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Den danske landstrafikmodel 
Version 2.0

Den danske landstrafikmodel frigives i løbet af efteråret 2018 i en version 2.0 og forventes fortsat i 
de kommende år at spille en central rolle i planlægningen af den danske infrastruktur. Modellen er 
resultatet af et komplekst storskalaprojekt med involvering af en lang række forskere, modeludviklere, 
planlæggere, dataspecialister og softwareudviklere. Modellen anvendes til at regne på effekter af større 
transportprojekter og vil gennem en kobling til den samfundsøkonomiske evalueringsmodel TERESA 
understøtte evidensbaserede, transportpolitiske beslutninger. Artiklen giver et overblik over modellens 
input og output-data, de forskellige modelkomponenter og deres indbyrdes sammenhæng. 
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Modellens formål
Landstrafikmodellen er affødt af et behov 

for at kunne regne på de samfundsøkono-

miske effekter af transportinvesteringer og 

er specifikt et resultat af Infrastrukturkom-

missionens betænkning fra 2008, der an-

befalede ”at der som følge af den øgede 

betydning af langsigtet planlægning udvik-

les landsdækkende trafikmodelsystemer, 

der omfatter de forskellige transportformer 

og deres sammenhæng, som vil kunne bi-

drage til at styrke grundlaget for priorite-

ringen” og videre at ”Modellen skal under-

støtte økonomiske evalueringer og styrke 

prioriteringen inden for transportsektoren.”

Fordelene af en landstrafikmodel er 

mange, og beslutningen om at udvikle en 

sådan model afspejler en periode, hvor 

forskellige – mere eller mindre kvalificerede 

modeller – blev anvendt lokalt og nationalt 

som basis for beslutninger. For det første 

giver en landstrafikmodel en strømlinet be-

regningsproces, hvor man undgår og elimi-

nerer systematiske fejl på tværs af projekt-

sammenligninger. Dette kan ske, hvis der 

benyttes trafikmodeller og forudsætninger, 

som er forskellige for forskellige geogra-

fiske områder og/eller transportmidler. 

Dernæst giver arbejdet med en landstrafik-

model en åben og transparent diskussion 

omkring forudsætninger og deres effekter 

på samfundets transport og mobilitet.

Dette leder til en proces, hvor projekter 

kan diskuteres på et oplyst grundlag, og 

dette kan danne grundlag for mere lang-

sigtede nationale transportplaner. Endeligt 

sikrer modellen en værdifuld kobling mel-

lem forskere, modeludviklere, planlæggere 

og politikere, som på den ene side biddra-

ger til forskning, der er relevant for sam-

fundet, og på den anden side understøtter 

bedre belyste beslutninger. Landsmodel-

len er en ”åben” model i den forstand, at 

mange interessenter kan få foretaget be-

regninger, enten ved selv at køre modellen 

eller ved at rekvirere konsulentfirmaer til 

dette arbejde. 

Modellens opbygning
Landstrafikmodellen er en ”statisk, kom-

parativ” beregningsmodel, der beskriver 

tilstanden i transportsystemet for et givet 

år. Tilstanden i transportsystemet beskri-

ves med en lang række outputs af model-

len, der beskriver antallet af rejser mellem 

geografiske zoner, hvornår disse foretages, 

deres formål, med hvilket transportmiddel 

de foretages, og på hvilke ruter de foregår. 

I året beregnes en ligevægtsløsning mel-

lem den pågældende transportefterspørg-

sel og det pågældende udbud målt som 

rejsetiden. Herved tages der højde for, at 

stigende trængsel dæmper efterspørgslen 

som følge af stigende rejsetider. Modellen 

er kalibreret til et basisår (2010), og alle 

fremskrivninger beregnes relativt til æn-

dringer i forhold til basisåret, en konstruk-

tion, som også er kendt som et ”pivoteret” 

modeldesign.

Selve basiskalibreringen sikrer, at mo-

dellen afspejler specifikke vejtællinger på 

strækningsniveauer opdelt på ti tidsinter-

valler over døgnet, og at antal kollektive rej-

sende er afstemt med kollektive tællinger. 

Dermed er modellen systematisk kalibreret 

til en stor mængde datapunkter. Model-

len er yderligere valideret og kalibreret til 

2015, og der er foretaget tests med ”back-

casting” til 2002 for at validere modellens 

prognoseevner tilbage i tiden. Der er kodet 

standardscenarier for 2020, 2025, 2030 og 

2035 med besluttede infrastrukturprojekter 

og prognoser for fremskrivning af model-

lens input variable. 

Modellen anvender en lang række de-

taljerede inputs: i) en række offentligt pub-

licerede prognoser for, hvordan befolknin-

gen udvikler sig, ii) indkomstvækst og BNP 

vækst baseret på den gældende version 

af konvergensprogrammet, iii) udviklingen 

i arbejdspladser, iv) udviklingen i kørsels-

omkostninger, iv) komplette vejnetværk for 

beregningsåret og v) kollektive køreplaner 

i beregningsåret. Disse inputs importeres 

til modelsystemet og indgår i de forskellige 

modelkomplekser. En skitseform af model-

len er illustreret i figur 1.
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For passagermodellen beregner popu-

lations-syntesemodellen sammensætnin-

gen af fremtidige befolkninger på et meget 

detaljeret niveau. Personer klassificeres 

i alder, køn, indkomster, tilknytning til ar-

bejdsmarkeder, familiesammensætning 

samt bopælszone. Denne beregning sker 

for alle 5,6 millioner personer i Danmark, og 

individerne allokeres herefter i husholdnin-

ger i en efterfølgende mikrosimuleringsmo-

del. Beregningen af fremtidige syntetiske 

populationer beror blandt andet på over-

ordnede kommunale prognoser fra Dan-

marks Statstik samt prognoser for indkom-

ster og tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Det efterfølgende modelkompleks be-

står af en række efterspørgselsmodeller 

der for hvert individ i hver husstand bereg-

ner en efterspørgsel efter transport. Denne 

efterspørgsel består af et antal ture mellem 

zoner for forskellige transportmidler (gang, 

cykel, bilfører, bilpassager, kollektiv trans-

port og fly) opdelt på seks daglige formål 

(pendling, uddannelse, hente/bringe ture, 

indkøb, fritid og erhverv) og to overnat-

ningsformål (erhverv og andre ture). Her-

til kommer en beregning af ture mellem 

Danmark og udlandet, som varetages i 16 

specifikke udlandsmodeller. Disse model-

ler dækker over Øresund, Femern bælt og 

den ”grønne grænse” mod Tyskland og er 

opdelt i regionale ture og langdistanceture. 

Endeligt beregnes trafik mellem Danmark 

og resten af verden (oversøiske destina-

tioner) samt transittrafikken gennem Dan-

mark. 

Efterspørgselsmodellen beregner en 

række turmatricer, som giver input til rute-

valgsmodellerne matricerne for bil, og kol-

lektiv trafik fordeles ud på 10 tidsperioder 

ud fra splitfaktorer, før de lægges ud på 

nettet. 

Landstrafikmodellen beregner parallelt 

med passagerefterspørgslen efterspørgsel 

for godstrafik. De to primære modeller i 

godsmodellen er en handelsmodel og en 

logistikmodel. I handelsmodellen beregnes 

overordnede varestrømme i ton mellem 

zoner på 23 NST 2007 varegrupper. Disse 

matricer kaldes produktion-forbrugsmatri-

cer, da de afspejler godsstrømme mellem 

produktions- og konsumentstedet. Det 

næste trin i godsmodellen er en logistik-

model, hvor transporterne nedbrydes til 

deltransporter på specifikke transportkæ-

der mellem terminaler, se figur 2. 

Det sidste trin i modellen er en net-

værksudlægning på de forskellige netværk. 

På vejnettet udlægges trafikken på en 

række forskellige lastbil og varebilstyper. 

De variable, der primært driver efterspørgs-

len efter godstransport, er den økonomiske 

udvikling, udviklingen i transportomkost-

ningerne samt arbejdspladserne opdelt på 

brancher og zoner.

Bilrutevalgsmodellen i version 2 af 

Landstrafikmodellen beskriver detaljeret 

trængsel på veje, flaskehalse og krydsfor-

sinkelser. Udover traditionelle vejprognoser 

er modelen også i stand til at regne på pris-

scenarier for broer og specifikke vejafgifter 

oftest kaldet ”roadpricing”. Valg af færge-

overfarter er en del af bilrutevalgsmodellen. 

Modellen beskriver både personbiler og 

lastbiler simultant for at modellere trængs-

len på vejnettet, herunder betydning af 

lastbilandelen på en given strækning. Last-

biler lægges ud på nettet som en del af ru-

tevalgsmodellen, mens gods med skib og 

bane behandles af godsmodellen.

Rutevalgsmodellen for kollektiv trafik 

er køreplansbaseret, hvilket gør det muligt 

detaljeret at regne på køreplaner for det 

overordnede kollektive transportnet, her-

under også evt. lokaliseringer af stationer 

og standsningssteder. Modellen beskriver 

forskelle mellem de forskellige kollektive 

transportmidler; fjernbusser, regional-, S- 

og lokaltog, metro, lokale busser og hav-

nebusser/færger. 

Persontrafik med fly beskrives som 

multi-modale kæder med valg af transport 

(bil/kollektivt transportmiddel) til/fra luft-

havne, samt ruten i flytrafikken. 

Da modellen er national, beskrives 

gang og cykel trafik mindre detaljeret end 

i regionale modeller som f.eks. OTM mo-

dellen.

Modellens anvendelsesområde 
Modellen er en national model for 907 

danske zoner, der alle repræsenterer en 

underopdeling af kommuner. Derudover 

beskrives trafik til/fra Sydsverige og Nord-

tyskland relativt detaljeret, mens resten af 

Europa er beskrevet mindre detaljeret. Ge-

nerelt er det således, at detaljeringsgrad 

falder desto længere væk fra Danmark mo-

dellen regner. 

Selvom modellen har et meget detalje-

ret output. Hvad angår transportmidler og 

formål er modellen primært designet til at 

kunne anvendes til ”større” infrastruktur-

projekter. Eksempler på sådanne projekter 

er udbygninger af de overordnede vejnet, 

anlæg af omfartsveje, større broer, opgra-

deringer af jernbanen, ændring af (tog)kø-

replaner, samt anlæg af letbaner og anden 

højklasset, kollektiv transport (dog mindre 

detaljeret end f.eks. OTM-modellen for Ho-

vedstadsområdet).

Qua modellens internationale anven-

delsesområde kan modellen regne på in-

ternationale projekter, som f.eks. en for-

Figur 1. Overblik over LTM modellen.



TRAFIK & VEJE • 2018 NOVEMBER 45

bindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 

Hertil kommer, at den kan regne på bro- 

og færgeafgifter samt vejafgifter. Aktuelle 

projekter, hvor landsmodellen har eller vil 

blive brugt, er dele af timemodellen, Katte-

gatforbindelsen og vurdering af forskellige 

linjeføringer for midtjyske motorveje. Ak-

tører uden for det centraladministrationen 

kan også benytte modellen, eksempelvis 

har den været benyttet til at regne på Als-

forbindelsen (Bøjden-Fynshav).

En anden anvendelse af modellen er 

fremtidsprognoser. En version af modellen 

er senest anvendt i forbindelse med Trans-

portministerens ekspertgruppe Mobilitet 

for Fremtiden. Modellen blev i den forbin-

delse anvendt til at blotlægge fremtidige 

nationale hovedtrends for transporten. Det 

blev her demonstreret at fremtiden byder 

på mere biltrafik, hvilket bl.a. drives af et 

stigende bilejerskab og øget indkomst. 

Dette medfører markant stigende træng-

sel, især i Hovedstadsområdet, Århus og 

Østjylland, men også på det overordnede 

vejnet mellem de store byer.

En anden medvirkende faktor er forven-

tet øget urbanisering med koncentration 

af befolkning og arbejdspladser i de store 

byer. Godstrafik stiger mere end persontra-

fik, turene bliver længere og der bliver færre 

personer i bilerne, hvilket alt-sammen også 

bidrager til trafikvæksten. Kollektivandelen 

falder kun en smule, trods forventet højere 

indkomst og øget bilejerskab. Dette skyl-

des besluttede investeringer i den Kol-

lektive trafik, samt den stigende trængsel 

på vejnettet, hvilket giver togtrafikken en 

fordel i Hovedstadsområdet og mellem de 

store byer. 

Alt-i-alt benyttes Landstrafikmodellen 

således af mange forskellige myndigheder 

og aktører til beslutningsstøtte for mange 

forskellige typer trafikpolitiske beslutnin-

ger, og den opfylder dermed det behov, 

som Infrastrukturkommissionen oprindeligt 

påpegede.
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Figur 2. Transporterne nedbrydes til deltransporter på specifikke transportkæder mellem terminaler.


