt centrum af Aarhus, Odense og Aalborg på alle tidspunkter. 2 Samt andre byveje i resten af landet på alle 
tidspunkter. 3 Samt andre veje i resten af landet på alle tidspunkter. 

 

 

Nettoprovenu 

Vi har opgjort effekterne på statens provenu ved at indføre roadpricing med ovenstående 

takster. I hovedscenariet er taksterne tilpasset, så nettoprovenuet er netop 0, jf. tabel 7. Det 

består dog af store ændringer i indtægter og udgifter. Omkostninger til opstart og drift af selve 

systemet har vi med væsentlig usikkerhed estimeret til 2,8 mia. kr. om året, jf. afsnit 3.1. Hertil 

kommer et tab på ca. 30 mia. kr. om året fra fjernelse af registreringsafgiften og 

vægtafgiften/den grønne ejerafgift, jf. 3.2.  
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Færre kørte kilometer i bil og varebil medfører, at statens indtægter fra afgifter på brændstof 

m.m. reduceres med 3,3 mia. kr.5 Endelig betyder flere penge i lommerne på de private 

forbrugere, at de køber flere andre varer, der er belagt med moms og afgifter. Det giver øgede 

indtægter for staten på ca. 1,1 mia. kr. Beregningen af afgifter og tilbageløb er uddybet i 

bilaget, afsnit 7. 

Samlet mister staten indtægter for ca. 35 mia. kr. Det modsvares af indtægter fra roadpricing på 

ca. det samme beløb. Hertil kommer øgede udgifter til den kollektive trafik. Det har vi ikke 

opgjort i denne analyse. Vi har heller ikke beregnet effekterne af færre indtægter fra kommunal 

parkering eller sparede udgifter til vejinfrastruktur som følge af mindre kørsel.  

For scenarierne med et nettoprovenu på 1 henholdsvis 2 mia. kr. øges provenuet fra roadpricing 

med ca. 30% mere, dvs. i alt 1,3 og 2,6 mia. kr. mere end hovedscenariet, jf. tabel 7. Det 

skyldes, at det højere provenu også skal finansiere et øget tab på afgifter og et mindre tilbageløb 

til staten. 

Resultaterne for de trafikale effekter og provenu viser konsekvenserne, når trafikanterne har 

ændret adfærd. Den faktiske adfærd tilpasses typisk over en periode. Det kan betyde ændret 

nettoprovenu på kort sigt. Dertil kommer, at overgangsordninger, der skal sikre, at de 

eksisterende bilister ikke kommer til at betale både registreringsafgift og roadpricing, vil 

medføre et mindre nettoprovenu. Det er ikke regnet med her. 

Tabel 7 
 

Nettoprovenu for staten årligt, 2019-priser, mia. kr. 
 

  
  

Hoved-

scenarie 

Nettoprovenu  

1 mia. kr.1 

Nettoprovenu  

2 mia. kr. 

Omkostninger til opstart og drift  -2,8 -2,8 -2,8 

Bortfald af provenu fra bilafgifter -30,0 -30,0 -30,0 

Indtægter fra afgifter  -3,3 -3,4 -3,6 

Tilbageløb til statskassen 1,1 1,0 0,8 

I alt (finansieringsbehov) -35,0 -35,3 -35,6 

Provenu fra roadpricing 35,0 36,3 37,6 

Nettoprovenu 0,0 1,0 2,0 
 

 

  
Kilde: Incentive.dk 
Note: 1 Vi har ikke foretaget beregninger med OTM-trafikmodellen for dette scenarie. I stedet har vi baseret det på de 
priselasticiter i hovedscenariet for hvert område. Prisen består her af udgifter til brændstof og kilometertakster.  

 

 

Trafikarbejde 

Som følge af en provenuneutral omlægning af registreringsafgiften og den grønne ejerafgift til et 

kilometerbaseret roadpricingsystem falder det samlede trafikarbejde for person- og varebiler i 

hele landet med ca. 4,8 mia. km. Heraf er de 3,4 mia. km i hovedstadsområdet og de 1,4 mia. 

 

5 Vi har forudsat, at afgifterne på brændstof ikke ændres som følge af introduktionen af roadpricing. 
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km i resten af landet, jf. tabel 8. For scenarierne med positivt nettoprovenu er faldet i 

trafikarbejdet en smule større end hovedscenariet. Som nævnt tidligere forudsætter det, at der 

er tilstrækkelig kapacitet i den kollektive trafik til de bilister, der vil vælge at tage den 

kollektive trafik. 

Tabel 8 
 

Trafikarbejde årligt, person- og varebiler, mio. km 
 

  
  

Basis, 

20351 

Hoved-

scenarie 

Nettoprovenu 

1 mia. kr. 2 

Nettoprovenu 

2 mia. kr. 

Hovedstadsområdet 15.006 11.615 11.539 11.322 

Heraf København og Frederiksberg, uden 

for myldretid 
940 

760 756 737 

Heraf København og Frederiksberg, 

myldretid 
745 

502 498 479 

Resten af landet 41.811 40.395 40.360 40.313 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 
Noter: 1 Det samlede trafikarbejde for hele landet i 2035 er baseret på en vækst i trafikarbejdet fra 2018 til 2035 på 18%, jf. 
(DTU 2018). 
2 Vi har ikke foretaget beregninger med OTM-trafikmodellen for dette scenarie. I stedet har vi baseret det på priselasticiter i 
hovedscenariet for hvert område. Prisen består her af udgifter til brændstof og kilometertakster. 

 

 

Opgjort i % falder trafikarbejdet i hovedstadsområdet med 23% og i resten af landet med 3% i 

hovedscenariet, jf. tabel 9. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er faldet 19% uden for 

myldretiden og 33% i myldretiden. For scenarierne, der genererer et nettoprovenu, er faldet i 

trafikarbejdet større.  

Tabel 9 
 

Trafikarbejde, person- og varebiler, ændring ift. basis, % 
 

  
    Hovedscenarie 

Nettoprovenu 

1 mia.  kr.1 

Nettoprovenu 

2 mia. kr. 

Hovedstadsområdet, i alt   -23% -23% -25% 

København og Frederiksberg, uden for 

myldretid 
  -19% -20% -22% 

København og Frederiksberg, myldretid   -33% -33% -36% 

Resten af landet   -3% -3% -4% 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 
Note: 1 Vi har ikke foretaget beregninger med OTM-trafikmodellen for dette scenarie. I stedet har vi baseret det på 
priselasticiter i hovedscenariet for hvert område. Prisen består her af udgifter til brændstof og kilometertakster. 

 

 

Trafikken reduceres på stort set alle veje på nær Østlig Ringvej, jf. figur 1. Størst er faldet på 

motorvejsnettet, hvor trafikken i gennemsnit reduceres med 34%. Yderligere kort fremgår af 

(MOE 2019b). 
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Figur 1 
 

Ændring i køretøjer på vejnettet, ændring ift. basis, hovedscenariet, % 

  

 

  
Kilde: (MOE 2019b). 
Note: Ændringen er opgjort for hverdagsdøgn. 

Tidsgevinster og fordeling af trafik på transportmidler i hovedscenariet 

I hovedscenariet er de samlede tidsgevinster for bilisterne i hovedstadsområdet 11,3 mio. 

persontimer, jf. tabel 10. Heraf får pendlerne samlet set knap halvdelen af tidsgevinsterne, de 

fritidsrejsende lidt mindre, og godt 10% tilfalder de erhvervsrejsende. Besparelsen i rejsetid giver 

mulighed for mere fritid og øget arbejdsudbud. 

Tabel 10 
 

Reduceret rejsetid for bilisterne i hovedstadsområdet, mio. persontimer 
 

  Turformål   Hovedscenarie 

Pendling   5,3 

Erhverv   1,3 

Fritid   4,7 

I alt   11,3 
 

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 

 

 

Indførelse af roadpricing som i hovedscenariet betyder en stort set uændret fordeling af 

personture på transportmidler i hovedstadsområdet, jf. figur 3. Den eneste ændring er således, 
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at antallet af personture med bil falder 1%-point, og antallet af personture med cykel stiger 

tilsvarende.  

Figur 2 
 

Alle personture i hovedstadsområdet i 2035 fordelt på transportmiddel 

  

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 

 

Den lidt lavere andel af personturene, der foregår i bil, dækker dog over, at der er 4% færre 

køretøjsture med bil og 8% flere personture for bilpassagerer6, jf. tabel 11. Det betyder en øget 

samkørsel i bil.  

Antallet af personture i den kollektive trafik falder med 1%. Det skyldes to modsatrettede 

effekter. For det første har vi i hovedscenariet forudsat en stigning i bilejerskabet på 20%. Et 

øget bilejerskab medfører færre ture med kollektiv trafik. I modsat retning trækker, at 

roadpricing medfører øgede omkostninger ved at køre i bil. Det medfører flere ture med kollektiv 

trafik. Samlet er effekten et fald på 1% kollektive ture. Der er dog stor usikkerhed forbundet med 

forudsætningen om effekten på bilejerskab. Baggrunden for forudsætningen om bilejerskab og 

konsekvenserne af den er beskrevet i afsnit 4.7. 

Samlet set for alle transportformer stiger antallet af personture med 1%. 

 

6 Køretøjsture svarer til personture i bil for fører, da der altid er én fører pr. bil. 

Bil
49%

Cykel
19%

Gang
15%

Kollektiv trafik
17%

Basis

Bil
48%

Cykel
20%

Gang
15%

Kollektiv trafik
17%

Hovedscenariet
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Tabel 11 

 
Tusinde personture i hovedstadsområdet, ændring ift. basis, hovedscenariet 

 

  
Transportmiddel 

Tusinde 

personture 
i % 

Bil, fører -108 -4% 

Bil, passager 73 8% 

Bil, i alt -35 -1% 

Cykel 85 6% 

Gang 54 5% 

Kollektiv trafik -11 -1% 

I alt personture 93 1% 
 

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 

 

 

Samlet set medfører indførelsen af provenuneutral kilometerbaseret roadpricing ændringer i 

mobiliteten i retning af flere, men kortere ture.   
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4.3 Eksempler på påvirkning af familier og erhvervsliv 

For at illustrere, hvordan forskellige familier og erhvervsliv påvirkes, har vi beregnet 12 

eksempler på konsekvenserne, hvis der ikke ændres adfærd. Eksemplerne dækker 10 familier og 

to erhvervsdrivende. For alle familierne har vi taget udgangspunkt i, at de ejer én bil.  

For hver familie har vi forudsat, at de bor og arbejder specifikke steder, jf. figur 3.  

Figur 3 
 

Oversigt over, hvor eksempelfamilier i hovedstadsområdet bor (orange) og arbejder (blå) 

(Tal i cirkler refererer til tabel 12) 

  

 

  
Kilde: Incentive. 

 

Eksempelfamilierne kører årligt mellem 5.000 og 25.000 km, jf. tabel 12. Familien med det 

laveste kørselsforbrug bruger alene bilen til fritidsture. For de andre familier udgør transporten 

til arbejde mellem 43 og 79% af den samlede årlige kørsel.  

Ved indførelse af roadpricing som i hovedscenariet er udgifter til takster mellem 13.500 kr. og 

27.400 kr. årligt for de familier, der bruger bilen til at pendle på arbejde i hovedstaden. For 

familien, der bor i Struer, er de årlige omkostninger 8.200 kr., mens familien, der alene bruger 

bilen til fritidsture, har årlige omkostninger på 3.200 kr. For familien, der pendler i bil mellem 

Tårnby og Gentofte, er de årlige omkostninger 21.000 kr., hvis turen foregår via indre by, og 

23.000 kr., hvis turen foregår via Østlig Ringvej.    

8 

2 

4 

7 

5 

3 

6 

1 1  

9 

10 

11 
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Tabel 12 
 

Eksempelfamilier, årlige omkostninger ved roadpricing i hovedscenariet med uændret adfærd 

(tal i parentes refererer til figur 3) 

 

  
Bor Arbejder Note 

Kørsel 

årligt, km 

Andel transport 

til/fra arbejde 
Kr. årligt3 

København (2) København (3) Cykler til arbejde 5.000 0% -3.221 

København (2) Dragør (5)  10.000 69% -16.986 

København (2) Hvidovre (6)  10.000 48% -13.910 

Gentofte (1) København (3)  10.000 43% -13.513 

Tårnby (4) Gentofte (1)  Via indre by 13.7901 53% -20.550 

Tårnby (4) Gentofte (1) Via Østlig Ringvej 15.000 57% -23.250 

Høje Taastrup (7) København (3)  15.000 60% -20.264 

Køge (8) København (3)  25.000 79% -27.389 

Malmø (9) København (3)  15.0002 60% -12.827 

Struer (10) Holstebro (11)  15.000 43% -8.241 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 Det lavere kilometertal sammenlignet med samme rute via Østlig Ringvej skyldes alene, at ture via indre by er kortere. 
Note: 2 Vi har forudsat, at knap 30% af kørslen i arbejdstiden foregår i Danmark, og at 50% af transporten i fritiden foregår i 
Danmark. 
Note: 3 Vi har forudsat, at al transporttiden til og fra arbejde foregår i myldretiden. Transporten i fritiden er forudsat fordelt 
med 75% på andre veje (takst 3), 15% på andre veje i Ringbyen uden for myldretid (takst 2) og 10% i København og 
Frederiksberg uden for myldretid (takst 1). For eksempelfamilien, der bor i Struer, har vi forudsat, at 15% af transporten 
foregår på andre byveje (takst 2), og resten af transporten foregår på andre veje (takst 3). 

 

 

Indførelse af roadpricing medfører mindre trængsel på vejene. For eksempelfamilierne giver det 

en reduktion i rejsetiderne fra hjem til arbejde på op til 4 minutter, jf. tabel 13. Det svarer til 

en reduktion på op til 15% af pendlingstiden til arbejde. Ud over denne gennemsnitlige 

tidsbesparelse vil der også være mindre variation i rejsetiden. Det har en selvstændig værdi. 
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Tabel 13 
 

Eksempelfamilier, sparet rejsetid til arbejde i hovedscenariet med uændret adfærd 

(tal i parentes refererer til figur 3) 

 

  
Bor Arbejder Note 

Sparet rejsetid til 

arbejde, minutter 

Sparet rejsetid til 

arbejde, % 

København (2) København (3) Cykler til arbejde -1 -1 

København (2) Dragør (5)  -0,9 11% 

København (2) Hvidovre (6)  -1,4 8% 

Gentofte (1) København (3)  0,0 0% 

Tårnby (4) Gentofte (1) Via indre by -2 -2 

Tårnby (4) Gentofte (1) Via Østlig Ringvej -2 -2 

Høje Taastrup (7) København (3)  -4,2 15% 

Køge (8) København (3)  -2,5 8% 

Malmø (9) København (3)  -3 -3 

Struer (10) Holstebro (11)  -3 -3 
 

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 
Note: 1 Familien bruger ikke bil til arbejde. 
Note: 2 Det er ikke muligt at opgøre rejsetiden på forskellige ruter med OTM-trafikmodellen. Den gennemsnitlige sparede 
rejsetid til arbejde for de ruter, trafikanterne vælger, er 2,2 minutter svarende til en besparelse på 10%. 
Note: 3 Ikke opgjort. 

 

 

Erhvervslivet vil også blive påvirket. På den ene side vil erhvervslivet få øgede udgifter til 

roadpricing, mens de på den anden side sparer registreringsafgiften. Dertil kommer sparede 

udgifter til lønninger mm. som følge af kortere rejsetid, når trængslen på vejene reduceres. Den 

præcise påvirkning af erhvervslivet afhænger af, hvordan den provenuneutrale omlægning af 

registreringsafgiften til et km-baseret roadpricingsystem indføres i praksis. Det er fx muligt at 

lave særlige takster for erhvervslivet, der sikrer, at omlægningen er provenuneutral for 

erhvervslivet.  

Vi har herunder givet to teoretiske eksempler på, hvordan udgiftssiden for erhvervslivet kan blive 

påvirket. Eksemplerne er ikke nødvendigvis repræsentative for, hvordan erhvervslivet påvirkes. I 

det ene eksempel vil den årlige udgift for en håndværker med et årligt kørselsomfang på 30.000 

km være 41.000 kr., jf. tabel 14. I det andet eksempel vil den årlige udgift for en taxichauffør 

med et årligt kørselsomfang på 110.000 km, der i højere grad foregår i centrum af København, 

være 181.000 kr.  
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Tabel 14 
 

Eksempler - erhverv, årlige omkostninger ved roadpricing i hovedscenariet med uændret adfærd 
 

  Primært 

arbejdssted 
Type erhverv 

Kørsel 

årligt, km 

Andel transport i 

myldretid 
Kr. årligt 

København Fx håndværker 30.000 33% -49.431 

København Taxi 110.000 33% -181.248 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: Vi har forudsat, at en tredjedel af erhvervskørslen foregår i myldretiden. For begge eksempler har vi forudsat, at 80% af 
kørslen foregår i Københavns og Frederiksberg Kommuner, og de resterende 20% inden for Ringbyen.  

 

 

Eksempel: Færre udgifter ved køb og ejerskab af en mellemklassebil 

For både erhvervslivet og familierne vil en fjernelse af registreringsafgiften betyde færre 

udgifter til at købe bil. For en personbil, der i dag koster 250.000 kr. med afgifter, er 

besparelsen ca. 103.000 kr., jf. tabel 15.  

Faldet i priserne vil ligeledes afspejle sig i brugtpriserne. For de familier, der allerede ejer biler, 

er der derfor et tab, hvis de sælger bilen. Beholder de derimod bilen, opnår de ikke gevinsten 

ved de lavere bilpriser. Man kan evt. kompensere nuværende ejere ved at lave 

overgangsordninger, så de ikke både betaler registreringsafgift og en kilometerbaseret afgift. Det 

vil dog reducere statens indtægter.   

Lavere bilafgifter betyder desuden, at familier og erhvervsliv vil købe flere og dyrere biler. 

Trængselskommissionen pegede på, at det sandsynligvis er den største velfærdsmæssige gevinst 

ved at omlægge bilafgifterne til et kilometerbaseret roadpricingsystem (Trængselskommissionen 

2013a). 
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Tabel 15 
 

Eksempel på besparelse ved køb af bil1 med indførelse af provenuneutral roadpricing, kr., 
 

  
 Element 

Uden 

roadpricing 

Med 

roadpricing 

Forhandlerudsalgspris ekskl. moms 117.687 117.687 

Bilpris med moms (1) 147.109 147.109 

Fradrag i beskattet værdi     

Airbags, 6 stk. -5.120 - 

Maks. NCAP-stjerner -8.000 - 

Beskattet værdi (2) 133.989 - 

Registreringsafgift     

Afgift af beskattet værdi (2) under 193.400 kr. (85%) 113.890 0 

Fradrag i afgiften     

- nedslag for energieffektivitet -8.000 - 

- selealarmer, 3 stk. -3.000 - 

Samlet registreringsafgift (3) 102.890 0 

Bilens pris på gaden ekskl. leveringsomkostninger (1) + (3) 250.000 147.109 

Besparelse ved omlægning af afgifter  102.891 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (Skatteministeriet 2019b). 
Note: 1 Baseret på en almindelig benzindrevet personbil med et brændstofforbrug på 22 km/l. 

 

 

Over 14 år svarer den sparede registreringsafgift til en årlig besparelse på ca. 10.000 kr., hvis 

omkostningerne til registreringsafgiften finansieres med billån, jf. tabel 16. Besparelser i samme 

størrelsesorden må forventes for de bilister, der leaser deres bil. Hertil kommer, at den grønne 

ejerafgift fjernes. Det har i eksemplet en værdi på 1.160 kr. årligt. Samlet set giver det en årlig 

besparelse på 11.160 kr.  

Tabel 16 
 

Eksempel på besparelse årligt ved ejerskab af bil1, kr. 
 

  Element Kr. 

Sparet registreringsafgift, årligt 10.0001 

Sparet grøn ejerafgift, årligt 1.1602 

I alt 11.1603 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 Baseret på, at den sparede registreringsafgift på 102.891 kr. finansieres med et 14-årigt billån til en rente (ÅOP) på 
4,4%, og at bilens levetid er 14 år. I praksis er afskrivningen - og dermed også den sparede registreringsafgift - størst de første 
år af bilens levetid og mindst de sidste år. 
Note: 2 Baseret på en almindelig benzindrevet personbil med et brændstofforbrug på 22 km/l. 
Note: 3 Hertil kommer en mindre besparelse, som følge af at afgiften på ansvarsforsikring også er forudsat fjernet, jf. afsnit 
3.2. 
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Samlede effekter for eksempelfamilierne med uændret adfærd 

Samlet set vil alle eksempelfamilierne, der bruger bil til og fra arbejde i hovedstaden, have 

forøgede omkostninger, når man lægger besparelsen som følge af fjernelse af registreringsafgift 

og grøn ejerafgift sammen med udgifterne til roadpricing i tabel 19. Familien, der bor i Struer, 

og familien, der bor i København og kun bruger bilen til fritidsture, opnår begge samlet set en 

besparelse. 

Tabel 17 
 

Eksempelfamilier, omkostninger i alt ved roadpricing i hovedscenariet, kr. årligt med uændret adfærd 

(tal i parentes refererer til figur 3) 

 

  Bor Arbejder Note Omkostning Gevinst  I alt 

København (2) København (3) Cykler til arbejde -3.221 11.1601 7.9391 

København (2) Dragør (5)  -16.986 11.160 -5.826 

København (2) Hvidovre (6)  -13.910 11.160 -2.750 

Gentofte (1) København (3)  -13.513 11.160 -2.353 

Tårnby (4) Gentofte (1) Via indre by -20.550 11.160 -9.390 

Tårnby (4) Gentofte (1) Via Østlig Ringvej -23.250 11.160 -12.090 

Høje Taastrup (7) København (3)  -20.264 11.160 -9.104 

Køge (8) København (3)  -27.389 11.1602 -16.2292 

Malmø (9) København (3)  -12.827 0 -12.827 

Struer (10) Holstebro (11)  -8.241 11.160 2.919 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 Gevinsten kan være overvurderet. Med et årligt kørselsforbrug på 5.000 km (jf. tabel 12) kan bilens levetid være 
længere end de forudsatte 14 år og gevinsten dermed mindre. 
Note: 2 Gevinsten kan være undervurderet. Med et årligt kørselsforbrug på 25.000 km (jf. tabel 12) kan bilens levetid være 
kortere end de forudsatte 14 år og gevinsten dermed større. 

 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tallene er eksempler baseret på bl.a. en levetid på 

bilen på 14 år. For familier med lille kørselsbehov (fx under 10.000 km årligt) er en længere 

levetid muligt. Det giver en mindre årlig besparelse. Omvendt er det for familier med et stort 

årligt kørselsbehov (fx over 20.000 km årligt). De får en højere årlig besparelse som følge af 

lavere registreringsafgift. 

Samlede effekter for eksempelfamilierne med mindre bilkørsel 

Familierne i vores eksempel kan reagere på forskellige måder, når der sker en provenuneutral 

omlægning af bilafgifterne til et kilometerbaseret roadpricingsystem. Nogle ture bliver erstattet 

med kortere ture, nogle ture bliver fravalgt, og andre ture vil blive gennemført med andre 

transportmidler eller til fods. Der vil være flere, der kører sammen, og nogle familier vil anskaffe 

en ekstra bil. 

For de familier, der har uændret bilejerskab og brug af kollektiv transport, har vi opgjort de 

samlede omkostninger til transport, hvis familierne kører 23% færre kilometer i bil (3% færre 

kilometer for familien bosat i Struer). Det svarer til det overordnede resultat for 
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hovedstadsområdet (hele landet for familien bosat i Struer), jf. tabel 9. Færre kørte km i bil 

giver færre omkostninger til både takster og almindelige kørselsomkostninger ved at køre bil 

(brændstof, slid, etc.). 

For alle de eksempelfamilier, der bor i Danmark og kører i bil til og fra arbejde, er de samlede 

omkostninger til transport mellem 1.100 kr. og 6.000 kr. lavere med roadpricing, jf. tabel 18. For 

familien, der cykler til arbejde, er omkostningerne til transport større end ved uændret adfærd. 

Tilsvarende er omkostningerne til transport mindre for familien, der bor i Malmø. Det er dog 

alene eksempler. Der vil være andre familier, som vælger at bruge flere penge på transport, 

typisk fordi de køber flere og/eller dyrere biler. 

I tallenene for de sparede omkostninger til bilafgifter har vi ikke medtaget, at et mindre 

kørselsomfang også reducerer det årlige slid på bilen. Dermed kan bilens levetid være længere og 

den årlige gevinst i form af sparet registreringsafgift være mindre.  

 

Tabel 18 
 

Eksempelfamilier, transportomkostninger i alt ved roadpricing i hovedscenariet, kr. årligt med mindre 

bilkørsel og uændret bilejerskab 

(tal i parentes refererer til figur 3) 

 

  
Bor Arbejder 

Kørsels-

omkostninger4 

Omkostning til 

kilometertakster 

Gevinst 

bilafgifter 
I alt 

København (2) København (3) 2.662 -2.493 11.1601 11.3281 

København (2) Dragør (5) 5.323 -13.148 11.160 3.336 

København (2) Hvidovre (6) 5.323 -10.767 11.160 5.716 

Gentofte (1) København (3) 5.323 -10.459 11.160 6.024 

Tårnby (4) Gentofte (1) 7.341 -15.906 11.160 2.595 

Tårnby (4) Gentofte (1) 7.985 -17.996 11.160 1.148 

Høje Taastrup (7) København (3) 7.985 -15.685 11.160 3.460 

Køge (8) København (3) 13.308 -21.200 11.1602 3.2682 

Malmø (9) København (3) 4.9293 -9.9293 0 -5.0003 

Struer (10) Holstebro (11) 1.196 -7.962 11.160 4.394 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: Familien der bor og arbejder i København, cykler til arbejde. De to eksempler med familien, der bor i Tårnby, går via 
indre by (øverste eksempel) og via Østlig Ringvej (nederste eksempel).  
Note: 1 Gevinsten kan være overvurderet. Med et årligt kørselsforbrug på 5.000 km (jf. tabel 12) kan bilens levetid være 
længere end de forudsatte 14 år og gevinsten dermed mindre. 
Note: 2 Gevinsten kan være undervurderet. Med et årligt kørselsforbrug på 25.000 km (jf. tabel 12) kan bilens levetid være 
kortere end de forudsatte 14 år og gevinsten dermed større. 
Note: 3 Der er forudsat, at kørselsomkostningerne er de samme som for eksempelfamilierne bosat i Danmark.  
Note: 4 Der er forudsat en kørselsomkostning på 2,4 kr./km, jf. afsnit 7. 
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4.4 Regional fordeling 

Den samlede besparelse for bilisterne ved fjernelse af bilafgifterne er mindre end de øgede 

omkostninger til takster, da taksterne også skal dække omkostningerne ved roadpricingsystemet 

og statens tab af indtægter fra brændstofafgifter m.m. Det gælder for alle regioner, jf. figur 4.  

Forskellen er størst i hovedstaden, hvor omkostningerne til takster er 1,4 mia. kr. højere end de 

sparede omkostninger til bilafgifter. Målt i % er omkostningerne til takster ca. 15% højere end 

besparelsen på bilafgifter. For Sjælland er forskellen mindre. Det kan dog skyldes, at vi ikke har 

justeret for, hvor meget bilisterne kører i andre regioner, end hvor de bor. 

Figur 4 
 

Geografisk fordeling af gevinster og omkostninger i hovedscenariet, 2019-priser, mio. kr. årligt 

(+ angiver, at omkostningerne er højere end gevinsterne)  

  

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: Registreringsafgiften er fordelt på regioner ud fra trafikarbejdet. Vægtafgift er fordelt på regioner ud fra antallet af 
person- og varebiler i hver region. Det samme er takster for de fire regioner uden for Region Hovedstaden. For Region 
Hovedstaden er anvendt trafikarbejdet i Region Hovedstaden. Vi ikke har justeret for, hvor meget bilisterne kører i andre 
regioner, end hvor de bor. 

 

Bilisterne reagerer dog på omlægningen ved at reducere kørselsomfanget. Størst er reduktionen i 

hovedstadsområdet, hvor trafikarbejdet falder med i gennemsnit 23%7, mens det i resten af 

landet falder med i gennemsnit 3%7 som tidligere beskrevet, jf. tabel 9. Det giver en besparelse 

på kørselsomkostningerne, dvs. omkostningerne til brændstof, slid og reparationer m.m. 

Gevinsten er størst i Region Hovedstaden, hvor trafikarbejdet reduceres mest.  

 

7 Reduktionen i trafikarbejdet i hovedstadsområdet er for alle bilister, der kører i området, uanset bopæl.  
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Samtidig vil en reduktion i bilafgifterne betyde et øget bilsalg (både flere og større biler). Det 

giver øgede udgifter for bilisterne. 

4.5 Halv takst på motorveje i hovedstadsområdet og 

Østlig Ringvej  

Takster 

I dette scenarie har vi belyst konsekvenserne af en halvering af taksterne på motorveje i 

hovedstadsområdet samt Østlig Ringvej, jf. tabel 19. Alle andre veje i hovedstadsområdet og 

resten af landet har samme takster som i hovedscenariet. 

Formålet med scenariet er i højere grad at få flyttet trafikken over på motorvejsnettet og Østlig 

Ringvej, hvor der bl.a. er færre ulykker og færre gener for de bløde trafikanter.  

Tabel 19 
 

Takster, andel af hovedscenarie, % 
 

  
Område Tidspunkt 

Motorveje og  

Østlig Ringvej 
Andre veje 

København og Frederiksberg Uden for myldretid 50% 100% 

Andre veje i Ringbyen Uden for myldretid 50% 100% 

Andre veje i hovedstaden Alle 50% 100% 

København og Frederiksberg Myldretid 50% 100% 

Andre veje i Ringbyen Myldretid 50% 100% 

Resten af landet Alle 100% 100% 
 

 

  
Kilde: Incentive. 

 

 

Nettoprovenu 

Det samlede provenu er ca. 0,6 mia. kr. højere, når taksterne reduceres på motorvejsnettet i 

hovedstadsområdet samt Østlig Ringvej, jf. tabel 20. Det skyldes, at stigningen i trafikarbejdet 

opvejer de færre indtægter fra lavere takster. Samtidig er finansieringsbehovet en smule lavere. 

Samlet giver det knap 1 mia. kr. i ekstra nettoprovenu årligt. 
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Tabel 20 
 

Nettoprovenu, 2019-priser, mia. kr.  
 

  
   

Hoved- 

scenarie 

Lavere takster på 

motorveje og  

Østlig Ringvej 

Omkostninger til opstart og drift  -2,8 -2,8 

Bortfald af provenu fra bilafgifter  -30,0 -30,0 

Indtægter fra afgifter   -3,3 -2,4 

Tilbageløb til statskassen  1,1 0,4 

I alt (finansieringsbehov)  -35,0 -34,71 

Provenu fra roadpricing  35,0 35,6 

Nettoprovenu  0,0 0,9 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 Summen stemmer ikke med delelementerne pga. afrunding. 

 

Eksempelfamilier 

For de familier, der bruger motorvejen, vil en reduktion af taksterne betyde, at deres samlede 

omkostninger falder. For de to eksempelfamilier, vi har udvalgt, stiger deres omkostninger med 

under 1.000 kr. årligt, når vi medtager deres besparelse på bilafgifterne, jf. tabel 21. 

Tabel 21 
 

Eksempelfamilier, omkostninger i alt ved roadpricing, kr. årligt  

(tal i parentes refererer til figur 3) 

 

  
Bor Arbejder 

I alt,  

lavere takster 

I alt, 

hovedscenariet 

Ændring ift. 

hovedscenariet3 

Høje Taastrup (7) København (3) -906 -9.104 8.198 

Køge (8) København (3) -4281 -16.229 15.801 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: For begge familier foregår 76% af transporten til og fra arbejde på motorvejen. Vi har forudsat, at det samme gælder for 
transporten i fritiden. Alle andre forudsætninger er som for tilsvarende familier, jf. tabel 12. 
Note: 1 Gevinsten kan være undervurderet. Med et årligt kørselsforbrug på 25.000 km (jf. tabel 12) kan bilens levetid være 
kortere end de forudsatte 14 år og gevinsten dermed større. 

 

Trafikarbejde 

Trafikarbejdet i hovedstadsområdet falder med godt 2 mia. km årligt, hvor det i hovedscenariet 

faldt med ca. 3,4 mia. km, jf. tabel 22. Heraf udgør faldet i trafikarbejdet på motorvejsnettet og 

Østlig Ringvej godt 1 mia. km. De lavere takster smitter også af på det samlede trafikarbejde i 

København og på Frederiksberg, hvor det falder mindre. Det skyldes, at en del af 

motorvejsnettet samt Østlig Ringvej er placeret i Københavns Kommune, men ydermere, at alle 

ture på motorvejsnettet også anvender de kommunale vejnet. Dermed vil mindre fald i 

trafikarbejdet på motorveje også have afledte konsekvenser på de kommunale veje.  
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Tabel 22 
 

Trafikarbejde, 2035, person- og varebiler, mio. km 
 

  
  Basis, 2035 

Hoved- 

scenarie 

Lavere takster på  

motorveje og  

Østlig Ringvej 

Hovedstadsområdet 15.006 11.615 12.931 

Heraf København og Frederiksberg, uden for myldretid1 940 760 816 

Heraf København og Frederiksberg, myldretid1 745 502 555 

Motorveje, hovedstadsområdet og Østlig Ringvej 7.762 5.138 6.679 

Resten af landet 41.811 40.334 40.334 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 
Note: 1 Inkl. trafik på motorveje og Østlig Ringvej. 

 

 

De lavere takster på motorveje og Østlig Ringvej medfører, at trafikarbejdet på motorveje falder 

med 14% svarende til gennemsnittet for alle veje i hovedstadsområdet, jf. tabel 23. Til 

sammenligning var faldet i trafikarbejdet på motorveje og Østlig Ringvej 34% i hovedscenariet, 

mens gennemsnittet for hele hovedstadsområdet var 23%.  

 

Tabel 23 
 

Trafikarbejde, 2035, person- og varebiler, ændring ift. basis, % 
 

  
   

Hoved- 

scenarie 

Lavere takster på  

motorveje og  

Østlig Ringvej 

Hovedstadsområdet  -23% -14% 

Heraf København og Frederiksberg, uden for myldretid1  -19% -13% 

Heraf København og Frederiksberg, myldretid1  -33% -25% 

Motorveje hovedstadsområdet og Østlig Ringvej  -34% -14% 

Resten af landet  -3% -3% 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 
Note: 1 Inkl. trafik på motorveje og Østlig Ringvej. 

 

 

Trafikken reduceres på stort set alle veje på nær Østlig Ringvej, jf. figur 5. Faldet på 

motorvejsnettet er nu af ca. samme størrelsesorden som de andre veje, mens trafikken på Østlig 

Ringvej stiger yderligere. Yderligere kort fremgår af (MOE 2019b). 
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Figur 5 
 

Ændring i køretøjer på vejnettet, ændring ift. basis, % 

  

 

  
Kilde: (MOE 2019b). 
Note: Ændringen er opgjort for hverdagsdøgn. 

 

Samlet medfører dette scenarie, at nettoprovenuet øges, og at trafikarbejdet falder mindre 

sammenlignet med hovedscenariet. Et mindre fald i trafikarbejdet og lavere takster betyder, at 

trafikanter generes mindre.  

4.6 Højere takster for indre by og Østlig Ringvej 

I dette scenarie har vi belyst konsekvenserne af at øge taksterne for indre by og Østlig Ringvej i 

to scenarier: Ét med et lavt tillæg og et med et (dobbelt så) højt tillæg. Formålet er at reducere 

trafikken i indre by og øge finansieringsgrundlaget for Østlig Ringvej.  

Takster 

Taksterne for scenariet med det lave tillæg er sat, så både en gennemkørende tur på tværs af 

indre København (fx fra Fredensbro, hvor Tagensvej krydser søerne, og til Amager) og en tur ad 

hele Østlig Ringvej koster ca. 6 kr. ekstra sammenlignet med hovedscenariet. I praksis er prisen 

for passage af indre by sat som et tillæg til kilometertaksten på ca. 2 kr./km, jf. tabel 24. Den 

præcise afgrænsning af indre by fremgår af figur 6. 
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Taksterne for Østlig Ringvej er sat, så Nordhavn-Prags Boulevard koster 4,7 kr. ekstra. 

Sammenlignet med et taksttillæg for passage af indre by på ca. 6 kr. tilskynder taksterne dermed 

til, at flere skal vælge Østlig Ringvej frem for at køre gennem byen. 

For scenariet med det høje tillæg er tillægstaksterne dobbelt så høje som i scenariet med det 

lave tillæg, jf. tabel 24.  

Taksterne for passage af Østlig Ringvej inkl. grundtaksten fremgår af bilaget, afsnit 5. 

Tabel 24 
 

Takster, tillæg ift. hovedscenariet, 2019-priser, kr./tur og kr./km 
 

  
   

Indre by og  

Østlig Ringvej,  

lavt tillæg 

Indre by og  

Østlig Ringvej,  

højt tillæg 

Østlig Ringvej tillæg, kr./tur      

Nordhavn-Refshaleøen  3,9 7,8 

Refshaleøen-Prags Boulevard  0,8 1,6 

Prags Boulevard-lufthavnen  1,6 3,1 

I alt Østlig Ringvej tillæg, kr./tur   6,21 12,5 

Indre by, tillæg, kr./km  2,1 4,2 
 

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 
Note: 1 Summen stemmer ikke med delelementerne pga. afrunding. 
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Figur 6 
 

Afgrænsning af indre by. Alle veje markeret med blåt er pålagt et taksttillæg, jf. tabel 24. 

  

 

  
Kilde: Incentive. 

 

Nettoprovenu 

De højere takster medfører, at nettoprovenuet stiger med 0,2 mia. kr. årligt ved et taksttillæg i 

indre by på ca. 2 kr./km og ca. det dobbelte ved et dobbelt så højt taksttillæg, jf. tabel 25. 

Stigningen i provenu er lidt højere, men modsvares af et større fald i indtægterne fra afgifter og 

et mindre tilbageløb. Provenuet specifikt for Østlig Ringvej fremgår af bilaget, afsnit 5.  
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Tabel 25 
 

Nettoprovenu, 2019-priser, mia. kr.  
 

  
  

Hoved- 

scenarie 

Indre by og  

Østlig Ringvej,  

lavt tillæg 

Indre by og  

Østlig Ringvej,  

højt tillæg 

Omkostninger til opstart og drift -2,8 -2,8 -2,8 

Bortfald af provenu fra bilafgifter -30,0 -30,0 -30,0 

Indtægter fra afgifter  -3,3 -3,3 -3,4 

Tilbageløb til statskassen 1,1 1,1 1,0 

I alt (finansieringsbehov) -35,0 -35,11 -35,2 

Provenu fra roadpricing 35,0 35,3 35,7 

Nettoprovenu 0,0 0,2 0,5 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 Summen stemmer ikke med delelementerne pga. afrunding. 

 

 

De øgede takster for indre by og Østlig Ringvej medfører en samlet reduktion i trafikarbejdet i 

hovedstadsområdet på 117 mio. km henholdsvis 143 mio. km sammenlignet med hovedscenariet, 

jf. tabel 26. Selvom taksttillægget fordobles, sker der således ikke en dobbelt så stor reduktion i 

trafikarbejdet. Det skyldes øget omvejskørsel i København og på Frederiksberg. 

 

Tabel 26 

 
Trafikarbejde, 2035, person- og varebiler, mio. km 

 

  

  Basis, 2035 
Hoved-

scenarie 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

lavt tillæg 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

højt tillæg 

Hovedstadsområdet, i alt 15.006 11.615 11.498 11.472 

Heraf København og Frederiksberg, uden for 

myldretid 
940 760 683 673 

Heraf København og Frederiksberg, myldretid 745 502 450 441 

Heraf indre by, uden for myldretid 78 65 52 44 

Heraf indre by, myldretid 57 43 36 30 

Resten af landet 41.811 40.395 40.395 40.395 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 

 

 

Eksempelfamilier 

For de familier, der kører i indre by eller på Østlig Ringvej, vil en forhøjelse af taksterne betyde, 

at deres samlede omkostninger øges. For de to eksempelfamilier, vi har udvalgt, er deres 

samlede omkostninger 10.000 kr. og 18.000 kr. årligt i scenariet med et højt tillæg til taksterne, 

når vi medtager deres besparelse på bilafgifterne, jf. tabel 21. Det er en forøgelse i 

omkostningerne i forhold til hovedscenariet på 3.900 kr. og 6.000 kr. årligt.   
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Tabel 27 
 

Eksempelfamilier, omkostninger i alt ved roadpricing, kr. årligt  

(tal i parentes refererer til figur 3) 

 

  
Bor Arbejder 

I alt,  

hovedscenariet  

I alt, 

højt tillæg  

Ændring ift. 

hovedscenariet3 

København (7) Dragør (3) -5.826 -9.7321 -3.906 

Tårnby (8) Gentofte (3) -12.090 -18.1142 -6.024 
 

 

  
Kilde: Incentive. 
Note: 1 9% af transporten til og fra arbejde foregår i indre by, hvor der er taksttillæg. Vi har forudsat det samme for 
transporten i fritiden. Alle andre forudsætninger er som for tilsvarende familier, jf. tabel 12. 
Note: 2 Alle ture til arbejde foregår via Østlig Ringvej. Hertil kommer 50 fritidsture årligt. Alle andre forudsætninger er som for 
tilsvarende familier, jf. tabel 12. 

 

Trafikarbejde 

For begge scenarier med øgede takster er reduktionen i trafikarbejdet i Københavns og 

Frederiksberg Kommuner stort set ens med henholdsvis ca. 27% i myldretiden og ca. 40% uden for 

myldretiden, jf. tabel 28. For indre by alene er reduktionen i trafikarbejdet derimod væsentligt 

højere i scenariet med det høje taksttillæg.  

Tabel 28 

 
Trafikarbejde, 2035, person- og varebiler, ændring ift. basis, % 

 

  

   
Hoved-

scenarie 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

lavt tillæg 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

højt tillæg 

Hovedstadsområdet, i alt  -23% -23% -24% 

Heraf København og Frederiksberg, uden for myldretid  -19% -27% -28% 

Heraf København og Frederiksberg, myldretid  -33% -40% -41% 

Heraf indre by, uden for myldretid  -17% -33% -44% 

Heraf indre by, myldretid  -24% -37% -47% 

Resten af landet  -3% -3% -3% 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 

 

 

I scenariet med det høje tillæg reduceres trafikken yderligere i indre by, jf. figur 7. Ligeledes er 

væksten i trafikken på Østlig Ringvej reduceret. Yderligere kort fremgår af (MOE 2019b). 
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Figur 7 
 

Ændring i køretøjer på vejnettet for scenariet med højt taksttillæg, ændring ift. basis, % 

  

 

  
Kilde: (MOE 2019b). 
Note: Ændringen er opgjort for hverdagsdøgn. 

 

Det er således muligt at opnå ca. en halv mia. kr. ekstra i nettoprovenu, hvis der tilføjes det 

høje taksttillæg for indre by og Østlig Ringvej som beskrevet i tabel 24. Det giver en reduktion i 

trafikarbejdet i indre by på ca. 45%. For Københavns og Frederiksberg Kommuner samlet giver 

det høje tillæg kun et marginalt større fald i trafikarbejdet end scenariet med det lave tillæg.  

4.7 Følsomhedsanalyser 

Vi har foretaget to følsomhedsanalyser for at belyse konsekvenserne af to væsentlige 

forudsætninger, nemlig ændringen i bilejerskabet og omkostninger ved opstart og drift af et 

roadpricingsystem. 

Når registreringsafgiften og vægtafgiften (den grønne ejerafgift) fjernes, bliver det billigere at 

købe en bil. Det trækker i retning af et øget bilejerskab. Det modsvares dog delvist af øgede 

omkostninger ved at køre i bil pga. af indførelse af roadpricing. Samlet set anslog 

Trængselskommissionen med stor usikkerhed, at nettoeffekten er en vækst i bilejerskabet på 20% 

(Trængselskommissionen 2013a)8. Det samme har vi anvendt i hovedscenariet. I 

 

8 Siden da er bilafgifterne dog blevet sat ned ad flere omgange. 
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følsomhedsanalysen ser vi på konsekvenserne for trafikarbejdet og nettoprovenu, hvis 

bilejerskabet i stedet stiger med 10%.9  

Vi har desuden foretaget en følsomhedsanalyse, hvor vi ser på konsekvenserne for trafikarbejdet, 

hvis omkostninger til opstart og drift af et roadpricingsystem er halvt så store, og nettoprovenuet 

samtidig skal være nul. Det medfører en sænkning af taksterne på ca. 5%. 

Nettoprovenu 

Ved en halvt så stor vækst i bilejerskabet som i hovedscenariet falder nettoprovenuet med ca. 1 

mia. kr. årligt, jf. tabel 7. Provenuet falder med en smule mere, men det opvejes af et 

tilsvarende mindre finansieringsbehov.  

 Tabel 29 
 

Nettoprovenu for staten årligt, 2019-priser, mia. kr. 
 

  
  

Hoved-

scenarie 

Halv vækst i 

bilejerskab 

Omkostninger  

-50%1 

Omkostninger til opstart og drift -2,8 -2,8 -1,4 

Bortfald af provenu fra bilafgifter -30,0 -30,0 -30,0 

Indtægter fra afgifter  -3,3 -3,5 -3,2 

Tilbageløb til statskassen 1,1 1,4 1,3 

I alt (finansieringsbehov) -35,0 -34,9 -33,3 

Provenu fra roadpricing 35,0 33,9 33,3 

Nettoprovenu 0,0 -1,0 0,0 
 

 

  
Kilde: Incentive.dk 
Note: 1 Vi har ikke foretaget beregninger med OTM-trafikmodellen for dette scenarie. I stedet har vi baseret det på de 
marginale priselasticiter i hovedscenariet for hvert område. Den marginale pris består af udgifter til brændstof og 
kilometertakster.  

 

 

Trafikarbejde 

Med en mindre vækst i bilejerskabet falder trafikarbejdet med ca. 0,3 mia. km mere end 

hovedscenarie, jf. tabel 30.  

Med lavere omkostninger er der ikke brug for samme provenu, og taksterne reduceres derfor en 

smule. Det medfører, at trafikarbejde bliver ca. 0,1 mia. km højere end i hovedscenariet. 

 

9 Da omlægningen af bilafgifterne favoriserer dem med lille kørselsforbrug, vil det gennemsnitlige kørselsforbrug for 

de nye bilejere sandsynligvis være mindre end de nuværende bilejere. Det tager OTM-trafikmodellen ikke højde for.  
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Tabel 30 
 

Trafikarbejde årligt, person- og varebiler, mio. km 
 

  
  

Basis, 

20351 

Hoved-

scenarie 

Halv vækst i 

bilejerskab 

Omkostninger  

-50%1 

Hovedstadsområdet 15.006 11.615 11.309 11.717 

Heraf København og Frederiksberg, uden 

for myldretid 
940 760 726 765 

Heraf København og Frederiksberg, 

myldretid 
745 502 480 507 

 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 
Note: 1 Det samlede trafikarbejde for hele landet i 2035 er baseret på en vækst i trafikarbejdet fra 2018 til 2035 på 18%, jf. 
(DTU 2018). 
Note: 2 Vi har ikke foretaget beregninger med OTM-trafikmodellen for dette scenarie. I stedet har vi baseret det på de 
marginale priselasticiter i hovedscenariet for hvert område. Den marginale pris består af udgifter til brændstof og 
kilometertakster. 

 

 

Ændringen i bilejerskabet betyder relativt mere i Københavns og Frederiksberg Kommuner end i 

hele hovedstadsområdet, jf. tabel 31. Således falder trafikarbejdet i hele hovedstadsområdet 

med ca. 2%-point mere end hovedscenariet, mens det tilsvarende tal for Københavns og 

Frederiksberg Kommuner er ca. 3%-point i myldretiden og ca. 4%-point uden for myldretiden.  

En halvering af omkostningerne til opstart og drift af roadpricingsystemet medfører, at 

trafikarbejdet i hovedstadsområdet falder med ca. et 1%-point mindre. 

Tabel 31 
 

Trafikarbejde, person- og varebiler, ændring ift. basis, % 
 

  
    Hovedscenarie 

Halv vækst i 

bilejerskab 

Omkostninger  

-50%1 

Hovedstadsområdet, i alt   -23% -25% -22% 

København og Frederiksberg, uden for myldretid   -19% -23% -19% 

København og Frederiksberg, myldretid   -33% -36% -32% 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af (DTU 2013) og (MOE 2019a). 
Note: 1 Vi har ikke foretaget beregninger med OTM-trafikmodellen for dette scenarie. I stedet har vi baseret det på de 
marginale priselasticiter i hovedscenariet for hvert område. Den marginale pris består af udgifter til brændstof og 
kilometertakster. 
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5 Bilag A: Provenu fra Østlig Ringvej 

Vi har opgjort trafikken og provenuet for hver af de tre delstrækninger i Østlig Ringvej for basis-

scenariet uden roadpricing, hovedscenariet med roadpricing samt de tre scenarier, hvor vi 

ændrer i taksterne på Østlig Ringvej. 

Provenuet fra Østlig Ringvej er størst i scenariet med højt tillæg for Indre by og Østlig Ringvej, 

hvor provenuet er 137 mio. kr. årligt, og mindst i scenariet med lavere takster for motorveje og 

Østlig Ringvej, jf. tabel 32. I scenarierne med tillæg til Indre by og Østlig Ringvej er både 

trafikniveau og indtægter fra Østlig Ringvej større end i basis-scenariet.  

Tabel 32 
 

Køretøjer og provenu for Østlig Ringvej, mio. køretøjer og mio.kr. årligt i 2019-priser  
 

  
  

Basis 

2035 

Hoved-

scenarie 

Lavere takster 

motorveje og 

Østlig Ringvej 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

lavt tillæg 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

højt tillæg 

Trafik           

Nordhavn – Refshaleøen 5,9 8,6 14,0 7,2 6,1 

Refshaleøen - Prags Boulevard 4,4 7,3 12,6 6,0 4,8 

Prags Boulevard - Lufthavnen 4,6 7,3 11,9 5,7 4,5 

Provenu           

Nordhavn - Refshaleøen 83 29 24 52 68 

Refshaleøen - Prags Boulevard 14 24 21 24 23 

Prags Boulevard - Lufthavnen 28 51 42 49 46 

Provenu i alt 125 103 87 125 137 
 

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 

 

 

Provenuet i tabel 32 er baseret på antallet af køretøjer i Østlig Ringvej og de tilhørende takster, 

jf. tabel 33. For scenarierne med tillæg angiver taksterne de samlede takster, dvs. grundtakst 

plus tillæg.  
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Tabel 33 
 

Takster i alt for Østlig Ringvej, 2019-priser, kr. pr. tur 
 

  
  

Basis 

2035 

Hoved-

scenarie 

Lavere takster 

motorveje og 

Østlig Ringvej 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

lavt tillæg 

Indre by og 

Østlig Ringvej, 

højt tillæg 

Myldretid           

Nordhavn – Refshaleøen 14,6 4,4 2,2 8,3 12,2 

Refshaleøen - Prags Boulevard 3,1 4,3 2,1 5,1 5,9 

Prags Boulevard - Lufthavnen 6,2 9,3 4,6 10,8 12,4 

Udenfor myldretid           

Nordhavn - Refshaleøen 14,6 2,7 1,3 6,6 10,5 

Refshaleøen - Prags Boulevard 3,1 2,6 1,3 3,4 4,1 

Prags Boulevard - Lufthavnen 6,2 5,6 2,8 7,1 8,7 

Alle tre delstrækninger, i alt           

Myldretid 24,0 18,0 9,0 24,3 30,5 

Udenfor myldretid 24,0 10,8 5,4 17,1 23,3 
 

 

  
Kilde: (MOE 2019a). 

 

 

6 Bilag B: Metode – trafikarbejde 

MOE har opgjort de trafikale effekter for hovedstadsområdet ved hjælp af OTM-trafikmodellen 

version 7.1. MOE har anvendt de samme forudsætninger, som der er anvendt ved analysen af en 

Østlig Ringvej. En nærmere beskrivelse af forudsætningerne fremgår af notatet ’Trafikale 

effekter af roadpricing –  trafikmodelberegninger for alternative scenarier’ (MOE 2019b). 

For resten af landet har vi beregnet konstante priselasticiteter for hvert takstområde ud fra 

Trængselskommissionens beregninger med landstrafikmodellen (DTU 2013). Priselasticiteterne 

består her af omkostninger til brændstof samt kilometerbaserede takster. Elasticiteterne, vi 

anvender, udtrykker dermed, hvor meget trafikarbejdet ændrer sig, når summen af takster og 

udgifter til brændstof ændrer sig. Ved hjælp af priselasticiteterne har vi efterfølgende beregnet 

de trafikale konsekvenser i resten af landet i hvert scenarie. 

Beregningerne er baseret på år 2035. Vi har derfor fremskrevet det samlede trafikarbejde for 

hele landet fra 2018 til 2035 med 18% baseret på (DTU 2018). For hovedstadsområdet har vi dog 

anvendt OTM-modellens fremskrivning af trafikarbejdet til 2035.  

For scenarierne med et årligt nettoprovenu på ca. 1 mia. kr. og en halvering af omkostningerne 

til at opstarte og drive et roadpricingsystem er der ikke lavet trafikmodelberegninger med OTM-

modellen. Her har vi i stedet beregnet konstante priselasticiteter for hvert af takstområder i 

hovedscenariet. Priselasticiteterne har vi efterfølgende brugt til at beregne de trafikale 
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konsekvenser for hvert takstområde i hovedstadsområdet for de to scenarier med henholdsvis et 

årligt nettoprovenu på ca. 1 mia. kr. og en halvering af omkostningerne. 

7 Bilag C: Afgifter og tilbageløb 

Vi har regnet konsekvenserne for statens indtægter for afgifter samt tilbageløb ved en 

omlægning af bilafgifterne med udgangspunkt i satserne i tabel 34. Afgifterne og 

kørselsomkostningerne er nedjusteret for at tage højde for, at der efter indførelse af roadpricing 

ikke betales afgifter for at eje en bil. 

Tabel 34 
 

Afgifter og kørselsomkostninger efter omlægning af bilafgifterne, 2019-priser, kr./køretøjskm 
 

  
  Afgifter 

Kørselsomkostninger 

for private 

Personbil, ej erhverv 0,71 2,36 

Personbil, erhverv 0,28 2,381 

Varebil 0,72 2,071 

Vægtet gennemsnit  2,31 
 

 

  
Kilde: Incentive på baggrund af Transportøkonomiske Enhedspriser v1.91 (Transport- og Boligministeriet 2019). 
Note:  1 Tilbageløb regnes kun for de private husholdninger. Det er forsimplende antaget, at alle varebilerne er ejet af 
erhvervslivet. 
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8 Bilag D: Sammenhæng mellem 

scenarier  

I tabellen herunder har vi vist sammenhængen mellem scenarierne i denne rapport og i (MOE 

2019b). 

Tabel 35 
 

Sammenhæng mellem scenarier i denne rapport og i (MOE 2019b) 
 

  Navn i denne rapport  Navn i (MOE 2019b) 

Hovedscenarie Scenarie 2 

Nettoprovenu 1 mia. kr. Scenarie 1 

Nettoprovenu 2 mia. kr. -1 

Lavere takster på motorveje og Østlig Ringvej Scenarie 4 

Indre by og Østlig Ringvej, lavt tillæg Scenarie 6 

Indre by og Østlig Ringvej, højt tillæg Scenarie 5 

Halv vækst i bilejerskab (følsomhedsanalyse) Scenarie 3 

Omkostninger -50% (følsomhedsanalyse) -1 
 

 

  
Kilde: Incentive og (MOE 2019b). 
Note: 1 Der er ikke lavet beregninger med OTM-trafikmodellen for disse scenarier, jf. afsnit 5. 
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