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Notatet indeholder først en beskrivelse af Bilvalgsmodellen, Efterspørgselsmodellen og 

Trængselsmodellen. Dernæst beskrives det samlede modelsystem. Der redegøres for 

den geografiske dimension i modelsystemet, og hvordan den anvendes til at 

implementere kilometerdifferentierede kørselsafgifter. Afslutningsvis beskrives, hvordan 

modelsystemet prædikterer data i 2013 fordelt på geografi og indkomstgrupper. 

 

Notatet beskriver de tre modeller teoretisk. Derudover er sammenhængen mellem de tre 

modeller beskrevet, men i en mere overordnet form. Hvis der er spørgsmål til 

modelsystemet eller koblingen mellem de tre modeller, er man meget velkommen til at 

kontakte De Økonomiske Råds sekretariat.  
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1 Bilvalgsmodellen 
Bilvalgsmodellen fastlægger bilejerskab og kørselsomfang for hver husholdning. 

Modellen er udviklet af Anders Munk-Nielsen, Økonomisk Institut på Københavns 

Universitet, jf. Munk-Nielsen (2015). Til de Økonomiske Råds formandskab (2021a) er 

anvendt en opdateret version af modellen, mens en tidligere udgave af modellen blev 

anvendt i De Økonomiske Råds formandskab (2018). 

 

I Bilvalgsmodellen (BM) får husholdningerne nytte fra forbrug relateret til ejerskab af 

biler, kørsel og øvrigt forbrug. Nytten relateret til bilejerskab og kørsel afhænger af bilens 

og husholdningens karakteristika.  

 

I BM har en husholdning mulighed for at eje 0,1 eller 2 biler. Generelt udnytter modellen 

både variation på tværs af husholdninger og biler samt over tid, da husholdningerne 

vælger at købe nye eller brugte biler på forskellige tidspunkter.1 I modellen vælger 

husholdningerne deres kørselsomfang på baggrund af deres karakteristika, priser på 

kørslen og afgifter. Ud fra kørselsbehovet vælger husholdningerne antallet af biler og 

bilvariant. Antallet af biler og kørselsomfanget er således endogene variable, der 

bestemmes simultant i modellen. De eksogene variable i modellen er; prisen på de 

forskellige bilvarianter og andre bilkarakteristika, priser på brændstof og de afgifter, der 

er pålagt bilkøb, ejerskab og kørsel. Dertil kommer husholdningernes karakteristika.  

 

Husholdningerne kan tilpasse sig prisændringer ved at ændre deres kørselsomfang, 

antallet af biler og bilvariant(er). Ved en stigning i eksempelvis brændstofafgiften kan 

husholdningerne således reagere ved at købe færre biler, vælge en mere 

brændstofeffektiv bilvariant og/eller køre mindre.  

 

Modeloutput fra BM er på husholdningsniveau, og omfatter; den forventede 

bilbeholdning, kørselsomfang og afgiftsbetaling samt forbrugeroverskud.2 Udledning af 

CO2 beregnes ud fra indholdet af CO2 i benzin og diesel i kombination med bilens 

brændstofeffektivitet. De resterende eksterne effekter er afhængig af det samlede 

kørselsomfang og beregnes i kombination med de to andre modeller; 

Efterspørgselsmodellen og Trængselsmodellen. Modellen estimeres på baggrund af 

data for perioden 2003-15. Det vil sige, estimaterne giver sandsynligheden for, at en 

husholdning med givne karakteristika vil vælge et givet antal bilvarianter med tilknyttet 

                                                
1 Bilvalgsmodellen er ikke fuldt dynamisk, hvilket vil sige, at man ikke følger bilen fra start til slut i en form for 

livscyklusanalyse. Tid indgår i beregningen af prisen på gamle biler, idet prisen på bilen er afskrevet i forhold til bilens 

alder. Derudover indgår bilens alder som en variabel i estimeringen af BM, hvilket betyder, at der er en koefficient der 

afspejler disnytten ved at købe en brugt bil, som er stigende med bilens alder. Koefficienten på bilens alder afhænger 

ikke af husholdningens karakteristika. Det vil sige, alle husholdninger har den samme disnytte af alder. Dog er der et 

tradeoff mellem alder og pris, hvor pris er noget, husholdningerne ser forskelligt på. På denne måde kommer det til at 

være husholdninger med lav indkomst, der foretrækker ældre biler da, disnytten ved alder er mindre ”relativt” til penge. 

2 Output er diskret-valgs-sandsynligheder for alle mulige valg. 
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kørselsbehov.3 Optimeret kørsel og bilvalg foregår i to trin, som i praksis estimeres 

simultant:  

 

Trin 1. Husstandens prædikterede kørsel i alle biltyper bestemmes ud fra, hvad det 

koster at køre i bilen. 

 

Trin 2. Prædikteret kørsel fra trin 1 indsættes i husholdningens nytte, og der vælges 

bilejerskab ift. antallet af biler (0,1,2), samt bilvariant. 

 

Trin 1: Bestemmelse af kørselsefterspørgslen 

Lad husholdning � eje en bil af typen � og �. Kørslen ��,�,� i bil � for husholdning �, som 

desuden ejer en bil �, bestemmes som funktion af husholdningens og bilernes 

karakteristika samt prisen pr. kørt kilometer4: 

 

��,�,� = 
� + �� + �� + ��,����� + ��,����� + ��� + ��,�,� .  (lign. 1) 

hvor  

• � angiver observerbare karakteristika for husholdning � (arbejdsafstand, indkomst, 

antal børn mv.). 

• � angiver den konkrete bil, mens � angiver den (eventuelle) anden bil i 

husholdningens portefølje. 

• � er bilkarakteristika (alder, hestekræfter, vægt mv.) for bil � og � for bil �. 
• ����� angiver prisen pr. kørt kilometer for bil � (tilsvarende angiver ����� prisen pr. kørt 

kilometer for bil �). ����� = �����
��

 og varierer på tværs af biler gennem 

brændstofeffektiviteten i km/l, ��. � !�" er brændstofprisen og varierer mellem årene 

2003-15. 

• #�� er en samspilseffekt (porteføljeeffekt) mellem de biler, �, �, som husholdningen 

ejer. Samspilseffekten fanger, at husholdninger, der køber to biler, vil forholde sig til 

begge biler samtidig. Man vil f.eks. forvente, at husholdninger ikke vil køre lige så 

langt i bil to som i bil et, og at de vil vælge to forskellige typer bil (eksempelvis en stor 

og en lille bil). Porteføljeeffekten er dels afhængig af bilens karakteristika �,� og dels 

af husholdningens karakteristika, �. 
• Interaktionsleddet �� giver mulighed for, at kørslens prisfølsomhed påvirkes af 

husholdningens karakteristika. Hvis $% for eksempel er indkomst, så angiver �%, 

hvorledes prisfølsomheden for antal kørte kilometer afhænger af indkomst. 

• ��,�,� er et statistisk fejlled, som antages at være IID normalfordelt, ��,�,�~'(0, *+,). 
                                                
3 Elbiler er ikke estimeret på baggrund af data, da grundlaget for elbiler er for småt i estimeringsperioden 2003-15. Elbiler 

er efterfølgende tilføjet modellen, jf. senere i dette notat.  

4 Ligning for kørsel er udledt under antagelse om nyttemaksimering. Dvs. der er en nytte af kørsel og bilejerskab, og ud 

fra dette kan man udlede ligningen for den nyttemaksimerende kørsel, som er ligning 1. Det vil sige, at at kørslen er 

konsistent med nyttemaksimering af en forudskuende agent. 
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Kørselsligningen tillader en direkte påvirkning fra husholdnings- (�) og bilkarakteristika 

(�,�) (kun i form af brændstofeffektivitet) samt prisen pr. kilometer (�����). Den samlede 

prisfølsomhed for kørsel beskrives således:  

./0�,1

.�0�12 = �� + �%$�% + �,$�, + ⋯ + ��$��    (lign. 2) 

 

Grundlæggende vil husholdningerne nedsætte kørslen, når prisen på kørsel stiger (�� <
0). Men man kunne for eksempel forestille sig, at rigere husholdninger reagerer mindre 

på pris end husholdninger med lavere indkomst (dvs. �� >
0 789 det �, ℎ>89 $�  �9 �?@�8ABC).  

 

 

Den prædikterede kørsel i bil j for husholdningen �, som ejer enhver bil � og � de måtte 

have valgt, udregnes som:  

 

�D��,� = ��E + ��F + ������D�  + �������F + �E��   (lign. 3) 

 

Trin 2: Bestemmelse af bilejerskab 

Betragt en husholdning � der ejer bil � og evt. en bil nr. to �. Karakteristika for 

husholdningen og husholdningens biler samles i vektorerne �, � og �, hvor � og � 

kan være lig nul, hvis husholdningen ikke ejer en bil. 

 

Husholdningens nytte kan dermed skrives som: 

 

G��� = GH�, �, � , Υ�� , �D�� , �D�� , J�K,    (lign. 4) 

 

hvor  

 

• � og � er vektorer, der beskriver henholdsvis bil et og bil tos karakteristika. Nytten 

af bil j og k kan afhænge af husholdningens demografiske karakteristika, således at 

�� ≡ � $�. På samme måde kan  �� ≡ � $�  

• Υ��   er porteføljeeffekten knyttet af at eje hhv. bil � og bil � samtidigt.  

• �D�� angiver kørslen for husholdning �, knyttet til bil �, mens �D�� angiver kørsel for bil �. 

• J� angiver husholdningens samlede indkomst.  

 

I det tilfælde, hvor husholdning � vælger ikke at have nogen bil, bliver nytten kun en 

funktion af husholdningens karakteristika og indkomst:  

 

G�� = G(�, J�)     (lign. 5) 
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Husholdning � betragter således et diskret sæt af alternativer, hvor hvert alternativ enten 

kan udgøres af nul, en eller to biler. Lad derfor ? ∈ N0, 1, … , QR angive det diskrete valg, 

hvor ? = 0 angiver ingen biler, ? = 1 angiver én bil af den første biltype, osv. Lad os sige, 

at der er S forskellige biler at vælge mellem, så ? = S angiver én bil af den sidste biltype. 

Da vil ? = S + 1 angive, at der vælges to biler, som begge er af den første type. Fordi 

rækkefølgen hvori bilerne nævnes er underordnet, er bundterne bestående af bilerne 

(�, �) og (�, �) identiske, og der kommer derfor ikke til at være S, tobilsbundter, da der 

således tælles dobbelt. Der vil kun være 
%
, S(S + 1) tobilsbundter. Det samlede antal 

diskrete valg mellem 0-2 biler bliver dermed Q = 1 + S + %
, S(S + 1). Med S = 20 biler er 

der altså 231 muligheder at vælge imellem. 

 

 

 

Udover den beskrevne deterministiske del af nytten, er der et statistisk fejlled, som 

indfanger individuelle afvigelser fra modellen. Det antages, at husholdningens samlede 

nytte af at vælge det diskrete alternativ ? er givet ved: 

  

G�U = >�U + V�U     (lign. 6) 

 

Hvis vi antager, at V�U er ekstremværdifordelt type 1, så kan sandsynligheden for at 

husholdningen vælger alternativ ? beregnes som: 

  

Pr(?) = YZ[(\0])
∑ YZ[(\0])_]`a

     (lign. 7) 

 

Vi er nu klar til at beskrive de specifikke funktionelle former for nyttefunktionen, >, 

afhængigt af, om der er nul, en eller to biler. Generelt vil nyttefunktionen have den 

kvasilineære form: 

b� × (J� − forbrug på bilbundt) + nytte fra bilbundt   (lign. 8) 

 

b� er husholdningens marginale nytte af en ekstra kr. ikke-bilrelateret forbrug. b� kan 

afhænge af husholdningens karakteristika b� ≡ bqr $� 

• J� er husholdningens samlede indkomst. 

Når husholdningen vælger ? = 0, er der ingen bil, så nytten bliver blot  

>�� = b�J� +  �s     (lign. 9) 

Denne nytte udgør referencevalget, som de øvrige ? ∈ N 1, … , DR alternativer måles op 

imod. Bemærk at nytten af ikke at have en bil, således er heterogen mellem individer. 

Den kan eksempelvis være lavere, hvis man bor på landet, hvor der er dårligere offentlig 

transport. Vektoren � indeholder også et konstantled, og koefficienten på dette styrer 

den gennemsnitlige andel af husholdningerne uden bil.  
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For valg, hvor der kun indgår én bil, ? ∈ N1, … , SR, er nyttens funktionelle form: 

>�U = b�HJ� − ��U − ��U���D�U − uUK + v%U + v,�U�D�U + vw�D�U, + x%yU + x,yU, . (lign. 10) 

• ��U er den "lejepris", det vil koste at have bilen ? ∈ N1, … , SR. Lejeprisen beregnes ud 

fra anskaffelsesprisen og en årlig afskrivningsfaktor. Registreringsafgiften indgår 

således i prisen for både nye og gamle biler. Registreringsafgiften beregnes som en 

fast andel af den tilbageværende salgsværdi. Det er så at sige en efterberegning, 

hvor det opgøres, hvor meget af et givent forbrug af ”lejepris”, der skal i statskassen. 

•  ��U�� er prisen for at køre en kilometer i bil ?.  

• �D�U er det forventede antal kørte kilometer estimeret i trin 1 i modellen, som blandt 

andet afhænger af husholdningens karakteristika. 

• uU er ejerafgiften, der skal betales for at eje bilen hvert år. Denne varierer på tværs 

af biler og tid. 

• v%U tillader nytte fra bil ? som ikke relaterer sig til kørsel eller penge. Det kan for 

eksempel være blærerøvseffekten af en stor bil, selvom det ikke giver sig udslag i 

mere kørsel.5  

• v,�U og vw�U er parametre der påvirker nytten af at køre én ekstra kilometer �. Hvis 

v,�U er høj relativt til andre husholdninger og biler, er kørsel i pågældende bil for 

pågældende husholdning bedre. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis bilen er 

større og mere komfortabel, eller hvis husholdningen har længere til arbejde. v,�U er 

heterogen for den enkelte husholdning � og bil ? og er givet ved:  

 
v,�U ≡ v,,� + v′,,demo$� + v′,,bil$U    (lign. 11) 

 
hvor $� er karakteristika for husholdning �, $U er karakteristika for bil ? og 

v,,�, v,,demo , v,,bil er koefficienter, der estimeres.  

• yU angiver bilens alder. Husholdningerne kan således vælge mellem køb af 

nyregistrerede biler og køb af brugte biler (yU > 0). x% angiver (dis)nytten ved at 

vælge en brugt bil af type n frem for en helt ny bil af samme type. 
 

Endelig kan nytten ved at vælge et alternativ ? bestående af to biler beskrives, dvs. hvor 

? > S, dvs. ? ∈ N 1, … , DR. Lad os for nemheds skyld antage, at ? består af bilerne �, �. Da 

er nytten: 

  

>��� = b�HJ� − ��� − ��� − ������D�� − ������D�� − u� − u�K  (lign.12) 
+v%� + v,���D�� + vw�D��, + x%y� + x,y�, 
+v%� + v,���D�� + vw�D��, + x%y� + x,y� ,  
+{ + ΓH�D�� , �D��, � , �K 

 

• { er en parameter, som styrer nytten ved at vælge to biler relativt til nytten ved 

at vælge én bil. Den afhænger ikke af kørselsomfanget eller af karakteristika på 

                                                
5 En sådan ”blærerøvseffekt” kunne afhænge af husholdningskarakteristika, men givet modellens i forvejen høje 

kompleksitet udelades dette.  
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bil eller husholdning. Den styrer direkte den gennemsnitlige sandsynlighed for at 

vælge to biler i forhold til én. Fortolkningsmæssigt opfanger den f.eks., at der er 

en bekvemmelighed ved at have to biler, idet husholdningens medlemmer aldrig 

behøves overveje, hvem der har bilen.  

• ΓH�D�� , �D��, � , �K er en porteføljeeffekt, som fanger synergi- og samspilseffekterne 

ved sammensætningen af bil � og �. Den specificeres som: 

  

ΓH�D��, �D�� , �, �K = Υ′H� − �KH�D�� − �D��K  

 
Bemærk at H�D�� − �D��K er en skalar, mens H� − �K er en vektor, med et element 

per bilkarakteristikum. Hvis vi f.eks. betragter bilens motorkraft, så er den 

pågældende parameter i Υ positiv, hvis husholdningen får positiv nytte af at 

lægge mere kørsel i den bil, der har størst motorkraft (hvorved $� − $� er positiv). 

Hvis bilerne er ens mht. alle karakteristika, vil husholdningen køre samme km i 

hver bil. Husholdningen kan altid vælge �� = ��, så de vælger kun andet hvis det 

er gavnligt. Dermed vil Υ altid opfange synergieffekter (mao. komplementariteter) 

mellem biler med forskellige karakteristika. 

 

Optimal kørsel findes ud fra førsteordensbetingelsen (kørselsomfanget i trin 1). For et 

ét-bilsvalg fås f.eks.: 

  
.\0]
./D0]

= 0      (lign. 13) 
⇔ −b���U�� + v,�U + 2vw�D�U = 0 
⇔ �D�U = 1

2vw
Hb���U�� − v,�UK. 

 

Det forventes, at vw < 0 (aftagende marginalnytte på kørsel) og b� > 0 (øvrigt forbrug 

er godt), så efterspørgslen har den korrekte hældning i pris.  

Elbiler i Bilvalgsmodellen 

Bilvalgsmodellen er estimeret på baggrund af bilsalgsdata og synsdata for perioden 

2003-15. Markedet for elbiler i denne periode var dog marginalt, hvorfor elbiler ikke 

direkte kunne estimeres på baggrund af dette data. For at kunne regne på 

husholdningernes valg af elbiler, skal elbiler derfor tilføjes modellens parametre 

efterfølgende.   

 

Det er i dag muligt at få adgang til nyere data, men markedet for elbiler i Danmark kan 

fortsat ikke betragtes som modent, og det er ikke i nærheden af det marked, man må 

forvente, der er i 2030. Anvendes danske data til at estimere en parameter for elbiler, vil 

de estimerede parametre derfor sandsynligvis ikke afspejle husholdningernes nytte af at 

vælge en elbil, hverken i dag eller i 2030. Bilvalgsmodellen, som er anvendt til De 

Økonomiske Råds formandskab (2021a), tilføjes derfor en parameter for elbiler, som er 

baseret på præferenceparametre fra et norsk studie, jf. nedenfor. Parameteren for elbiler 

beskriver husholdningernes præferencer for elbiler i forhold til benzin- og dieselbiler. Det 
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overordnede formål med dette er, at sikre konsistens mellem modelstrukturen og 

forbrugernes forventede valg af biltype. 6,7 Implementeringen af en parameter for elbiler 

og data bag beskrives i det følgende. 

 

Bilvalgsmodellen er en model, hvor husholdningerne, i, maksimerer deres nytte, v, af 

bilejerskab og andet forbrug, gennem deres valg af antal biler og biltype, n, og 

kørselsomfang, �. Husholdningerne har mulighed for at eje nul, en eller to biler. Den 

funktionelle form af nyttefunktionen i Bilvalgsmodellen er givet i ligning 10, og her 

gengivet i ligning 14, for en situation, hvor husholdningen ejer én bil. 

 

>�U = b�HJ� − ��U − ��U���D�U − uUK + v%U + v,�U�D�U + vw�D�U, + x%yU + x,yU,             (lign. 14) 

  

Vektoren $U beskriver bilens karakteristika, herunder om bilen er en dieselbil eller en 

benzinbil. Vektoren, $U, indgår i parametrene v%U og v,�U. v%U tillader nytte fra bil ?, som 

ikke relaterer sig til kørsel eller penge, v%U = v%$U. Det kan f.eks. være nytten af at eje 

en tung bil, eller nytten af at eje en dieselbil frem for en benzinbil. v,�U er en parameter, 

der påvirker nytten af at køre én ekstra kilometer �, hvor v,�U = $�v,,�r + $Uv,,Ur . Hvis f.eks. 

koefficienten på diesel, $U, er positiv i v,,U , vil husholdingen køre længere. Vi ændrer nu 

den estimerede model for at kunne forklare elbiler ved at tilføje en variabel, $�". Variablen 

er tilsvarende $U, og angiver, hvorvidt bilen er en elbil eller ej, jf. ligning 15. Den 

tilhørende parameter, {�" , indikerer således præferencevægten for elbiler fremfor 

benzinbiler. Det er altså værdien af denne præferenceparameter, som skal fastsættes 

gennem overførsel fra et norsk studie:  

 

>�U = b�HJ� − ��U − ��U���D�U − uUK + v%U + v,�U�D�U + vw�D�U, + x%yU + x,yU, + {�"$�"(lign. 15) 

 

For at finde en parameter for elbiler, kan det være interessant at kigge mod Norge, idet 

deres samfundsstruktur i høj grad er sammenlignelig med den danske, samt at markedet 

for elbiler i Norge kan betragtes som værende modent. Således var fordelingen af solgte 

personbiler i 2016 i Norge 29 pct. benzinbiler, 31 pct. dieselbiler og 40 pct. grønne biler 

herunder hybridbiler og elbiler, jf. Fridstrøm og Østli (2018). Til sammenligning forventer   

Energistyrelsen (2021) at andelen af nyregistrerede elbiler i 2030 vil udgøre 41 pct., dertil 

kommer plug-in hybridbiler der forventes at udgøre ca. 7 pct.   

 

Fevang mfl. (2019) har estimeret en præferenceparameter for elbiler frem for benzinbiler 

ved at anvende salgsdata fra Norge for perioden 2009-18. Derudover estimeres en 

præferenceparameter for dieselbiler i forhold til benzinbiler. Parametrene fra dette studie 

                                                
6 Der ses udelukkende på elbiler som alternativ til benzin- og dieselbiler – dvs. der ses bort fra andre alternative drivmidler 

så som brint eller biogas etc. Derudover modelleres plug-in hybridbiler ikke, da det antages, at denne type af bil ikke er 

på markedet i 2030, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2021a).  

7 Bilvalgsmodellen blev også anvendt i De Økonomiske Råds formandskab (2018) til analyse af regulering af CO2 fra 

personbiler.  I den daværende model, indgik elbiler som almindelige konventionelle biler, men med en bedre 

brændstofeffektivitet, højere vægt og højere pris. Således indgik det ikke, at husholdningerne kan have forskellig nytte 

af at eje og køre i en elbil i forhold til konventionelle biler.   
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anvendes i Bilvalgsmodellen, ved at tilpasse elbilsparameteren, så det relative forhold 

mellem den og den eksisterende parameterværdi for dieselbiler i Bilvalgsmodellen, 

svarer til det tilsvarende relative forhold fundet i Fevang mfl. (2019). Det er det relative 

forhold der anvendes, og ikke den direkte værdi. 

  

Det er ikke i alle henseender, at de markedsmæssige forhold er ens mellem Norge og 

Danmark. For eksempel er elbiler i Norge fritaget for trængsels- og parkeringsafgifter. 

Dermed kan en del af præferenceparameteren afspejle de positive værdier af den norske 

regulering, der favoriserer elbiler frem for reelle præferencer for elbiler i forhold til 

konventionelle biler. I det norske studie af Fevang mfl. (2019), kontrolleres for 

differentierede markedsforhold for elbiler og konventionelle biler - herunder fritagelse for 

trængselsafgifter.  

2 Efterspørgselsmodellen 
Den enkelte husholdnings valg af, hvor og hvornår det samlede kørselsomfang lægges, 

bestemmes i Efterspørgselsmodellen. Modellen er udviklet i De Økonomiske Råds 

sekretariat  

 

Efterspørgselsmodellen beskriver hvor mange kilometer, der køres mellem et givent 

zonepar fra startzone til destinationszone og retur. Her er startzonen altid bopælszonen 

og destinationszonen enhver anden zone i systemet.8  

 

Nyttefunktionen antages at være estimeret ud fra eksistensen af homotetiske 

(homothetic) præferencer, altså at de marginale udgiftsandele er konstante (Engell 

kurverne er lineære). Den logtransformerede lineære nyttefunktion, ~�, kan opskrives 

som i ligning 16. 
 

   ~� = ∑ 
��?H��� − ���K�    hvor  ∑ 
� = 1U��%  (lign. 16) 

 

hvor: 

• xij er efterspørgslen for husholdningen, i, og bopælszone, i, efter destination j hvor 

j=1, …, n og beskriver kørslen mellem zoneparret i-j, der er hhv. bopælszone for 

husholdning i og destinationszone. Der er altså ikke tale om kørsel i en zone, men 

kørsel på et zonepar, der altid starter i husholdningens bopælszone og slutter på 

destination j (og retur). 

• Βj er den marginale udgiftsandel for kørsel til destination j, som ligger mellem 0 og 1 
og hvor ∑ 
� = 1U��% . En positiv βj (mellem 0 og 1) betyder, at marginalnytten af en kørt 

kilometer er faldende, så når husholdningen kører flere kilometer, falder 

marginalnytten af den sidste kilometer.  

                                                
8 Et zonepar er to zoner, hvor imellem der er en strækning af en given længde. Zoneparret er karakteriseret ved en 

startzone (bopælszone) og en destinationszone.  
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• γij beskriver husholdning i’s minimumsefterspørgsel (mængden af kørsel) for kørsel til 

destination j, og gælder for ��� ≥ 0. γij er konstant for den enkelte husholdning.  

Nyttefunktionen i ligning 16 maksimeres under en budgetrestriktion. Budgetrestriktionen 

er givet i ligning 17 

 

��  ≥  ∑ �������     (lign. 17) 

 

Hvor ei beskriver de samlede udgifter, der er allokeret til variable kørselsomkostninger 

for husholdning i, og pij er prisen for husholdning i ved at køre til destination j. 9 Ved at 

maksimere ligning 16 under budgetrestriktionen i ligning 17 fås Efterspørgselsmodellen 

pr. husholdning som givet i ligning 18: 

 

��� =  ��� +  ��
�0�

 H��  −  ∑ ���� ���K    (lign. 18) 

 

Systemet giver nu en række efterspørgselsligninger for hver husholdning i, for mængden 

af kilometer � for de forskellige kørsler fra bopælszone til destinationszone �, som 

varierer med kørselsformål (inelastisk og mere elastisk kørsel).  

 

Første del af udtrykket beskriver den inelastiske kørsel, som er konstant for den enkelte 

husholdning, mens den anden del udtrykker den mere elastistike kørsel. Summen af de 

to giver således den samlede kørsel for en husholdning på et givent zonepar (xij), hvor 

kørslen kan være mere eller mindre præget af konstantleddet. De samlede omkostninger 

til den inelastiske kørsel er givet ved ∑ ������� . Det resterende rådighedsbeløb til den 

øvrige kørsel er givet ved �� −  ∑ ������� . βj udtrykker således, hvordan husholdningen 

fordeler sit tilbageværende rådighedsbeløb på kørselsefterspørgsel til forskellige 

destinationer givet prisen ���. 

 

I Efterspørgselsmodellen er der forskel på kilometerprisen mellem zonepar for 

husholdning i, idet der i prisen, ���, indgår en tidsomkostning, der varierer med trængslen 

på den givne destination. Dermed vil kilometerpriserne være forskellige mellem 

strækninger hvormed de marginale omkostninger, �����r, bliver forskellige fra de 

gennemsnitlige omkostninger. 

Data anvendt til parametrisering af Efterspørgselsmodellen 
Husholdningernes kørsel til destinationszoner fordeles ud via kørselsfordelingen fra 

Landstrafikmodellens basisfremskrivning til 2030. Efterspørgselsmodellen er 

parametriseret på data for den samlede kørsel fra en given bopælszone til de 900 mulige 

destinationszoner.  

                                                
9 Prisen pij er givet ved ��� =  7� + B� + C��� hvor 7� er husholdningens kilometeromkostninger til brændstof, slitage mv. 

samt benzinafgift som afhænger af bilvalg. B� er kørselsafgiften på destination j og C�er tidsforbruget pr. km kørt på 

destination j. �� er hustandens værdi af tid.  
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For at parametrisere Efterspørgselsfunktionen er der anvendt data for fordelingen af 

kørte kilometer til destinationer (hvor destinationer dækker over både geografi og tid) 

samt information omkring omkostninger, ved at køre fra hver bopælszone til en given 

destinationszone. Til bestemmelse af den mindre elastiske del af 

efterspørgselsfunktionen, ���, er der anvendt data fra Landstrafikmodellen på andelen af 

pendlingskørsel ud af den samlede kørsel. Der antages således, at kørsel til og fra 

arbejde er mindre elastisk end andet kørsel. Andelen af arbejdskørsel er således i 

udgangspunkt ens mellem husholdninger med samme bopælszone. Når andelen er 

beregnet, anvendes den samlede husholdningsspecifikke kørselsefterspørgsel, 

beregnet i Bilvalgsmodellen, til at finde det specifikke konstantled pr. husholdning.  

Til parametriceringen af budgetandelen, βj, er der anvendt data på bopælszoneniveau. 

Det vil sige, at der i parametriceringen af budgetandelen er antaget at alle inden for den 

sammen bopælszone har samme kørselsomkostninger til en given destination. Når 

Efterspørgselsmodellen senere anvendes, tages der højde for heterogenitet i 

kørselsomkostninger i efterspørgselsvalget.  

Efterspørgselsmodellen er parametriseret på data for den samlede kørsel fra en given 

bopælszone til de 900 mulige destinationszoner. Det er derfor nødvendigt at antage, at 

alle husholdninger, der bor i en given bopælszone, har samme fordeling af kørsel til 

destinationszoner. Det betyder, at andelen af inelastisk kørsel ud af den samlede kørsel 

er ens mellem husholdninger, men at den inelastiske kørselsmængde i absolutte tal 

(gamma) er forskellig, i det husholdningerne har forskellige kørselsomfang i 

udgangspunktet. Ligeledes er husholdninger med samme bopælsazone tildelt den 

samme budgetandel (beta), men fordelingen af kørsel der er elastisk bliver forskellig idet, 

husholdningerne har forskellige kørselsomkostninger.  

 

3 Trængselsmodellen 
Til analyse af policyscenarier der indbefatter ændret kørselsomfang og dermed ændret 

trængsel, har De Økonomiske Råds sekretariat i samarbejde med DTU estimeret en 

model (Trængselsmodellen), som beskriver sammenhængen mellem rejsetid og 

ændringer i kørselsomfang. Modellen er estimeret på baggrund af en række kørsler fra 

Landstrafikmodellen (LTM).  

Data  

Det centrale udtræk af data fra LTM er gennemført for et basisscenarie for 2030. Dertil 

kommer udtræk for scenarier hvor antallet af forventede ture i 2030 er reduceret/øget 

med hhv. 10, 15 og 20 pct. Mere specifikt dækker udtrækket data fra LTM omkring 

transporttider og transportarbejde fordelt mellem ca. 900 zoner i Danmark.   

 

Data beskriver yderligere trafikken i 10 tidsbånd. Disse klassificeres som i og uden for 

myldretid. Således omfatter myldretid perioden fra 7-9 samt perioden fra 15-17. Alle 

andre perioder er defineret som uden for myldretid.  
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Model 

Der er på baggrund af data fra LTM estimeret en trængselsmodel med en ikke-lineær 

funktionel form. Denne beskriver sammenhængen mellem rejsetid inkl. trængsel og 

ændringer i kørselsomfanget mellem samtlige 800.000 zonepar i og uden for myldretid.10  

 

Definitionen af fri køretid, �9������, og køretid i trængsel, �8?�����, mellem zoner (i og 

j) kan beskrives som i ligning 19 og 20: 

 

�9������ = �G9?�9����A��,� + �9����A��,�   (lign. 19) 

 

�8?����� = �8CC��?����,� + �G9?�8?���A��,� + �8?���A��,�  (lign. 20) 

 

Hvor  

�9����A��,� er køretid som afvikles som ’fri køretid’ mens �G9?�9����A��,� er køretiden 

som afvikles indenfor fri køretid på svingbevægelser (stop ved lyskryds mv.). 

 

Der skelnes mellem to typer af trængsel. �8?���A��,� er køretid, der afvikles i almindelig 

trængsel mens �8CC��?����,� er køretid, der afvikles i stærk trængsel (flaskehalse). Dertil 

kommer �G9?�8?���A��,� der er køretid, der afvikles som trængsel på svingbevægelser. 

 

Yderligere notation for metafunktionen er som beskrevet i tabel 1: 

 

Tabel 1: Notation i metafunktion  
Parameter Beskrivelse Enhed 

@ Afgangszone Heltal @ = 1, … ,907 
� Destinationszone Heltal � = 1, … ,907 

� Trængselsindikator � = 1 (myldretid), � = 0 (uden for 
myldretid) 

���� Total rejsetid inkl. trængsel, 
defineret ved ligning 1 plus 
ligning 2 

Rejsetid inkl. trængsel i minutter 

�0��� Fri rejsetid, defineret i ligning 
1 ved �9������ 

Rejsetid uden trængsel i minutter 

���� Flow Her divideres flow med antal timer i 
det pågældende interval. Dermed 4 i 
myldretiden og 20 uden for 
myldretiden 

�y�y��C�C��� Vejkapacitet Denne er ubestemt og kan ikke 
beregnes 

y��� BPR parameter, effekt af TO  

���� BPR parameter, flow effekt  

 

                                                
10 Rejsetiden på et zonepar beskriver rejsetiden fra en zone til en anden zone. 
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Ideelt set kan en metafunktion for den totale rejsetid, ����, beskrives via den ikke lineære 

sammenhæng mellem transporttid og flow/kapacitet som vist i ligning 21, der er en sum 

af tiden kørt uden for trængsel, �0���, og tiden kørt i trængsel, �����: 

 

���� = �0��� + �����                    (lign. 21) 

 

Hvor ����� beregnes som vist i ligning 22:  

 

����� = y����0��� � ���� 
������������

 �
����

                           (lign. 22) 

 

En udfordring er, at �y�y��C�C��� ikke kendes, og ikke kan beregnes.  

 

En løsninger er at beregne en model baseret på flere datapunkter. Disse datapunkter 

hentes ved at lave eksogene chok i LTM, hvor flow øges/reduceres med henholdsvis 10, 

15 og 20 pct. for alle zonepar. Dermed bliver der skabt variation i data, og det bliver 

muligt at beregne en sammenhæng mellem den øgede trængsel og det øgede flow for 

hvert zonepar.  

Trængselsmodellen 

Trængselsmodellen er estimeret som en række ikke-lineære funktioner for samtlige 

zonepar i og uden for myldretid – ca. 1,6 mio. enkelte modeller. Ydermere, er det den 

ikke-lineære funktion, BPR funktion, der oftest anvendes inden for transportmodellering, 

jf. Bureau of Public Roads (1964) og Maerivoet og Moor (2005). 

 

Den ikke-lineære trængselsmodel kan udtrykkes som i ligning 23: 

 

����� = y���H���� K����
    (lign. 23) 

 

Denne model kan estimeres over de syv datapunkter for alle kombinationer af @, � og �, 

hvorfor trængselsparametrene y��� og ���� nu kan estimeres på zoneniveau. Modellen 

giver dermed en ikke-lineær beskrivelse mellem flow og trængselstid. ���� angiver flow, 

dvs. antal ture kørt på strækningen d,j,q.   

 

Ved at indsætte det relative forhold mellem kørslen i et grundscenarie i Bilvalgsmodellen 

og kørslen i et policy scenarie, fås hvordan trængslen ændres med policykørslen i 

Bilvalgsmodellen, jf. ligning 24.  

 

����� = y��� ���(���)
�a(���) ���� �����

  (lign. 24) 

 

og den marginale trængsel i minutter (i forhold til kapacitet) bliver således: 

 
� ¡���

�¢�(���)
¢a(���)����

= y������� ���(���)
�a(���) ���� �����£%

 (lign. 25) 
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Kalibrering og trunkering af Trængselsmodellen 

Trængslen i grundscenariet fra LTM (beregnet rent ud fra ligning 6), giver et estimat på 

ca. 37 mio. timers trængsel i 2030. Dette er et underestimat i forhold til Vejdirektoratet, 

der for 2016 har opgjort trængslen til 77 mio. timer, og forventer en stigning i trængslen 

frem mod 2030 med ca. to tredjedele, jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (2018) 

og Vejdirektoratet (2019). Dette giver en forventet trængsel på ca. 125 mio. timer i 2030.  

 

Der er flere forskelle mellem LTM-beregningen og Vejdirektoratets opgørelser. Den 

største forskel er, at der i LTM ikke er regnet på alle kommune- og statsveje. Dette 

resulterer i en stor forskel, idet 75 pct. af trængslen opstår på kommunevejene. Derfor 

kalibreres Trængselsmodellen til den af Vejdirektoratet forventede trængsel i 2030.  

 

Det viser sig, at der er nogle zonepar, hvor trængslen bliver uforholdsmæssig høj. Dette 

skaber problemer i det samlede modelsystem, hvor afgifterne i et policyscenarie bliver 

tilsvarende høje. De høje afgifter kan ikke undgås af husholdningerne i modelsystemet, 

pga. de bindinger der ligger i Efterspørgselsmodellen. For at løse dette problem, er 

Trængselsmodellen trunkeret til det 99. percentil. Trunkeringen er foretaget efter 

trængslen er omregnet til minutter pr. km. 

Anvendelse af Trængselsmodellen 

Trængselsmodellen er estimeret på samhørende data for kørselsmængde og kørselstid 

for hvert zonepar fra LTM, hvor fordelingen af trafikken på zonepar antages uændret. 

Trængselsmodellen, ligning 6, er altså en grov approksimation af sammenhængen 

mellem kørselsomfang og trængselstid. Hvis de scenarier, der regnes på, 

grundlæggende ændrer efterspørgslen op og ned på en uniform måde (altså samme 

vækst for store områder) så er approksimationen fornuftig. Hvis der derimod ses på 

korridorer og enkelte zonepar, vil approksimationen være mere unøjagtig, fordi trafikken 

vil defilerer ud i det øvrige net. Trængselsmodellen er derfor mindre velegnet til analyser 

af mere afgrænsede kørselsafgifter som f.eks. en betalingsring i København, da en 

sådan reform i højere grad vil påvirke rutevalget end en mere omfattende 

kørselsafgiftsreform. Men da også en omfattende kørselsafgift reform vil kunne give 

incitamenter til ændret rutevalg bidrager trængselsmodellen til, at modelsystemet 

systematisk undervurdere reduktionen i de eksterne effekter ved mere målrettede 

kørselsafgifter og overvurderer bilisternes afgiftsbetaling og nyttetab ved afgiftsreformen. 

Det vil sige, at omlægningen samlet set vil kunne bidrage med et endog større 

samfundsøkonomisk overskud end det allerede beregnede.  

 

En konsekvens af at trængselsmodellen er estimeret på baggrund af scenarier, hvor 

antallet af forventede ture i 2030 er reduceret/øget med hhv. 10, 15 og 20 pct. er, at 

sammenhængen mellem kørselsmængde og kørselstid for et bestemt zonepar er 

betinget af tilsvarende (proportionale) ændringer af alt anden kørsel til og fra andre 

zoner, der delvis benytter de samme strækninger. De beregnede reaktioner forudsætter 

således, at alle andre bilister på samme strækninger reagerer på samme måde på 
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kørselsafgifter, så kørselsandelen gennem den enkelte strækning ikke ændres. Denne 

begrænsning i datagrundlaget betyder, at den beregnede fordeling af afgiftsbetalingen 

og nyttetab ved indførsel af kilometerafgifter, vil overvurdere afgiftsbetaling og 

velfærdstab for bilister med inelastisk kørselsefterspørgsel og undervurdere 

afgiftsbetalingen og velfærdstabet for bilister med elastisk efterspørgsel på en given 

strækning. Det er ikke oplagt at dette vil trække den beregnede fordeling af disse effekter 

på indkomst og geografi i en bestemt retning, men det vil øge deres usikkerhed. 

 

4 Det samlede modelsystem 
Det samlede modelsystem, der er anvendt i De Økonomske Råds formandskab (2021a), 

består af tre modeller; Bilvalgsmodellen (BM), Efterspørgselsmodellen (EM) og 

Trængselsmodellen (TM). I det følgende beskrives, hvordan de tre modeller interagerer 

med hinanden. Det samlede modelsystem er illustreret i figur 1.  

 

I Bilvalgsmodellen prædikteres for hver husholdning et sandsynligt bilvalg samt et 

tilhørende kørselsomfang. Hver husholdnings bilvalg (sandsynlighed for nul, en eller to 

biler af hver 30 forskellige biltyper) og tilhørende kørselsomfang er input til EM. I EM 

fordeles kørslen ud på forskellige destinationer (zonepar), i og uden for myldretid ud fra 

prisen på at køre en kilometer, herunder prisen på den trængsel, der opleves på de 

forskellige strækninger. Den samlede kørselsfordeling på alle strækninger samt i og 

uden for myldretid, er input til TM. I TM beregnes hvor meget trængsel, den specifikke 

kørsel på de enkelte strækninger (zonepar) giver anledning til. Den beregnede trængsel 

er nu input til EM, som igen fordeler husholdningernes kørselsefterspørgsel ud på 

strækninger givet den nye trængselstid. Der køres nu et loop mellem EM og TM, indtil 

der findes en ligevægt mellem trængselstid og kørselsefterspørgsel på de forskellige 

strækninger i og uden for myldretid.  

 

I ligevægten mellem EM og TM findes (de marginale) kørselsomkostninger, som nu er 

input til BM, hvor der igen prædikteres et sandsynligt bilvalg samt et tilhørende 

kørselsomfang givet de nye marginalomkostninger. Således tages der i BM højde for 

ændrede marginale omkostninger, idet der pr. husholdning er sket en substitution 

mellem destinationer og tidsperioder afhængigt af tidsomkostninger og afgifter i EM-TM 

systemet. Hele modelsystemet køres igen, indtil der findes en overordnet ligevægt 

mellem BM og EM-TM systemet, hvor husholdningernes valg af biler og kørselsomfang 

ikke længere ændres.  
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FIGUR 1 MODELSYSTEM MED TRE MODELLER 

 
Modelsystemet består af tre selvstændige modeller, der tilsammen beskriver husholdningernes valg af bil, 

kørselsomfang og fordeling af kørslen geografisk og tidsmæssigt. Systemet beregner 

velfærdsomkostningerne af forskellige negative eksterne effekter forbundet med bilkørsel. Med 

kørselsafgifter, der tager højde for de marginale eksterne omkostninger, kan husholdningernes valg i 

modelsystemet derved træffes under hensyntagen til de velfærdsøkonomiske omkostninger. De tre modeller 

simuleres, indtil der opnås ligevægt. 

 

 

 

Anm.: De grå kasser illustrerer det samlede modelsystem med de tre selvstændige modeller. De røde kasser er input til 

beregningerne, og den grønne kasse er output fra det samlede modelsystem. 

Kilde: Egen illustration. 

 

 

Bilvalgsmodellen prædikterer hver husholdnings sandsynlige valg for hver kombination 

af de 30 biltyper, der kan vælges i kombination med et et- eller tobilsvalg.11 Derudover 

prædikteres en sandsynlighed for at vælge ingen bil. For hvert af disse mulige bilvalg, 

prædikteres et kørselsomfang betinget på bilvalget.  

 

For at gøre systemet lettere at køre, sammenvægtes hver husholdnings bilvalg til tre 

bilvalg; en bil, første bil i et tobilsvalg og anden bil i et tobilsvalg. Til hver af de tre biler, 

knyttes det tilhørende sammenvægtede kørselsomfang og kilometeromkostningen. 

 

EM prædikterer herefter fordelingen af kørselsomfang på geografi og tid for hver af 

husholdningens tre biler. Kørselsomfanget for alle husholdningers kørsel i alle tre biler, 

lægges herefter sammen, og det samlede kørselsomfang fordelt på geografi og tid kan 

nu overføres til TM. 

 

                                                
11 Husholdningerne kan vælge mellem 10 dieselbiler, 10 benzinbiler og 10 elbiler, der hver er fordelt på fem aldersgrupper 

og to vægtklasser.  
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TM beregner den samlede køretid i minutter pr. km på hver strækning i og uden for 

myldretid, samt den del af køretiden, der er trængsel. Den samlede køretid indgår i 

kombination med hver husholdnings timeløn som input i EM, som estimat for 

husholdningens omkostninger ved den oplevede køretid. Den marginale trængselstid 

indgår sammen med husholdningernes gennemsnitlige timeløn, som estimat for den 

marginale eksterne omkostning ved trængsel.   

 

Når EM og TM er i ligevægt beregnes for hver husholdning og hver af de tre biler en 

gennemsnitsomkostning og en marginalomkostning. Hver af husholdningens tre biler 

sammenvægtes til en, og gennemsnitsomkostningerne og marginalomkostningerne 

indgår nu som input i bilvalgsmodellen. Bemærk her, at det kun er de kilometerpriser, 

der varierer mellem strækninger (dvs. ændringer i transporttiden og afgifterne på 

trængsel, ulykker, støj og luftforurening), som overføres tilbage til BM. Kilometerpriserne 

for CO2 og brændstof kommer fra BM, og overføres til EM, men ikke tilbage til BM. Det 

skyldes, at de er bilspecifikke i forhold til brændstofeffektivitet og ikke ændrer sig mellem 

modellerne. 

 

Udover nye gennemsnits- og marginalpriser, overføres også en nytte korrektion. Dette 

skyldes, at husholdningerne udover at opleve en nytteændring af de nye priser, også 

oplever en nytteændring ved blot at kunne omlægge deres kørselsomfang til nye 

strækninger på andre tidspunker. Denne nytteændring fanges ikke i de nye priser, der 

overføres til BM og opfanges derfor heller ikke i Bilvalgsmodellens nyttefunktion. For at 

fange denne del af nytten kræver det eksplicit, at der tages højde herfor. Dette kan gøres 

ved direkte at justere i nytten beregnet i BM ved blot at tillægge to led i Bilvalgsmodellens 

nyttefunktion. Leddene fanger den kompenserende variation, der skal til for at 

kompensere for dette nyttetab/gevinst. 12 Der overføres både en marginal nyttekorrektion 

og en fast nyttekorrektion.    

 
I det modelsystemet, og mere specifikt Efterspørgselsmodellen og Trængselsmodellen, 

er estimeret på zonepar, er det nødvendigt at antage, at husholdningerne ikke kan 

ændrer ruten hvormed de når den samme destinationszone. Det betyder blandt andet, 

at husholdningerne i Efterspørgselsmodellen kun kan reagere på ændrede 

kørselsomkostninger ved at flytte kørslen mellem myldretid og uden for myldretid og til 

andre destinationszoner eller ved at reducerer deres kørselsefterspørgsel. 

Antagelsen, at husholdningerne ikke kan ændrer ruten hvormed de når den samme 

destinationszone gør at modelsystemet er mindre velegnet til analyser af mere 

afgrænsede kørselsafgifter som f.eks. en betalingsring i København, da en sådan reform 

i højere grad vil påvirke rutevalget end en mere omfattende kørselsafgiftsreform. Men 

også en mere omfattende kørselsafgiftsreform kan betyde, at husholdningerne får 

incitamenter til at vælge nogle ruter frem for andre til samme destinationszone, hvilket 

                                                
12 Bemærk, at det kun er policy scenarier der korrigeres i nyttefunktionen, da det må antages, at nytten af at kunne 

omlægge sin kørsel er fanget i nyttefunktionens konstantled, da denne jo er modelleret på baggrund af observerede 

data.  
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modelberegningerne ikke vil afspejle. Denne begrænsning i husholdningernes 

reaktionsmuligheder betyder, at modelsystemet systematisk undervurderer reduktionen 

i de eksterne effekter ved mere målrettede kørselsafgifter. Derudover vil 

husholdningernes velfærd blive underestimeret, i det de ikke kan agerer optimalt på 

målrettede kørselsafgifter. Dette betyder også, at husholdningernes betaling af afgifter 

vil være overestimerede.  

5 Geografi i modelsystemet 
Efterspørgsels- og Trængselsmodellen kan sammenmed Bilvalgsmodellen regne på 

eksterne effekter fordelt på 900 zoner i Danmark. De 900 zoner er inddelt i land og 

byzoner, jf. kort 1. 

 

Kort 1: Danmark inddelt i 900 zoner og underinddelt i land- og byzoner 

Anm.: Byzoner og landzoner er i udgangspunktet defineret som zoner med mere end 350 husholdninger pr. 

kvadratkilometer. Grænsen er valgt for at matche de større byer i Danmark, jf.  Kortforsyningens D500, hvor 

trængsel, luftforurening og støj mv. er større.  

Kilde: Egne beregninger med udgangspunkt i Landstrafikmodellens zoneinddeling. 

 

Opgørelse af eksterne effekter 

De eksterne effekter ulykker, støj og luftforurening varierer (hovedsageligt) mellem by og 

land. Det er derfor vigtigt at kunne differentiere afgifterne relateret til disse eksterne 

effekter mellem by og land. Da modelsystemet anvendt i De Økonomiske Råds 

formandskab (2021a) regner på kørsel mellem to zoner (zonepar), er det ikke muligt 

entydigt at definere by- og landzoner. For eksempel kan en startzone være en byzone, 

mens en slutzone kan være en landzone.   

 

I kapitlet er der derfor skelnet mellem hvorvidt hhv. bopælszonen og destinationszonen 

er en by- eller landzone, længden mellem zoneparret samt hvorvidt bopælszonen og 
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destinationszonen er en del af en større gruppe af byzoner. Dette benyttes, når der 

pålægges afgifter for ulykker, støj og luftforurening, jf. tabel 2 og kort 2.  

 

Tabel 2: Kombination af by og landtakster for zonepar 
Bopælszone/destinationszone By Land 
By By- og landtakst By- og landtakst 
Land By- og landtakst Landtakst 

 

Udgangspunktet er, at der betales bytakst på en del af kørslen, hvis turen starter eller 

slutter i en byzone, og landtakst på resten af turen. Det vil sige, for et by-by zonepar 

betales bytakst for de kilometer, der køres ud af bopælszonen og for de kilometer, der 

køres ind i destinationszonen. Det samme gælder for turen tilbage (retur) For de 

eventuelt resterende kilometer på strækningen betales landtakst. En antagelse her er, 

at alle kilometer, der køres på strækningen mellem zoneparret, udover selve 

bopælszonen og destinationszonen er landkørsel. Det kan i nogle tilfælde være en grov 

antagelse, da nogle strækninger vil gå igennem en større byzone.  

 

Hvis man antager at ��
�¤

 er antal af kilometer, der køres i by i bopælszonen j (ud og 

hjem), ��
�¤

 er antal af kilometer, der køres i by i destinationszonen i (ud og hjem), og 

�¥�� er alle kilometer, der køres mellem zoneparret, ji, ud og hjem, kan andelen af 

bykørsel for hvert zonepar, �¥��
�¤

, beregnes som 

 

�¥��
�¤

  = 
/�

¦§¨/0
¦§

�©�0
      (lign. 26) 

 

Således, vil der blive beregnet en specifik andel af ”bykørsel” for hvert zonepar 

(bopælszone til destinationszone), der er afhængig af om henholdsvis bopælszonen og 

destinationszonen er land eller byzone og af afstanden mellem zonerne i et zonepar.  

 

Et sidste element, der inddrages i beregningen af andel bykørsel, er, om byzonen 

(bopælszone eller destinationszone) ligger i en klynge af byzoner, jf. f.eks. kort 2. På kort 

2 fremgår det, at husholdningerne flere steder skal passere flere byzoner for at komme 

ud af bopælszonen eller destinationszonen. Dette tages der højde for ved at øge det 

faste kilometerantal i forhold til hvor mange zoner, der i klyngen (hvor stor geografisk 

spændvidde). I kapitlet er denne tilgang anvendt for Storkøbenhavn, Aarhus og Odense. 

Til bestemmelse af den eksakte afstand er en andel af radius for en cirkel med samme 

areal som kommunen anvendt, jf. tabel 3.  Dette gør, at bymønsteret i kort 1 dækkes. 

Således kører en billist 7,9 kilometer i en byzone, hvis vedkommende f.eks. kører fra en 

zone i Københavns kommune til en destinationszone karakteriseret som en landzone. 

Nedenfor er vist 4 eksempler:  

 

• København-Tårnby syd (by/by): Afstand i modelsystemet 14 km, heraf alt kørsel i by. 

• København-Aarhus (by/by): afstand i modelsystemet 270 km, heraf ca. 11 km i by 

(7,9+3,0), resten i landzone.  
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• København-Lolland (Dannemare) (by/land): Afstand i modelsystemet: 180 km, heraf 

ca. 8 km i byzone, resten landzone.  

• Harboøre-Blåbjerg (v. Varde) (land/land): Afstand i modelsystemet: 117 km, alt kørsel 

foregår i landzone.   

 

Kort 2: Byzoner (røde) og landzoner (grønne) i København og på Nordsjælland 

  
Anm: Udsnit af kort 1.  

 

Tabel 3: Afstande til beregning af bykørsel 
Kommuner Bykørsel, km 
København 7,9 
Frederiksberg 9,6 
Herlev, Gladsaxe, Brøndby, Gentofte, Hvidovre, Rødovre  4,8 
Aarhus  3,0 
Odense  2,4 
Øvrige  1,4 

 

6 Modelsystemets prædiktion af 2013 
Dette afsnit beskriver modelsystemets prædiktioner af 2013 data på geografi og 

indkomstgrupper, samt de steder, hvor modellen er blevet kalibreret. Beregninger i 

kapitlet omkring beskatning af privatbilisme i 2030 er baseret dels på et modelsystem, 

som er estimeret på historisk data, dels på fremskrivning af centrale karakteristika for 

henholdsvis husholdninger, bilkarakteristika og eksterne effekter. Mens det ikke har 

været muligt at finde kilder der viser fordelingen af f.eks. antal i 2030 på geografi og 

indkomst, er det muligt at sammenligne modelsystemet prædiktion af 2013 data til 

opgørelser fra Danmarks statistik. I det følgende er fordelingen af antal biler fordelt på 

kommuner og indkomstgrupper sammenlignet til tal fra Danmarks Statistik i 2013. 
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Derudover er modelsystemet på enkelte parametre kalibreret til 2013 data fra Danmarks 

Statistik og Energistyrelsen.  

 

Bilvalgsmodellen er estimeret på historisk data fra 2003-15. Herudover er modellen 

efterfølgende kalibreret i forhold til CO2-udledningen, samt husholdningernes ejerskab 

af biler. Mere specifikt er det samlede modelsystem kalibreret til at ramme den udledning 

af CO2, som Energistyrelsen har beregnet for 2013. Derudover er der foretaget en 

kalibrering i forhold til den fordeling af biler på kommuneniveau, som Danmarks Statistik 

har opgjort for 2013. Bilparken er yderligere justeret i forhold til husholdningernes 

forventede leasingandel. Modelsystemet er udelukkende kalibreret til 2013. Derefter er 

modellen fremskrevet til 2030 uden yderligere kalibrering. Nedenfor redegøres for de 

kalibreringer, der er foretaget. 

 

Bilvalgsmodellen og modelsystemet er kalibreret i forhold til: 

 

• CO2-udledning, hvor der er sammenlignet til Energistyrelsen (2021) i året 2013 

• Justering af bilparken i forhold til den forventede leasingandel 

• Fordelingen af biler på kommuner, hvor der er sammenlignet til Danmarks 

Statistik. 

Kalibrering af CO2-udledning 

Bilvalgsmodellen er estimeret på baggrund af en inddeling af alle biler i baggrundsdata 

på 20 biltyper; 10 benzinbiler og 10 dieselbiler, der hver er forskellige i forhold til fem 

aldersgrupper og to vægtklasser. Som følge af at der kun er to vægtklasser, er 

modelsystemets bilpark mere brændstofeffektiv, sammenlignet med Energistyrelsens 

bilpark for 2013. Det betyder, at den samlede udledning af CO2 som modelsystemet 

prædikterer i 2013, er lavere end Energistyrelsen beregner for deres bilpark.  Derfor er 

det samlede modelsystem kalibreret til at ramme den udledning af CO2, som 

Energistyrelsen har beregnet for 2013. 

Justering af bilparken i forhold til leasing 

Bilvalgsmodellen er estimeret på baggrund af data fra bl.a. motorstyrelsen og synsdata. 

Det betyder, at der ikke er leasingbiler med i estimationen, og at husholdninger med 

præferencer for leasingbiler ikke er med. Det betyder, at modelsystemets prædiktion af 

det totale antal biler i 2030 vil blive underestimeret. I 2021 er leasingandelen på 3,4 pct., 

og det må forventes, at den andel ikke falder frem mod 2030.  

 

Det er derfor valgt, at justere antallet af biler på kommuneniveau ud fra den leasingandel 

Danmarks Statistik har opgjort for 2021. Således justeres bilparken i 2013 ud fra den 

leasingandel, der er i 2021. Det antages således, at andelen af leasingbiler er konstant 

fremmod 2030.  

Kalibrering i forhold til geografisk fordeling af bilparken 

Bilvalgsmodellen er i udgangspunktet kun estimeret med én geografisk komponent – en 

fælles dummy variabel for de fem største kommuner i Danmark; København, 
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Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Variablen beskriver disnytten ved at have 

bil i disse kommuner i forhold til andre kommuner. Den underliggende grund til at 

disnytten ved at have en bil i disse kommuner er større end i andre kommune er, at der 

i disse kommune er bedre mulighed for kollektiv transport, samt dårligere 

parkeringsforhold. Ved sammenligning af fordelingen af bilbestanden på kommuner med 

Danmarks Statistik, rammer modelsystemet i udgangspunktet derfor ikke helt rigtigt. 

Derfor er fordelingen af bilbestanden i 2013 kalibreret til fordelingen i Danmarks Statistik 

2013. Det aggregerede bilejerskab pr. kommune er kalibreret således, at det ikke 

rammer mere end maksimalt 10 pct. ved siden af i forhold til Danmarks Statistik, jf. kort 

1. Det samlede niveau for antallet af biler, er i modellen beregnet til 2,16 mio. biler i 2013, 

mens den faktisk bilbeholdning var på 2,18, jf. Danmarks Statistik. 

 

Kort 1: Fordeling af antallet af biler husholdningerne har i 2013 i forhold til fordelingen i 

2013 fra Danmarks Statistik. 

 
Anm.: Bemærk at niveauet af biler prædikteret af modelsystemet og opgjort af Danmarks Statistik begge er 

justeret i forhold til leasing.  

Kilde: Danmarks Statik og egne beregninger. 

Sammenligning af husholdningernes bilejerskab i 2013 med Danmarks Statistik 

I det følgende er husholdningernes beholdning af biler sammenlignet til fordelingen 

opgjort af Danmarks statistik. Modelsystemet prædikterer lidt for mange husholdninger 

med bil i de laveste indkomstgrupper, og lidt for få i de højeste indkomstgrupper, jf. figur 

2. Dette kan f.eks. skyldes, at der i modelresultater er inkluderet leasingbiler (i 2021, jf. 

ovenfor), mens dette ikke er medtaget i fordelingen fra Danmarks Statistik. Det har ikke 

været muligt at finde ud af, hvorvidt der er en sammenhæng med indkomstniveau og 

leasing af privatbiler.   
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Figur 2: Fordelingen af biler på indkomstgrupper sammenlignet til Danmarks Statistik 

 

 
Anm.: Bemærk at antallet af husholdninger i modelsystemet prædiktion af bilejerskab er inkl. justering for 

leasing, jf. tidligere i dette notat, mens tallene fra Danmarks Statistik ikke er justeret i forhold til leasing.  

Kilde: Egne beregninger og Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel BIL86 
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