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Kort forord: 
København er for nyligt blevet kåret som en af Europas mest eftertragtede feriebyer. Med en               
sådan titel, er det essentielt, at den Københavnske infrastruktur er brugervenlig og let             
tilgængelig for udefrakommende. Dette synes vi ikke er tilfældet. Vi vil undersøge hvilke             
tiltag man kan tage i den offentlige transportsektor, for at drage folk til bussen og toget, i                 
stedet for biler og taxaer. 
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Problemfelt 
Hvis den københavnske infrastruktur ikke bliver mere brugervenlig vil det fører det til at at 
turister, københavnere, og KBH’s kommune vælger andre transport metoder der er mindre 
bæredygtige.  
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Problemformulering 
 

● Hvorledes kan den Københavnske offentlige transport effektiviseres, med henblik på 
at øge brugervenligheden? 

○ Giver en europæisk standardisering af det offentlige transportsystem mening? 
○ Skal offentlig transport evt. være gratis? 

 

Afgrænsning 
Vi har valgt ikke at inddrage andet end hovedstadsområdet.  
 

Produktbeskrivelse 
 
 

Relevante metoder 
 
Vi skæver blandt andet til Vygotszkys teori om zonen for nærmeste udvikling for at illustrere 
folks tilbøjelighed, eller mangel på samme, til at benytte den offentlige transport. 
 
Vygotszky snakker om, at hvis noget bliver for svært, så giver folk op. I vores tilfælde vil et 
ikke-brugervenligt offentligt transportsystem drage flere mod at bruge personlige køretøjer i 
stedet.  
 

 

Bud på konklusion  
 
Et muligt bud på en konklusion, kan være at følge Dansk Folkepartis udspil, der bygger på, 
at al’ offentlig transport i Hovedstadsområdet skal gøres gratis. 
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Dette ville eliminere eventuelle transportomkostninger for pendlere og turister, og ville derfor 
gøre den offentlige transportsektor meget mere attraktiv. 
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