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Hovedpunkter for præsentationen 

Om København og udfordringer 

 

Plan, proces og erfaringer 

• Baggrund og den planlagte proces 

• Vision og opbygning af planen 

• Dialog og borgerinddragelse  

• Udarbejdelse af planen 

 

Konkrete tiltag 

• hovedgreb 

• udvalgte eksempler 



Tilføj 

præsentationens 

titel i "Indsæt/ 

Sidehoved og 

Sidefod" 

København - kommunen 

570.000 indbyggere 

360.000 arbejdspladser 

67.000 studenter 

178.000 pendlere 



Areal 
88 km2 

 

Ca. 10x10 km 



Trafik – lidt nøgletal 

Ture per hverdag 

• 800.000 passagerer i kollektiv trafik  - 50 % med bus, 20 % 

med metro and 30 % med tog 

• 542.000 køretøjer krydser kommunegrænsen 

• 254.000 køretøjer krydser “Søsnittet” / Indre ring 

• 55.000 cykler krydser kommunegrænsen 

• 210.000  cykler krydser “Søsnittet” / Indre ring 

• Fodgængere (københavnerne) går 15 minutter om dagen 

• Gang er hovedtransportmiddel for 18 % af alle ture i 

København (TU-data) 



Niels Jensen 

USA autumn 2009 

Den indre del af byen – morgen myldretid 



Modal split 2013 

 Tal fra Miljøregnskab 2011 

41 % 

30 % 

24 % 

5 % 

Ture til arbejde og uddannelse 

Cykel

Bus/tog/metro

Bil

Gang

Københavnerne: 

60 % på cykel 



De store udfordringer 

 Transport er nødvendigt for byens liv og økonomi.  

Men det giver udfordringer med plads nok, støj, forurening, 
CO2, ulykker og barrierer. 

Hovedudfordringer i København er: 

•Byen vokser = mere transport  

•Vækst og konkurrenceevne 

•Trængsel 

•Sundhed 

•Forurening 

•Støj 

•Klima 

 
 

 

 

 

 



Baggrund for arbejdet: 
Tidligere Trafik- og Miljøplaner 

 

1997 

Udarbejdet af forvaltningen  

 

2004 

Udarbejdet på baggrund af større 

direkte involvering af borgere 

 

2010 – tid til en ny plan – og en ny 

proces  



Planlagt proces 
• Til politisk beslutning om at sætte i gang: 

• Forslag til vision og opbygning omkring temaer 

• Beskrivelse af dialogproces 

• Intern organisation – på tværs af forvaltninger 

• Tidsplan for arbejdet  

 

• Aktør og borgerinddragelse 

• Dialoger / workshops bygget op omkring temaer 

• Inddragelse af børn og unge 

• Interview analyser af borgere 

 

• Udarbejdelse af plan 

• Inddrage opsamlet viden og input 

• Balancere mellem mange planer, mål og visioner 

• Tilpasse til eksisterende indsatser 

 



Den politiske vision for mobilitet 

 

Livskvalitet og grøn vækst er nøgleord i kommunens planlægning 

 

 ” Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at 

stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og til det gode 

københavnerliv ”  



Visionen - lidt mere konkret 

• Effektiv = hurtig, pålidelig og behagelig 

• Grøn = mindst mulig luftforurening og støj 

• Stimulere vækst = adgang til arbejdspladser 

mv. samt teknologisk udvikling 

• Bidrage til CO2-neutral by = mindst mulig 

CO2-udledning fra transport  

• Bidrage til gode københavnerliv = byliv, 

sundhed, sikkerhed og tryghed 



• Mobilitet og tilgængelighed, ikke trafik eller transport 

• Arbejder i temaer i stedet for transportmidler 

• Temaerne som basis for proces, involvering af aktører 

og for handlingsplanen 

Integreret tilgang 



1. Bygge en tæt og nær by 

2. Skabe bedst mulige grønne transporttilbud 

3. Tilpasse vejsystemet 

4. Påvirke valg af transportform 

5. Være innovative og prøve nye løsninger 

 

Fem temaer, der bygger ovenpå hinanden – og spiller sammen 

Byens 
udvikling 

Grønne 
transport 

tilbud 

Vej og 
transport 
system 

Incitament Innovation 



Dialogproces og involvering af interessenter 

Workshops med organisationer, trafikselskaber, lokale aktører, forskere, 

virksomheder, planlæggere,  andre eksperter – og børn og unge 

Involvering af lokale politikere 

Samarbejdsprojekt med børn og unge 

Holdningsundersøgelse blandt københavnerne 

Konference 

 



Dialogproces – vigtige tilbagemeldinger  

• Fortsætte de gode  og igangværende aktiviteter – fx Metroen, Cykelbyen 

and busprioritering 

• Begrænset plads i byen – der er behov for at prioriter og vælge, hvad 

satse på 

• Forbedre kollektiv trafik 

• Innovation – være åbne for grønne eksperimenter 

• Fortsæt involvering og dan partnerskaber, også med private virksomheder 



Udarbejdelse af planen 
 

• Bygge videre på eksisterende indsatser og planer samt 

indarbejde resultater af dialogprocessen 

• Udvikling af SMART / målbare mål 

• Udarbejdes af en pakke af konkrete initiativer 

 



Mål og målsætnigner 

Andelen af ture på hjul: 

Min. 1/3 cykel, min. 1/3 kollektiv trafik, max. 1/3 bil 

Alle ture inkl. fodgængere: 

75 % cykel, gang eller kollektiv trafik 

Ture til arbejde og uddannelse 

50 % på cykel 

+ 

28 specifikke mål 

Fx Bussernes rejsetid er i 2025 reduceret med 10 %  set 

i forhold til 2011 



Konkrete tiltag: Hoved indsatser / greb 

• Metro, A-busser and letbaner 

• Regionale cykelnetværk og 
hovedcykelnet i byen 

• Tunnel til Nordhavn kombineret 
med trafiksanering og strøggader 

• Grøn mobilitetspakke 

 



Metro linjer 



Hovedcykelnet / PLUSnet 



Nordhavn - vejtunnel til nyt byudviklingsområde 

 

• Nordhavn 

• 40.000 indbyggere 

• 40.000 arbejdspladser 

22 



Den grønne mobilitetspakke  
– opbygning 

 

Kriterier for valg af indsatser og initiativer: 

- Fremmer brugen af grøn mobilitet 

- Forbedrer de grønne transporttilbud 

- Inddrager forslag og idéer fra dialogprocessen 

- Bygger videre på og understøtter eksisterende strategier og planer 

- Er ikke sat i gang i andet regi 



Vurdering af effekter 
Faktorer vurderet på en skala fra1 til 5: 

•Grøn mobilitet 

•Miljø 

•Trafik sikkerhed/tryghed 

•Byliv 

•Sundhed 





Verdens bedste cykelby 

• PLUSnet  

• Genveje (store og små) for cyklister – fx “cykelslangen”  

• Supercykelstier 

• Cykelservices 

 





Supercykelstier 
 
• 22 kommuner og Regionen 
 
• Samspil med S-tog 



Quick Way is the first Bus Rapid Transit in 
Denmark. The system employs both dedicated 
bus lanes, intelligent traffic signals and fast 
boarding.   
 
• Total cost: DKK 130 million.  
• Contractor: The City of Copenhagen in 

collaboration with local stakeholders and the 
transport company, Movia. 

• Duration: Planning began in 2011 and 
construction began in the summer of 2013.  

• 30,000: The number of students and 
employees travelling between the city centre 
and Science City every day. 

  
THE PROJECT: 
• Reconstruction of roads and intersections on 

five kilometres of road. 
• Reconstruction of nine traffic signals and 

establishment of one brand new one.  
• Upgrade of bus stops for easier boarding and 

alighting.  
• Upgrade of information service at bus stops.  

FACTS ABOUT QUICK WAY 



Samspil – cykler og kollektiv trafik 



GOBIKE 
Nye bycykler – GoBike – sætter ny standard for bycykler 

• Det 4. ben i kollektiv transport 

• Til pendlere og turister 

• Integretet tablet og GPS 

• El-cykel 



ITS INNOVATION 
GREEN MOBILITY TECHNOLOGY 

• Laboratory for green technology 

• E-mobility 

• Environmental zones 

 

IDEA DEVELOPMENT 

• Innovation workshop 

• OPI – public – private - 
innovation 

 



COMPASS 4D 

 

 JOINT EU PROJECT LEAD BY ERTICO 

• Traffic signals and on board units in buses ‘talking’ together 

• Bus drivers to be warned about dangerous situations 

• Buses to be given priority in traffic 



ECO-DRIVING OG OPTIMERING AF  
TRAFIK SIGNALER    

POTENTIALE  
13% reduktion  

i CO2 



Strøggader 



Fleksible gaderum 



Nøgletal for udviklingen 

De seneste 10 år: 

Befolkning + 12 % 

Arbejdspladser  + 9 % 

Cykeltrafik (km) + 30 %  

Kollektiv trafik + 24 % 

Biltrafik (km) + 2 % 

Fodgængere  ikke data  

Antal biler  + 22 %  

  (225 biler/1.000 indb. i 2012)  

 

• 
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Se mere på 

www.kk.dk/groenmobilitet 



Grøn mobilitet indarbejdes i den fysiske planlægning 

• Nye byområder sikres god kollektiv trafik og 

cykelforhold 

• Tæthed i eksisterede og nye områder 

• Nærhed til funktioner  

• Stationsnærhed 

• Parkering - strategi og p-normer 

Byens udvikling 



Grønne transporttilbud 
Verdens bedste cykelby 

PLUSnet 

 Et sammenhængende og komfortabelt tilbud af cykelstier og ruter - 

uden ”missing links” 

Genveje for cyklister 

 Genveje i form af shunts, cykling mod ensretning, passager over 

pladser mv. skal sikre kortere rejsetid for cyklister 

Cykelsuperstier 

 samarbejdsprojekt om udbygning af et sammenhængende net af 

hurtige cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet 

Cykelservices 

 Forsøg med hjemtransport af varer, udlån af ladcykler, lokalt 

cykelværksted, bike-in butikker og caféer, hastighedsmålere mv. 

Gerne i samarbejde med Lokaludvalg. 

 



Grønne transporttilbud 

Kollektiv trafik 

Busfremkommelighed og stoppesteder 

 Forbedret busfremkommelighed og højklassede busstrækninger. Samt øget trafikinformation 
ved stoppesteder og i busser. 

Højklassede trafikknudepunkter 

 Sikre korte afstande, god tilgængelighed, gode venteforhold, god information og optimale 
cykelparkeringsforhold på trafikknudepunkter samt styrke samspillet med omkringliggende 
lokalområde.  

Busser på alternative drivmidler 

 Busserne skal forurene mindre  

 



Grønne transporttilbud 

 

Nye grønne transportsystemer 

Infrastruktur til el- og brintkøretøjer 

 Videreførsel af opstilling af ladestandere samt udarbejdelse af strategi for fremtidig 

brintinfrastruktur 

Delebiler 

 Samarbejde med delebilsklubber om, hvordan kommunen kan understøtte brugen af delebiler. 

 

 

Fodgængere 

Fodgængernetværk 

 I samarbejde med lokaludvalg udpeges 

fodgængernetværk i bydelene. Fælles udvikling og 

design af skiltning. (Indgår som det ene af fire temaer i 

Fodgængerstrategien) 

 

 



Grønne transporttilbud 

Samspil - hele rejsen 

Bycykler 

 Københavnerne har selv cykler og derfor skal 

bycykler målrettes pendlere, der kommer ind 

med tog eller bus, cyklister, hvis egen cykel er i 

stykker samt besøgende og turister i byen.  

 

Bike and ride 

 Samspillet mellem cykel og tog / bus styrkes 

gennem forbedrede adgangs- og 

parkeringsforhold på stationer og ved 

stoppesteder. Muligheder for nemt at tage 

cyklen med toget styrkes. 

 

 



Transportsystem 

Brugen af byrum og veje 

Vejnetsplan 

 Udvikling af ny vejnetsplan med et værktøj til bedre at 
prioritere, hvilke typer trafik, der skal tilgodeses hvor. 

Strøggader 

 Strøggader indeholder særlige kvaliteter og de er 
forskellige. Der udarbejdes en strategi for den udrulning 
af nye strøggader. 

Smart og sikker trafikafvikling 

 Central overvågningsenhed for signalanlæg. GPS-styret busprioritering. Trafikledelse for lastbiler.  

 Ny trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsreviosion af byudviklingsområder og lokalplaner 

Fleksible gaderum 

 Skiftende brug af en gades areal henover dagen og ugen kan give bedre udnyttelse af vejarealet. 
Intelligent trafikstyring fx med LED-lys i kørebanen kan understøtte forståelsen. 

 



Transportsystem 

Optimerede transportsystemer 

Citylogistik - grøn varelevering 

 Udvikling og afprøvning af koncept med 

varecentral og varelevering til central bydel 

med miljøvenlige køretøjer. 

Mobilapplikation til samkørsel 

 Mere fleksible muligheder for at koble samkørende ved hjælp af 

mobiltelefonservices. Afklaring af muligheder og samarbejder samt 

evt. partnerskab om udvikling og afprøvning. 

 



     Incitamenter . 

Mobilitetsplanlægning 

 

Smart (it) information 

 Fælles informationsplatform, så borgere kan få aktuel information om alle grønne mobilitetstilbud 

og kan sammenligne tid, pris, miljø og sundhed for ture med forskellige transportmidler. 

 

Fremtidens trafikanter - børn og unge 

 Understøttelse af Børnenes Trafikråd og Sikre Skolevejes arbejde med at påvirke børn og unges 

transportvaner gennem undervisning og information. Inddrage børn og unge i lokale trafikløsninger 

  

Lokale samarbejder  
 Samarbejder med virksomheder, foreninger, 

boligområder mv. om synliggørelse og direkte 

påvirkning af den enkeltes valg af transport.  



Innovation 

Udvikling af grøn mobilitetsteknologi 

Laboratorium for grøn teknologi 

 Stille København til rådighed for afprøvning og udvikling af nye køretøjsteknologier og nye 
cykelløsninger. Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter og samarbejder med virksomheder 

E-mobilitet 

 Understøtte brug af el i transportsektoren og bidrage til Københavns førende rolle på 
cykelområdet. Fx kan der indkøbes el-cykler til afprøvning for virksomheder og muligheder for 
brug af el-varecykler afdækkes. 

Miljøzoner 

 Kan både give renere luft og understøtte teknologisk udvikling af renere køretøjer. Arbejder for 
ændring af lovgivning. 

Idéudvikling 

Innovationsværksted 

 For at fange helt nye idéer og skabe rum for udvikling af fremtidens mobilitet ses på mulighed for 

at skabe et innovationsværksted i samarbejde med universiteter og andre mulige partnere. 



Follow up - yearly account 

Measuring on general mobility 

goals - coordinated with 

Copenhagens Green Account 

 

Measuring on 28 SMART 

targets 

 

Progress for each initiative 

 



Follow up - yearly account 

Copenhagen’s Green Account 

An overview of the developments in relation 

to the City’s goals for environment 

 

Key figures and indicators on 

• Worlds best city for cycles 

• Climate Capital 

• A green and blue capital city 

• A clean and healthy big city 

 

 

 

 

 



Copenhagen Green Accounts 

Examples: 


