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Nationale trafikmodeller og 
deres organisering:  

En international sammenligning 
Igennem de senere år har mange lande og regioner udviklet nationale og regionale modeller for at 
understøtte transportpolitiske beslutninger. Organiseringen af modellerne rummer en række udfordringer, 
som knytter sig til det faglige niveau i udviklingsfasen, videreførelse af faglige kompetencer, etablering 
af standardiserede beregningsmiljøer, udveksling og opdatering af data, åbenhed og dokumentation 
samt bevarelse af armslængdeprincippet mellem modeludviklere og aftagere af prognoser. Artiklen 
giver et overblik over, hvordan arbejdet med den Danske Landstrafikmodel er organiseret, og hvordan 
arbejdet med lignende modeller i udlandet er organiseret. 
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Introduktion
Transportinfrastruktur repræsenterer store 

investeringer som senest illustreret ved 

2025 planen (TRM, 2016). For at under-

støtte de bagvedliggende beslutninger og 

sikre, at de er belyst i et trafikalt og sam-

fundsøkonomisk perspektiv, er det nød-

vendigt at udvikle modeller for transport 

og samfundsøkonomi. Dette fordrer ikke 

alene et udviklingsstadie, men også en 

proces for, hvordan sådanne modeller ved-

ligeholdes, anvendes og opdateres. Artik-

len diskuterer det organisatoriske setup af 

sådanne modeller og sammenholder den 

nationale danske praksis med praksis i de 

omkringliggende lande. Indholdet bygger 

på en ekstern analyse foretaget af Marc 

Gaudry (Gaudry, 2017).

Organiseringen af andre 
nationale modeller
I Tyskland planlægges infrastrukturen gen-

nem nationale transportplaner med en cy-

klus på 12 år. Hver cyklus starter med en 

ministeriel konference, hvor alle relevante 

interessenter inviteres. Herefter igangsæt-

tes en analysefase, der udformes som 

åbne udliciteringer.

Denne fase dækker blandt andet over:

i) opdateringer af basisprognosedata 

og fremskrivning af disse

ii) udvikling af modeller og metoder

iii) samt beregninger af VVM redegørel-

ser for enkelte projekter.

I Tyskland foregår den primære model-

udvikling i konsulentfirmaer, og generelt 

omhandler udliciteringer primært praktisk 

modeludvikling og understøtter ikke teore-

tisk metodeudvikling. Der er dermed ikke 

en universitær involvering i modeludviklin-

gen, hvilket biddrager til modeller, der nok 

er praktisk anvendelige, men også til en vis 

grad teoretisk og metodisk utidssvarende. 

Et andet problem knytter sig til transpa-

rensen af de forskellige modeller, som er 

forankret hos konsulenterne. Det knytter 

sig til modelstruktur, parameterværdier og 

dokumentation generelt. Dette kan lede til 

modelteknisk kritik og diskussioner i for-

bindelse med prognoser som senest set i 

forbindelse med prognoserne for Femern. 

I Norge blev ansvaret for nationale og 

regionale transportmodeller i 2001 over-

draget fra Transport og Kommunikations-

misteriet til de forskellige nationale trans-

portstyrelser. En tværsektoriel gruppe (NTP 

Figur 1. Opdateringscykler for udviklingen af det Svenske modelsystem.
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Transport Analyse) blev nedsat med ansvar 

for at udvikle og revidere de forskellige na-

tionale transportmodeller. De forskellige 

modeller er ejet af de forskellige styrelser, 

og modeludvikling gennemføres gennem 

åbne udbud, som publiceres af NTP grup-

pen. Typisk har konsulenter og i et mindre 

omfang universiteter i samarbejde fore-

stået arbejdet med udviklingen af de for-

skellige modeller. Modellerne anvendes af 

mange interessenter herunder NTP og de 

forskellige styrelser samt konsulentfirmaer 

på opdrag fra andre. Modellerne er åbne og 

kan i princippet anvendes frit dog med den 

undtagelse, at der kræves CUBE licenser. 

I Sverige er den nationale transport-

model forankret i den Svenske Transport 

Administration (STA). Planlægning er et af 

fem ansvarsområder i STA, og denne akti-

vitet varetages i et ekspertcenter for at fa-

cilitere kompetencer i specifikke områder. 

Et område er ”transportfremskrivninger”, 

som varetages af en specifik enhed med 

ansvar for modeludvikling og basisfrem-

skrivninger. Den Svenske model består af 

to separate modelsystemer, SAMPERS og 

SAMGODS, som er blevet kontinuert ud-

viklet siden 1998 og fra 2011 er ”stabilise-

ret” til et samlet modelsystem. STA forestår 

videreudviklingen af modelsystemet, som 

sker i åbne udbud og typisk varetages af 

universiteter og konsulenter. Der har været 

et ret tæt samarbejde mellem universitets-

verdenen og konsulenter omkring udviklin-

gen af de Svenske modeller. Modelsyste-

met udvikles i 4 års cykler, som vist i figur 1.

I Holland er den nationale transport-

model forankret i Direktoratet for Vand, 

Trafik og Miljø (WVL). Der er nedsat en sty-

regruppe, der udtrykker ønsker for de for-

skellige modeller. Udefra kommende eks-

perter (eksempelvis TNO og Significance) 

inviteres til at revidere og udvikle modeller 

gennem licitationer. Der er stigende samar-

bejde mellem WVL og det politiske niveau 

under Ministeriet. En styregruppe for begge 

enheder udvikler planer for udviklingen af 

modellerne for at kunne svare på skiftende 

politiske spørgsmål. Det er indtrykket, 

at Universiteter er mindre tæt involveret i 

modeludviklingen i Holland sammenlignet 

med Sverige og Danmark.

Organiseringen af den Danske 
Landstrafikmodel
Den Danske Landstrafikmodel er udviklet 

på DTU på ønske fra Transportministeriet 

og finansieret gennem en finanslovbevilling 

fra 2009 samt mindre årlige driftsbudgetter 

frem til 2020. Organisatorisk er landstrafik-

modellen styret gennem tre lag:

i) Øverst en styregruppe som består af 

repræsentanter fra transportministe-

riet, Vejdirektoratet, BaneDanmark 

og Trafikstyrelsen samt DTU

ii) En brugergruppe som primært be-

står af repræsentanter fra de forskel-

lige styrelser samt Sund&Bælt

iii) En daglig projektledelse som vare-

tages af DTU. Selvom den primære 

metodeudvikling har været drevet 

af DTU, har udviklingen af modellen 

involveret meget betydelige biddrag 

fra konsulenter og softwareudviklere. 

Eksempelvis ligger hele softwareud-

viklingen uden for DTU for at sikre en 

ensrettet og professionel implemen-

tering. Hertil kommer, at en række 

større dataindsamlinger har været 

outsourcet. 

Processen i Danmark og i de andre lande 

adskiller sig på en række måder. Den pri-

mære forskel er, at man i Danmark ikke 

har koblet den nationale transportmodel 

med en proces omkring udformningen af 

nationale transportplaner og den heraf føl-

gende ”cykliske” opdatering af disse. Dette 

er tilfældet i de andre lande i artiklen, hvor 

udviklingen af modellen og udviklingen af 

basisscenarier er meget tæt knyttet til lø-

bende nationale transportplaner og speci-

fikke fokuspunkter, der måtte indskrives i 

disse. Der er i Sverige, Norge og Holland 

afsat meget betydelige ressourcer til den 

løbende drift og det løbende vedligehold af 

modellen, som langt overstiger det Danske 

driftsbudget. 

IT miljø
Den Danske Landstrafikmodel fordrer som 

alle større transportmodeller en betyde-

lig regnekapacitet, og modellen er derfor 

installeret på en dedikeret serverpark på 

DTU/Risø. Serverparken kan tilgås via et 

web-interface og ”remote desktop” forbin-

delser. Miljøet er organiseret omkring en 

”master-database”, hvor hver af de forskel-

lige styrelser typisk har deres egen. Denne 

database indeholder alle geografiske data, 

som gemmes i geo-databaser, alle andre 
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input data og alle resultater, som typisk 

gemmes i SQL databaser. Beregninger 

udføres på dedikerede fysiske beregnings-

maskiner, hvor data udveksles mellem 

master-databaserne. Herudover findes en 

række virtuelle redigeringsmaskiner, som 

anvendes i forbindelse med editeringer af 

netværk, kryds og køreplaner. 

Dette beregningsmiljø blev valgt som 

alternativ til ”stand-alone” installationer, 

som blev anvendt i en første version af 

modeludviklingen. Løsningen blev valgt, 

fordi det viste sig at være for komplekst at 

vedligeholde installationerne for de enkelte 

brugere samt at gennemføre systematisk 

fejlfinding. En anden fordel ved det valgte 

miljø er, at tredjepart f.eks. konsulentfir-

maer eller offentlige myndigheder som 

kommuner, regioner eller trafikselskaber 

kan ”låne” adgang til modellen til specielle 

analyser, selvom de ikke er permanente 

brugere.

Adgang til modellen forudsætter dog, 

at man har fulgt et kursus i brug af model-

len. En yderligere fordel er, at alle brugere 

har adgang til samme løbende opdaterede 

basisscenarier, således at projekter kan 

vurderes ud fra samme basisforudsætnin-

ger. Samtidigt er det relativt ukompliceret 

at ”dele” data mellem de forskellige ma-

sterdatabaser, således at eksempelvis tra-

fikstyrelsen og BaneDanmark kan anvende 

vejdirektoratets fremtidige vejnet og visa 

versa.

Fra udvikling til drift
Der er en væsentlig forskel mellem forsk-

ning i trafikmodeller, udviklingen af en nati-

onal transportmodel og driften og vedlige-

holdet af denne. I Danmark repræsenterer 

LTM 2.0 en længerevarende udviklingspro-

ces, hvor der har været fokus på at udvikle 

en komplet model med en grundlæggende 

universitær forankring og med et profes-

sionelt IT setup. Sammenlignet med an-

dre lande som Sverige og Holland, går der 

oftest en lang årrække, før den udviklede 

model overgår til et stabilt beregningsmiljø. 

I Sverige tog dette jf. Gaudry (2017) 12-13 

år i perioden fra 1998 til 2011. 

Fordi trafikmodeller beskriver adfærd 

og forskellig geografi, vil de kræve tilpas-

ninger til det konkrete land. Eksempelvis 

har der i LTM været stor fokus på modelle-

ring af færger, konkurrencen mellem færger 

og faste forbindelser samt betalingsvilje for 

at benytte sådanne. Det er elementer, der 

slet ikke er med i f.eks. den Tyske Lands-

trafikmodel, men essentielle for f.eks. vur-

dering af en Kattegatforbindelse og den 

mulige forbindelse mellem Helsingør og 

Helsingborg. Da der er meget grænsetrafik 

og transittrafik i Danmark, er der desuden 

udviklet særlige moduler herfor i LTM. 

Dertil kommer et ønske fra især Vejdi-

rektoratet om en mere detaljeret modelle-

ring af trængsel med inddragelse af køer, 

flaskehalse og krydsforsinkelser. Dette har 

Figur 2. Systemopsætning for tilgang til den Danske Landstrafikmodel.
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Figur 3. Fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer.
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fordret en betydelig metodeudvikling for 

at kunne løses med en overkommelig be-

regningstid. Et andet særønske har været 

køreplansbaseret modellering af kollektivt 

rutevalg, hvor der dog nu også er et ønske 

om en hurtigere frekvensbaseret version af 

modellen.

De nationale trafikmodeller er udviklet 

i forskellige perioder og bygger derfor på 

forskelligt software og metodegrundlag. Da 

LTM er den nyeste af de omtalte modeller, 

bygger den i højere grad på moderne data-

baser og GIS interface (dog har den Norske 

model et lignende setup). Omvendt bygger 

gods- og logistikmodellen ret direkte på 

metoder og software, der også benyttes i 

de svenske og norske landstrafikmodeller.

Fordele og ulemper ved de 
forskellige organiseringer
De skandinaviske landstrafikmodeller har 

adskilt modelejerskab/modeludvikling fra 

modelbrugerne. Dette betyder, at mange 

myndigheder og konsulentfirmaer (som det 

er tilfældet med LTM) kan benytte modellen, 

og brugere af modellen kan konkurrence-

udsætte beregninger med modellen. Dette 

er ikke i samme omfang muligt i den hol-

landske model, og der er i Holland af denne 

grund også udviklet ”alternative” modeller 

for transportmidler og geografiske områ-

der. I Tyskland har man udbudt analyse og 

modeludvikling i forbindelse med de natio-

nale transportplaner. Dette betyder, at man 

for eventuelle andre analyser har skabt et 

privat monopol for modelkørsler.

I en detaljeret gennemgang beskrev 

Gaudry (2017) fordele og ulemper ved de 

forskellige organiseringer, se figur 3. 

Yderligere blev det i rapporten konklu-

deret at:

i) Fraværet af danske nationale trans-

portplaner og deres sammenkæd-

ning til en national transportmodel er 

en udfordring, fordi det bidrager til en 

mindre præcis beskrivelse af model-

lens formål og giver anledning til en 

mindre disciplineret planlægnings- 

og opdateringsfase

ii) For at fordre langsigtet stabilitet i for-

bindelse med vedligehold og videre-

udvikling af modellen bør de kontrak-

tuelle forhold afspejle dette.

Alternativt bliver det vanskeligt at fast-

holde nøglekompetencer. Endeligt blev det 

konstateret, at forsøg med at simplificerer 

transportmodeller for derved at omgå en 

række af de nævnte problemstillinger alle 

var slået fejl. Transportmodeller er kom-

plicerede, fordi de problemer, de forsøger 

at analysere, er komplicerede, og det bør 

erkendes. 
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