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Abstract  

The report you are about to read, is made as a bachelor project, at Roskilde University, 2019.  

With a critical realistic perspective, we are searching for knowledge about the genesis of the new 

metro, Cityringen, in Copenhagen. The research had a particular focus on the connection between 

the planning of Cityringen and how the thought about climate was included in the planning.  

The project is based on the report called KBH 2025 Klimaplanen, in which you can find the climate 

goals, that has been described by the Danish government. In the climate plan, we especial focus on 

the traffic goals, that is described as an important part, in the goal to be the first CO2 neutral capital 

in the world.  

To collect empirical data, we used the methods interview and documentanalysis. As theorists we 

used John Urry and his theory about automobility and David Banisters theory about sustainable 

mobility.  
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Problemfelt 

Klimaet og klimaforandringer er en stor del af debatten i dag. Blandt andet beskrives der i FN’s 17 

verdensmål for en bæredygtig udvikling, at verdens lande blandt andet skal fokusere på at udvikle en 

bæredygtig infrastruktur, som skal støtte økonomisk udvikling og menneskelig tvivl med lige adgang for 

alle. Derudover skal der skabes adgang for alle, til bæredygtige transportsystemer, til en overkommelig pris 

(Verdensmålene, u.d.).  

 

Transport anses for at være en af de store klimasyndere, som der skal sættes fokus på for at nedsætte CO2-

udledningen (Københavns Kommune, 20012). Københavns Kommune besluttede tilbage i 2009 gennem en 

enstemmig Borgerrepræsentation, at København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. 

Med CO2-neutralitet menes der, at der skal være balance mellem CO2-udslippet og absorberingen af CO2’en 

fra atmosfæren (Europa-Parlamentet, 2019). En politisk ambition, der viser at København gerne vil tage et 

medansvar for klimaet. Før København kan blive CO2-neutral skal hovedstaden bruge mindre energi, 

samtidig med, at den energi, der ikke kan undgå at blive brugt, skal omstilles til en mere grøn energiform. 

Her er der især fokus på transport- og mobilitetsområdet, der ifølge planen, skal stå for lidt over 11% af 

CO2-reduktionen for at kunne nå det samlede mål (Ibid.).  

Frem mod 2025 beskriver Københavns Kommune hvordan en lang række indsatser på området Grøn 

mobilitet, der er et af hovedtemaerne KBH 2025 Klimaplan, skal igangsætte processen om CO2-neutralitet. 

Indsatserne bliver beskrevet som mangestrenget, men har især fokus på; “at videreudvikle cyklernes by, 

benytte nye drivmidler i transportsektoren, udvikle den kollektive transport og implementere intelligent 

trafikstyring og trafikinformation” (Københavns Kommune, 2012).  

 

I september 2019 åbnede den nye metro Cityringen, der ifølge Københavns Kommune danner større 

grundlag for en mere bæredygtig transport (Københavns Kommune, 2018). Et længe ventet og dyrt projekt, 

der har skabt store forventninger til den kollektive transport i København. Allerede tilbage i oktober 2004, 

beskriver den daværende regeringen at formålet med Cityringen var at; “afhjælpe hovedstadens 

trafikproblemer” (Transport- og Boligministeriet, 2004).  

 

KBH 2025 Klimaplan har særligt fokus på udbygningen af den kollektive transport og vi bed særligt mærke i 

fremstillingen af Cityringen, der bliver præsenteres som havende en afgørende rolle, i forhold til at fremme 

den grønne mobilitet og dermed nå målet om CO2-neutralitet. Men er Cityringens rolle rent faktisk så 

afgørende, som det fremgår i klimaplanen? Har den en indvirkning på at få færre biler på vejene? Har 

klimaplanlægning været en del af tanken bag Cityringen, når den kollektive trafik, skal være med til at 
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reducere CO2-udledningen på transportområdet? Hvilke argumenter og tanker ligger bag vedtagelsen af 

Cityringen?  

  

Dette er nogle af de tanker vi har gjort os, i forbindelse med vores søgen på viden om Cityringen egentlig 

planlagt som en bæredygtig trafiklempelse for København? 

 

Problemformulering 

Hvilke argumenter har i planlægningen af Cityringen haft betydning for etableringen og hvordan bidrager 

den til at opnå målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad?    

 

Arbejdsspørgsmål  

• Hvordan er tankerne om klimaet tænkt ind i planlægningen af Cityringen? 

• Hvordan bidrager Cityringen til at opnå målet om at tre fjerdedele af trafikken i København skal 

være med cykel, gang eller kollektiv trafik? 

• Hvad er afgørende for at den kollektive transport bliver valgt frem for bilen?  
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Dimensioner 

Vi har på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse, arbejdet med tre faglige dimensioner. 

Dimensionerne omhandler mennesker, teknologi og design. Herunder vil foreligge en kort beskrivelse af 

dimensionerne og hvordan de inddrages i projektet.   

Teknologiske systemer og artefakter 

Teknologiske systemer og artefakter handler om teknisk videnskab og fokuserer på konstruktionen af 

teknologiske systemer og artefakter. Herudover fokuserer dimensionen også på, hvilken effekt de 

teknologiske systemer og artefakter vil skabe (Studieordningen, stk. 3.1). Vi anser i projektet Cityringen for 

at være et teknologisk system, som er programmeret til at transportere passagererne fra A til B. Herudover 

beskrives det i KBH 2025 Klimaplanen, hvordan eksisterende teknologier skal være med til at gøre 

København CO2-neutral.  

Vi har tænkt os at undersøge om planlægningen af metroen, et teknologisk system, har haft målet om at 

København skal blive verdens første CO2-neutrale hovedstad for øje og om metroen kan bidrage til at opnå 

dette mål.  

Subjektivitet, teknologi og samfund 

Subjektivitet, teknologi og samfund fokuserer på samspillet mellem teknologier, mennesker, kulturer og 

samfund og hvordan de forskellige processer påvirker hinanden (Studieordningen, stk. 3.1). Her vil vi blandt 

andet inddrage undersøgelsen, som viser at Cityringen blot fjerner 1% biler i København. Vi vil undersøge 

hvilke argumenter, der ligger til grund for at implementere en bæredygtig mobilitetsform. 

Design og konstruktion 

Design og konstruktion fokuserer på udvikling og evaluering af artefakter, systemer og processer 

(Studieordningen, stk. 3.1) Her vil vi undersøge hvordan man har designet en trafiklempelse i København og 

om man har tænkt på klimaudfordringer i samme ombæring. 
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Afgrænsning 

KBH 2025 Klimaplanen indeholder klimamål for flere forskellige områder, hvor Københavns Kommune har 

fundet det relevant at gøre en indsats. I dette projekt, har vi valgt udelukkende at fokusere på nogle af de 

trafikmål der er opstillet i Klimaplanen. Dette fokus er valgt på baggrund af problemstillingen, som er 

opstillet i projektet. Her er det kun de trafikmæssige mål, som er relevante for projektet og som også har 

forbindelse til Cityringen. De andre mål i Klimaplanen, havde været relevante, hvis problemstillingen havde 

været en anden. Derudover har vi valgt ikke at kigge på borgernes, pendlernes eller andre menneskers 

oplevelse af Cityringen, men i stedet fokusere på planlægningen, beslutningerne og processerne der ligger 

bag denne. Det har vi valgt, da vores interesse i projektet, ikke inddrager subjektets perspektiv på Cityringen, 

i det at vores interesse ligger i planlægningsdelen og processen heraf, i forbindelse med Cityringen. Havde 

projektet haft en anden problemstilling, kunne dette perspektiv have været relevant. Det kunne også have 

været relevant at inddrage bilisternes syn på metroen, for at undersøge, hvad der skal til, før at de stiller 

bilen. Altså en uddybende undersøgelse af trafikanters vaner og hvordan man kan ændre i dem, for at få flere 

bilister til at benytte den kollektive transport i København.  

 

Erkendelsesproces  

Følgende afsnit er en kort gennemgang af den proces vi har været igennem, i forbindelse med projektet og 

som vi anser for at have haft en påvirkning på projektet. Projektet har et par gange ændret retning, af 

forskellige grunde. I opstartsfasen gik tankerne på om Cityringens påvirkning på cykelkulturen i København 

og om antallet af cyklister ville blive mindre i forbindelse med åbningen af Cityringen. Dette vurderede vi 

dog, ville være svært at måle på, så tidligt efter åbningen og at projektet ikke ville have nok substans. 

Efter at have klarlagt problemstillingen for projektet, begyndte vi at tage kontakt til forskellige aktører, som 

vi fandt relevante til empiriindsamlingen i forbindelse med projektet. Det gik dog op for os, at det var 

sværere at få kontakt end først antaget. Nogle havde ikke interesse i at deltage, svartiden var lang og andre 

vendte ikke tilbage. Det første interview bærer præg af, at problemstillingen ikke var helt fastlagt, men 

spørgsmålene stemmer stadig overens med den viden vi søgte.  

Til at starte med havde vi svært ved at få kontakt til Metroselskabet og Københavns Kommune, og da 

kontakten blev skabt, var vi langt inde i projektet og havde ikke meget tid tilbage. Vi valgte at udføre 

interviewene, som var til stor gavn for projektet og som har givet den substans, som vi følte at der manglede. 

Havde vi haft flere ressourcer, ville vi gerne have foretaget flere interviews. Dette ville have givet os et bedre 

empirisk grundlag og havde givet mulighed for at få mere viden.  
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Videnskabsteoretiske perspektiv  

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse for vores videnskabsteoretiske ståsted; kritisk realisme.  

En uddybning af det videnskabsteoretiske perspektiv, skaber større gennemsigtighed i projektet, samt styrker 

begrundelser af valg taget i forskningsprocessen (Juul & Pedersen, 2012). Det følgende afsnit vil redegøre 

for kritisk realisme, samt hvad dette medfører ontologisk og epistemologisk. 

Kritisk realisme  

Kritisk realisme opstod i 1970’erne og videnskabsteorien bevæger sig mellem positivismen og 

postmodernismen. En af de fremtrædende videnskabsteoretikere er Roy Bhaskar, som udviklede 

transcendental realisme og kritisk naturalisme, hvilket er det som i dag er sammentrukket til kritisk realisme 

(Hansen & Simonsen, 2004). Det kan være svært at lave en præcis definition af kritisk realisme, da det stadig 

er en videnskabsteoretisk tilgang, som er i bevægelse og kan have forskellige betydninger, alt efter hvilken 

kontekst tilgangen benyttes i (Ibid.).  

Med den kritiske realisme, ved vi at der må have været nogle processer bag en begivenhed eller et fænomen. 

Vi kan f.eks. se at der er blevet etableret en Cityring. Cityringen er blevet vedtaget, designet, bygget osv. 

Men vi kender ikke alle processerne bag Cityringen, men vi formoder at nogen har udviklet den og at de kan 

give os viden om det vi ønsker (Ibid.).  

 

Ontologi og epistemologi  

Når vi taler om videnskabsteori, er der to kernebegreber, som spiller en stor rolle i forståelsen for den 

videnskabsteoretiske tilgang (Juul & Pedersen, 2012). Det ontologiske spørgsmål, der omhandler de 

antagelser og fordomme vi har om et givent emne. Hvorimod epistemologien er spørgsmålet om, hvad viden 

er, hvordan får vi viden, hvilken viden er det vi ønsker og hvordan tilegner vi os den viden gennem 

videnskaben (Ibid.). 

 

Ontologien indenfor kritisk realisme, vedrører verden, som den faktisk er. Dette er uafhængigt af den viden 

og de begreber vi har om verden. Verden består af de objekter, som videnskaberne, søger viden om. 

Ontologien indenfor kritisk realisme, siger at virkeligheden er dyb. Dette kommer til udtryk i Bhaskars 

skelnen mellem tre domæner eller niveauer af virkeligheden (Juul & Pedersen, 2012).   

De tre domæner består af; det virkelige domæne, det faktiske domæne og det empiriske domæne (Hansen & 

Simonsen, 2004). Det første domæne er det virkelige domæne, hvor man med kritisk realistisk forståelse for 

genstandsfeltet, ser strukturerne som underliggende og eksisterende (Ibid.). I forbindelse med projektet, 

kunne det være klimaforandringerne og den høje CO2-udledning fra eksempelvis transportsystemer, som vi 
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ikke kan se med det blotte øje, men som stadig finder sted og kan måles. I en kritisk realistisk forståelse, er 

det ikke de observerbare strukturer, der bevirker omstændighederne inden for det faktiske domæne. Det 

faktiske domæne, består af konkrete begivenheder eller fænomener, som finder sted, uanset om det erfares 

eller ej og som er forårsaget af de strukturer og mekanismer, som finder sted i det virkelige domæne (Ibid.). 

Begivenhederne i vores projekt kan ses som en politisk beslutning om at designe en trafiklempelse i 

København og implementere Cityringen. Det sidste domæne, er det empiriske domæne. Dette domæne består 

af de erfaringer vi gør os, som er en følge af menneskers sansning eller oplevelse af de faktiske begivenheder 

(Ibid.). I forbindelse med projektet kan vores dokumentanalyse og vores interviews, anses for at være under 

et empiriske domæne, da vi opnår en forståelse af begivenhederne på det faktiske domæne. Ved at benyttes 

os af disse metoder, får vi viden om nogle mekanismer, strukturer og processer, som vi ellers ikke ville have 

haft kendskab til og viden om, som har ledt til det fænomen eller den begivenhed, som vi kan se, er opstået 

(Ibid.).  

 

Epistemologien handler om vores tanker om, hvordan vi kan blive klogere og hvilken viden vores verden 

indeholder. Vi kan tilegne os viden gennem teorier, paradigmer, modeller, begreber, beskrivelser, data og 

analyseteknikker, der er til stede på et givet tidspunkt. Som kritisk realist er det muligt og kan være relevant 

for eksempel, at inddrage både kvalitative og kvantitative metoder, for at få belyst et emne godt nok. Bhaskar 

henviser til dette, som videnskabernes råmaterialer. Han mener at allerede frembragt viden, er uundværligt, 

når man skal skabe ny viden. Dette har vi gjort, ved hjælp af dokumentanalyse af den allerede frembragte 

viden, i form af dokumenter omhandlede klima i København og Cityringen.  

 

Viden fra det epistemologiske, skal gå igennem den ontologiske før vi forstår den. Dette betyder at alt viden 

kan fortolkes og at der derfor ikke kan findes en endegyldig sandhed (Juul & Pedersen, 2012).  
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Metode 

For at tilegne os viden og indsamle empiri på området, er der blevet foretaget tre forskningsinterview, samt 

fire dokumentanalyser. Følgende afsnit, indeholder en kort redegørelse for de to metoder, som er blevet 

benyttet til indsamling af empiri til dette projekt. 

Nedenstående afsnit omhandler interview som metode. Herunder beskrives det hvordan vores informanter er 

blevet udvalgt, udformning og udførsel af interviewet og hvordan de efterfølgende analytisk er blevet 

bearbejdet. Det efterfølgende afsnit indeholder en gennemgang af dokumentanalyse som metode, som kan 

give os en dybdegående viden om de mange processer, som ligger bag Cityringen, både 

beslutningsprocessen og etableringsprocessen. 

Interviewet og dokumentanalysen vil senere anvendes i analysen, i kombination med teori omhandlende 

bæredygtig mobilitet af David Banister og automobilitet af John Urry. 

Det kvalitative forskningsinterview  

I projektet vil der gøres brug af det kvalitative interview. Interviewet skal hjælpe os til at skabe og indsamle 

ny data og viden, som giver muligheden for enten at bekræfte eller udvide vores forståelse af et bestemt 

fænomen eller tema. Udvekslingen af synspunkter mellem to personer, der taler sammen om et givent emne 

af fælles interesse, er et sted hvor der kan blive skabt viden (Kvale & Brinkmann, 2009). De tre interviews er 

udarbejdet ud fra Steinar Kvales og Svend Brinkmanns bog “InterView - Introduktion til et håndværk”.   

Vi har udarbejdet vores interview med inspiration fra de syv faser; tematisering, design, interview, 

transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009). Derudover benyttes også 

afsnittet om semistrukturerede interviews, skrevet af Birgitte Poulsen i bogen Metoder i 

samfundsvidenskaberne.  

 

Valg af informanter 

I forbindelse med indsamling af vores empiri, valgte vi at foretage tre kvalitative ekspertinterviews. Vores 

informanter skal være med til at underbygge vores empiriske, teoretiske, samt analytiske fundament for 

projektet. Vi vil både stille spørgsmål, der skal klargøre informantens holdninger og viden til klima og 

mobilitetsproblemstillingerne i København, samt stille uddybende spørgsmål til Cityringens tilblivelse og 

betydning for København. De tre interviews vil ikke stå alene, men i samspil med dokumentanalyse danne 

grobund for vores analyse. Følgende vil være en beskrivelse af de tre informanter og hvad de kan bidrage 

med af viden, i forhold til projektet. 
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Niels Agerholm er sektionsleder for Veje, Trafik og Transport på Aalborg Universitet. Derudover er 

Agerholm lektor for Institut for byggeri og anlæg og lektor for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige 

Fakultet. 

Agerholm har i flere artikler udtalt sig om kollektiv transport og etableringen heraf. Især Letbanen i Århus 

og den kommende letbane i Odense, har fyldt en del. 

Vi anser Agerholm som værende relevant, da vi ønsker ekspertviden på området. Agerholm har ekspertviden 

indenfor trafikplanlægning og trafikforskning og vi forventer at han vil kunne bidrage med ny viden på 

området. Vi ønsker at han belyser hvad han tænker i forhold et så stort tiltag og om han ser andre og bedre 

alternativer end en metro. Herudover har han en generel viden om, hvordan kollektiv trafik påvirker 

mobiliteten i storbyer og hvad det betyder for en storby som f.eks. København at have en metro. 

Den viden han har bidraget med, er vi godt klar over bærer præg af den erfaring og de meninger han 

personligt har til kollektiv transport i København. Det er tydeligt at mærke, at Agerholm ikke har sin daglige 

gang i København og kommer flere gange med sammenligninger til både Århus og de jyske motorveje. Dette 

ser som vi en fordel for vores projekt og hjælper os til at brede vores problemstilling ud til flere steder i 

landet, og samtidig bringe nye perspektiver i spil.  

  

Russell Saltmarsh og Cecilie Martiny. Saltmarsh har siden 2018 siddet som rådgiver fra Arup, i 

forbindelse med Cityringen og har også arbejdet på metroerne til Nordhavn og Sydhavn. I dag er han ansat 

hos Metroselskabet, hvor han bl.a. er ansvarlig for anlægsdelen af metroen til Lynetteholmen.    

Tidligere har Saltmarsh arbejdet på at designe metroer i bl.a. Singapore, Los Angeles og i Storbritannien.  

Martiny arbejder hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, hvor hun fungerer som 

Bygningsdesigningeniør. Martiny satte os i kontakt med Saltmarsh og var også med til at facilitere 

interviewet, på grund af eventuelle sproglige barrierer.  

Vi finder Saltmarsh relevant, da han kan give os viden, om den fysiske etablering af Cityringen. Dette er 

grundet at han har været med til arbejdet på Cityringen og dermed har viden om forskellige processer og 

stadier i forbindelse med etableringen af Cityringen. Saltmarsh har som nævnt også erfaring fra andre lande 

og kan derfor bidrage med viden om, om etablering af metro er anderledes i andre lande. Hans viden bærer 

dog særligt præg af selve designfasen af stationerne og ikke selve planlægningen, samt argumenterne for en 

etablering af Cityringen.  

  

Søren Elle, der i dag er pensioneret, er uddannet byplanlægger og ingeniør. Han har siddet som 

chefkonsulent hos Københavns Kommune og har haft med trafikplanlægning at gøre siden 1972 og frem til 

2018. Elle har været tæt på arbejdet med både den første metro (M1 & M2) og den nye Cityring og de 

beslutninger, der taget før og under udarbejdelsen og etableringen af metroen. Vi anser Elle for at være 

relevant for projektet, da han har været med i selve planlægningen omkring Cityringen og kender 
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processerne bag beslutningerne, argumenterne og hvordan den er designet. Han kan give os ekspertviden, i 

forbindelse med disse processer, som vi ellers ikke kender til. I sammenhæng med at Elle har arbejdet i 

Københavns Kommune i over 30 år, er det værd at nævne, at han er stor tilhænger af alle beslutninger, der er 

taget i Københavns Kommune. I og med han selv har været en stor del af planlægningen, bærer hans 

besvarelser præg af, at han var meget positivt stemt over beslutningsgrundlaget af Cityringen.  

 

Det semistrukturerede interview 

Et interview kan udføres og struktureres på mange måder, men i dette projekt har vi valgt at lave et 

semistruktureret interview (Poulsen, 2019). Når man laver et semistruktureret interview, laver man en 

interviewguide til den der interviewer, som indeholder nogle spørgsmål, der for eksempel kan have med et 

bestemt tema at gøre. Under interviewet har den der interviewer, mulighed for at stille nye eller opfølgende 

spørgsmål, grundet interviewets åbne struktur (Ibid.). Interviewets spørgsmål er ikke fastlagte og de kan godt 

skifte retning under interviewet, hvis dette findes relevant. Samtalen styrer i hvilken retning, interviewet går 

og dette skaber en fleksibel interviewform (Ibid.).  

 

Interviewene  

Planlægningen af interviewene er inspireret af Steiner Kvale og Svend Brinkmanns syv faser. De faser, som 

vi finder relevant for vores projekt, vil blive beskrevet nedenfor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Tematisering: Som det første step i forbindelse med planlægningen af interviewene, har vi skullet klarlægge 

formålet med disse, samt hvilke temaer, de skulle indeholde (Kvale & Brinkmann, 2009). I den forbindelse 

startede vi med at lave videnssøgning på alt, der kunne have relevans for vores projekt og som har givet os 

en forståelse for vores emne og de aspekter det indeholder. Videnssøgningen har gjort at vi har fået en 

generel og bred viden om emnet, som har været en fordel for os i udarbejdelsen af interviewguiden og i 

afholdelsen af selve interviewene (Ibid.). 

 

Design: I denne fase designes interviewene, så undersøgelsen opnår den tilsigtede viden (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Herunder har vi skullet tage en beslutning om hvordan interviewet skulle foregå og 

hvilken struktur vi fandt bedst, i forhold til den viden vi ønsker at indsamle. Som tidligere nævnt, valgte vi at 

interviewene skulle være semistrukturerede, da vi har nogle konkrete spørgsmål, som vi gerne vil have svar 

på og debattere, men at vi også vil give vores informanter mulighed for at lede samtalen over på andre 

aspekter, som kan være relevante for projektet og som vi ikke havde overvejet i udarbejdelsen af 

interviewguiden (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Informanten skal til at starte med, inden interviewet begynder, give samtykke til, at det er i orden at vi 

optager interviewet. Til slut tilbyder vi informanterne, at de kan få tilbudt at læse den efterfølgende 

transskribering eller selve analysen, hvis de er interesserede. Dermed har informanterne mulighed for at rette 

os, hvis vi har misforstået noget eller han fortryder nogle af sine udtalelser (Poulsen, 2019).  

 

Vi har inden interviewene gjort os overvejelser om, hvordan vi ønskede at indsamle vores empiri og hvad vi 

synes der var vigtigt under interviewet.  

Interviewene blev alle udført som et telefoninterview, da det passede os og informanterne bedst, samtidig 

med at vi ønskede at være fleksible. Det er klart at vi mister kropssproget og emotionelle udtryk, når vi 

vælger at foretaget interviewene over telefonen, men da dette ikke er relevant for vores undersøgelse af 

problemstillingen, fandt vi det tilstrækkeligt for vores undersøgelse. Vi valgte at lydoptage interviewene, 

med computer og mobiltelefon, for at sikre registrering af interviewet, og på den måde mindske risikoen for 

at der skulle opstå menneskelige fejl og dermed tab af vigtig empiri (Poulsen, 2019).    

 

Interview: Interviewene blev udført, med udgangspunkt i vores udarbejde interviewguide, hvori vores 

spørgsmål til informanterne indgik. Interviewene afveg indimellem lidt fra interviewguiden, da nogle af 

spørgsmålene allerede var blevet besvaret. Hver interviewguide er tilpasset efter informanten, samt hvilken 

viden vi ønsker at få fra den enkelte informant. Interviewguidene er vedhæftet som bilag (Bilag 1, 2 & 3). 

 

Der blev valgt en moderator, der stillede spørgsmålene gennem selve interviewet, for at gøre det overskueligt 

for både interviewer og informanterne, så der ikke var fare for at tale i munden på hinanden eller 

misforståelser. Samtidig observerede det andet gruppemedlem interviewet, samt skrev noter undervejs, der 

vil være til fordel for videre arbejde med analysen. 

 

Transskribering: Efter udførelsen af interviewene skal interview materialet forberedes til analysen. Dette 

gøres ved transskription af interviewet fra tale til tekst (Poulsen, 2019). Det er valgt at transskriberingen 

udføres af ét gruppemedlem, hvor der forud for transskriberingen er blevet aftalt et transskriptionsreglement, 

som ligger grundlaget for hvordan transskriberingen skal foregå, samt hvor fokus skal være (Ibid.). 

Interviewene vil blive transskriberet til litterær stil, men uden emotionelle udtryk som “suk og dybe 

vejrtrækninger” eller “hmm og øh”, da projektet hverken er af lingvistisk eller psykologisk karakter. Dette 

har også været et argument, der talte for, at vi foretog interviewene over telefonen. Transskriberingen vil 

være i hele sætninger og ikke ordret fra informantens udtalelser (Ibid.). Der er oftest stor forskel på 

talesproget og det skrevne sprog. Der kan altså nemt gå noget tabt i skriftsproget, for den der ude af kontekst 

læser det transskriberede interview. Det er derfor en vigtig og afgørende pointe at læseren kan risikere at 

opfatte transskriberingen og den fortolkning vi har af det sagte, anderledes end interviewet er foregået 
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(Ibid.). Der kan være udeladt dele fra interviewene, i det transskriberede materiale, i det vi har valgt at 

transskribere det vi finder vigtigt for opgaven. Transskriberingerne er vedhæftet som bilag (Bilag 1, 2 & 3). 

 

Analyse: Efter interviewene er afholdt og transskriberet, skal interviewene og deres indhold analyseres. I den 

forbindelse skal det overvejes, hvilken analysemetode, der passer bedst til interviewets formål, emne og 

karakter. Vi har derfor valgt at lave interviewanalyse med fokus på meningen med det, der siges i 

interviewene, også kaldet det meningsdannende interview. Med denne form for analyse, kategoriserer og 

formidler informantens udtalelser og pointer, så det kan inddrages i analysen og diskussionen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har udtrukket de vigtigste pointer og nøgleord ud fra de forskellige interviews, ved at 

markere dem med en bestemt farve.  

 

Interviewet med Agerholm har bidraget til mere viden på transportområdet, samt et andet syn på 

problemstillingen og på forskellige former for kollektiv transport. Derudover hvilke konsekvenser de 

forskellige tiltag kan have, når man ønsker at lave et bæredygtigt transportskift. Agerholm har stor viden om 

forskellige former for mobilitet og kollektiv transport og har derfor kunnet bidrage med en bred viden og 

ikke udelukkende viden om vores problemstilling.   

Interviewet med Saltmarsh har bidraget med at forstå hvilke processer, der har været i forbindelse med 

anlægsfasen af Cityringen. Han har stort kendskab til hvilke tanker man har gjort sig i forbindelse med 

udgravningen og anlæggelsen af Cityringen. Gennem interviewet har vi fået større kendskab til den fysiske 

del af etableringen af Cityringen.  

Elle har kunnet bidrage med viden om de processer og tanker der ligger bag beslutningen for, at lave en 

metro og hvilke argumenter og undersøgelser der har været i spil i forbindelse med Cityringen. Han har 

ydermere kunnet bidrage med viden om Københavns infrastruktur, brugen af fingerplanen og tidligere 

undersøgelser i forhold til den tidligere etablerede metro (M1 & M2) og andre transportformer.     

 

Ved at have fået viden på alle disse punkter, har vi nu en forståelse for processerne før anlæggelsen, under 

anlæggelsen og hvordan en transportforsker ser på etableringen af det store tiltag. Dette ligger et godt 

fundament for den efterfølgende analyse.  
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Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen vil tage udgangspunkt i afsnittet om dokumentanalyser, skrevet af Kennet Lynggaard i 

bogen Kvalitative Metoder - En grundbog, bogen Introduktion til dokumentanalyse og Peter Triantafillous 

afsnit om dokumentanalyse, i bogen Metoder i samfundsvidenskaberne. Derudover har vi udarbejdet 

dokumentanalyserne med udgangspunkt i Michael Hviid Jacobsen og Poul Duedahls beskrivelse af 15 

spørgsmål, der fremgår i bogen Introduktion til dokumentanalyse.    

 

Et dokument udgøres af sprog, som er nedskrevet i tekstmæssig form. Eksemplerne på dokumenter er 

mange, det kan f.eks. være rapporter, manifester, mødereferater, transskriberede interviews, artikler osv. 

Ifølge Lynggaard har alle dokumenter et indhold og kan dermed analyseres og bruges som kilder til viden 

(Lynggaard, 2015). 

 

En vigtig faktor når dokumenter udvælges og der foretages en dokumentanalyse, er at være kildekritisk, i 

forhold til projektets kilder, dokumenterne selv og kilderne, der er brugt i dokumenterne. Når vi forholder os 

kildekritiske, tager vi højde for at virkeligheden i dokumentet, kan være beskrevet på en måde, som er 

gunstig for afsender og som er forvrænget til den virkelighed som afsender ser (Triantafillou, 2016).  

Når et dokuments kvalitet skal vurderes, kan det gøres ud fra fire faktorer:  

Troværdigheden af et dokument skal overvejes, idet en tekst altid er socialt produceret, har en bestemt 

modtager og er værdiladet. Et dokument er aldrig skrevet neutralt og der vil altid være en agenda med det, 

der er skrevet. Dette er vigtigt at have for øje, når der udvælges dokumenter og en analyse af disse foretages 

(Triantafillou, 2016).  

Autenticitet, hvilket vil sige om afsenderen og oprindelsen af et dokument, kan identificeres entydigt. Det vil 

sige at vi skal være opmærksomme på, om det i dokumenterne står helt klart, hvem der er afsender og hvor 

dokumentet er opstået og i hvilken kontekst (Lynggaard, 2015). Repræsentativitet handler om at vurdere om 

dokumentets indhold kan anvendes i forhold til et givent emne eller problemstilling. Her har vi benyttet 

vores teori, til at udvælge hvilke dokumenter, der er relevante for projektet. I det at vi ønsker at vide noget 

om mobilitet, klima, klimaplanlægning og trafikplanlægning, er det en selvfølgelighed, at dokumenterne kan 

sige noget om det vi leder efter. Vi kigger efter nogle specifikke ord og begreber i dokumenterne, som er 

med til at afgøre, om dokumenterne er relevante og kan repræsentere det/de synspunkter og den viden, som 

vi ønsker at få frem. Teorien guider os til hvilke dokumenter der skal være repræsenteret i projektet 

(Triantafillou, 2016). Teorierne vil efterfølgende også indgå i analysen, til at spille op imod argumenterne i 

de dokumenter, som er blevet analyseret (Ibid.). Slutteligt skal dokumentets betydning overvejes, her menes 

der om dokumentets sprog er skrevet klart og forståeligt. Hvis et dokument er uklart, kan det f.eks. være i 
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forbindelse med brugen af tekniske termer eller ældre vendinger og det kan derfor være indviklet for læseren 

at forstå, men derfor kan dokumentet stadig være relevant og brugbart (Ibid.). 

For at vurdere dokumentet, ud fra de fire faktorer, er der opstillet 15 spørgsmål, som skal bidrage til at forstå 

dokumentet og tvinge os til at forholde os kildekritiske når vi læser dokumenterne (Duedahl & Jacobsen, 

2010). De 15 spørgsmål anvendes til at finde svar eller begrundelser, som kan anvendes i vores analyse og til 

at besvare vores problemformulering og arbejdsspørgsmål (Ibid.). 

Vi har benyttet os af de 15 spørgsmål, som fremgår i bilag 4, 5, 6 og 7. Spørgsmålene har vi brugt som guide 

til at tænke dybere ind i dokumenterne og nogle spørgsmål fører til at søge efter noget viden i dokumenterne, 

som vi ellers ikke havde overvejet at kigge efter. Ved at bruge spørgsmålene på denne måde, tilegner vi os en 

bredere viden, end hvis vi blot have læst dokumenterne, uden en strategi.  

 

Efter endt dokumentanalyse 

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af projektet, fundet fire dokumenter, som vi anser for at være 

relevante for vores projekt og som vi derfor har lavet en dokumentanalyse af.  

Den første dokumentanalyse er af Teknisk dokumentationsrapport: Udredning af Cityringen (Se bilag 4), 

som er forfattet i 2005. Dokumentet anses for at være relevant, da der i dokumentet er opstillet flere 

forskellige problemstillinger i forbindelse med Cityringen. Dokumentet vil blive inddraget i en analyse af, de 

konkrete tiltag, der vil blive foretaget, mod målet om grønnere mobilitet og hvordan Cityringen spiller ind på 

dette. 

Efterfølgende er der udført en dokumentanalyse af dokumentet Høring for borgerrepræsentationen om - 

Københavns Cityring (Se bilag 5), som blev forfattet i 2006. Dokumentet er relevant, da nogle af de 

problemstillinger som der fremgår i det foregående dokument, også indgår i høringsdokumentet. Disse 

problemstillinger tager forskellige eksperter fat i og kommer med et svar hertil. Høringsdokumentet vil 

blandt andet indgå i en analyse af bilens effekt på trafikken og på valget af kollektiv trafik, heriblandt 

Cityringen.  

Den næste dokumentanalyse er en af KBH 2025 Klimaplanen (Se bilag 6), som er forfattet i 2012. Vi finder 

dokumentet relevant for projektet, i det at Cityringen spiller en rolle, i forbindelse med at opnå de opstillede 

trafikmål og målet om CO2-neutralitet. Efter endt dokumentanalyse af KBH 2025 Klimaplanen, har vi 

vurderet at dokumentet anses for at være anvendeligt i forhold til projektet. Dokumentet vil være 

gennemgående i størstedelen af analysen, da det er klimaplanen, som grundlaget for de mål, som projektet 

har for øje.  

Slutteligt vil der foreligge en dokumentanalyse af Handlingsplan for grøn mobilitet (Se bilag 7), som også er 

forfattet i 2012. Dette ser vi for værende relevant, da det er en mere konkret plan for, hvad der kommer til at 

ske i Københavns Kommune, i forbindelse med grønnere mobilitet i København også beskrevet i KBH 2025 

Klimaplanen. Dokumentet vil blive inddraget i en analyse af, hvad der konkret vil blive gjort i Københavns 
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Kommune, i forbindelse med at fremme den grønne mobilitet. Herunder den kollektive transports og dermed 

også Cityringens indflydelse på at fremme den grønne mobilitet og hvordan dette bidrager til at opnå målet 

om CO2-neutralitet.  

 

Dokumentanalysen har bidraget til en dybdegående viden, om forskellige aspekter, som er relevante for 

projektets problemstilling. Vi har tilegnet os en viden gennem dokumentanalysen, som vi ikke havde kunnet 

få gennem vores interviews, da dokumenterne går mere i dybden end et interview. Samtidig har 

dokumentanalysen givet os mulighed for at gå i dybden, med den allerede eksisterende viden, som er 

uundværlig i skabelsen af ny viden. Derudover har vi fået kendskab til de mange processer, som ligger bag et 

så stort tiltag som Cityringen, mange af processerne er nogle, som ikke er blevet berørt under interviewene.  

 

Opsamling  

De to ovenstående afsnit er en redegørelse for de metoder, som vi har valgt at benytte os af i projektet, til 

indsamling af empiri og til videre forarbejdning i analysen og diskussionen. Metoderne skal bidrage til at vi 

får viden på et område, som vi ikke har i forvejen, bl.a. ekspertviden. Metoderne hjælper os til, at få en 

forståelse for nogle af de processer der ligger bag Cityringen. 

De to metoder har bidraget med henholdsvis ekspertviden, som er opnået gennem interviews og en mere 

dybdegående viden, som vi har opnået gennem dokumentanalyser. Tilsammen bidrager dette til en bred 

viden og til at projektets analyse, indeholder så meget substans som muligt, med de ressourcer vi har, som 

kan belyse problemstillingen i dybden, men også i bredden.   
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Redegørelse 

København vokser og indbyggertallet stiger. Ifølge Københavns Kommune forventes det, at trafikken vil 

stige med ca. 50% frem til år 2050, dette gælder både for cykler, biler og den kollektive trafik (Københavns 

Kommune, 2017). Antallet af bilejere har været stigende i København de sidste 10 år og Københavns 

Kommune forventer en yderligere stigning med 20.000 biler, frem mod år 2025 (Københavns Kommune, 

2019). 

 

Københavns Kommune vil gennem forbedret mobilitetsplanlægning sikre, at alle har muligheden for at 

vælge et bæredygtigt transportmiddel. Men planlægning i sig selv er et stort og komplekst fag, som oftest 

breder sig over flere forskellige skalaer. Det vil sige at planlægning både foregår globalt, nationalt og lokalt. 

Mobilitetsplanlægning breder sig ligeledes over mange forskellige politikområder og sektorer. Når 

planlægning går på tværs af flere forskellige sektorer, betyder det at de forskellige felter samtidig er 

sammenflettet på kryds og tværs, hvilket kan skabe planlægningsproblematikker. Eksempelvis når 

placeringen af den offentlige transport eller billetpriserne, kan have stor indflydelse på hvor befolkningen 

vælger at bosætte sig (Jensen, Andersen, Hansen, & Nielsen, 2009).  

Der kan altså nemt opstå interessekonflikter i planlægningen på tværs af sektorerne, da problematikker oftest 

breder sig over flere forskellige skalaer og felter, samtidig med, at der kan være forskellige opfattelser af 

selve problemet. For at kunne forstå hvorfor der ofte opleves modstridende rationaliteter og strategier er det 

vigtigt at have byplanlægningens kompleksitet og sammensathed for øje, når vi undersøger planlægningen af 

Cityringen med tankerne om klima i fokus (Jensen, Andersen, Hansen, & Nielsen, 2009).  

 

Mobilitets- og trafikplanlægning har præget Københavns byplanlægningen i mange år. Allerede tilbage i 

1945 udarbejdede man med Fingerplanen, der i fortsat den dag i dag, ligger til grund for en stor del af 

trafikplanlægningen i København (Se bilag 3).  

Fingerplanen 

Fingerplanen blev udarbejdet af Egnsplankontoret og er et eksempel på en sammenhængende plan for flere 

amter og kommuner i København og Storkøbenhavn (Jensen, H.T & Gyldenkærne, 2009). Planen er et 

forslag til hvordan udbygningen af industri- og boligområder kan planlægges. Grundtanken med planen er at 

koncentrere boligområder, handelsområder, virksomheder osv. omkring trafikårerne i “fingrene”, samtidig 

med en veludbygget infrastruktur. Områderne mellem fingrene er forbeholdt grønne områder, mindre 

bysamfund og landbrug (Erhvervsstyrelsen, 2019). Fingerplanen og tankerne herom, kan eksempelvis ses i 

anlæggelsen af flere S-togs- og metrostationer langs fingrene, som betjener Storkøbenhavn og transporterer 

indbyggerne til og fra centrum (Jensen, H.T & Gyldenkærne, 2009).  
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Planen har ikke været vedtaget som en bindende plan, men alligevel lå den allerede i 1949 til grund for 

udarbejdelsen af de første overordnede byudviklingsplaner for Københavns-egnen (Jensen, H.T & 

Gyldenkærne, 2009). I 2007 justerende man lidt på fingerplanen og herefter blev den vedtaget som et 

bindende landsplandirektiv (Ibid.). Det vil sige at Fingerplanen pålægger Københavns Kommune nogle klare 

rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. De 34 kommuner, som fingerplanen dækker over, 

skal efterfølgende udfylde rammerne blandt andet med kommune- og lokalplaner (Erhvervsstyrelsen, 2019).  

 

KBH 2025 Klimaplanen 

København vil gerne være verden første CO2-neutrale hovedstad i 2025. En ambitiøs plan, der danner 

grobund for hvordan København skal omstille sig til en grønnere hovedstad, i samarbejde med de grønne 

organisationer, universiteterne, andre uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv, staten og ikke mindst 

københavnerne. Planen er første gang udarbejde i 2009, men i 2012 kom der er tilpasset og redigeret udgave 

(Københavns Kommune, 2012).  

Klimaplanen tager udgangspunkt i fire forskellige temaer; “energiforbrug, energiproduktion, grøn mobilitet 

og Københavns Kommune som virksomhed” (Københavns Kommune, 2012). Vores fokus kommer, som 

tidligere nævnt udelukkende til at være på temaet Grøn mobilitet. Transporten i København er i den 

forbindelse et af de vigtigste indsatsområder, hvis man skal nå målet om CO2-neutralitet. For at kunne nå 

målet allerede i 2025 skal København anvende langt mindre energi, end der bliver brugt i dag og samtidig 

omstille den energiproduktion, vi ikke kan komme udenom, til det grønnere alternativ. Der vil under alle 

omstændigheder blive ved med at være en stor CO2-udledning fra blandt andet transport. For at opveje 

denne udledning er København nødsaget til at “producere et overskud af grøn energi, der modsvarer 

udledningen” (Ibid.). For at kunne producere et overskud af grøn energi, vil København have sit største fokus 

på at skabe den smarte by, hvor det er nemt og hurtigt at bevæge sig rundt og samtidig bevæge sig rundt, ved 

hjælp af grøn mobilitet. Her nævnes det blandt andet, at fokus skal være på, at udvikle København som 

“cyklernes by, benytte nye drivmidler i transportsektoren, udvikle den kollektive transport samt implementere 

intelligent trafikstyring og trafikinformation” (Københavns Kommune, 2012). De overordnede mål for 2025 

indenfor temaet Grøn mobilitet lyder; 

 

• “75 % af alle ture i København foregår i gang, på cykel eller med kollektiv trafik” (Københavns 

Kommune, 2012).  

• “50 % af ture til arbejde eller uddannelse i København foregår på cykel” (Ibid.).  

• “20 % flere passagerer i kollektiv trafik ift. 2009” (Ibid.).  

• “Den kollektive transport er CO2-neutral” (Ibid.).  

• “20-30 % af alle lette køretøjer bruger nye drivmidler som el, brint, biogas eller bioethanol” (Ibid.). 
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• “30-40 % af alle tunge køretøjer bruger nye drivmidler” (Ibid.). 

 

Vi vil i projektet undersøge om tankerne og initiativerne fra KBH 2025 Klimaplanen er en del af 

planlægningen af Cityringen. Og samtidig om Cityringen, der hjælper til et større udbud af kollektiv 

transport, bidrager til en planlægning af byen, hvor bilismen ikke er den dominerende transportform. Senere i 

projektet vil vi især komme ind på om Cityringen kan gøre en forskel og hjælpe til at “tre fjerdedele af 

trafikken i København skal være med cykel, gang eller kollektiv trafik” (Københavns Kommune, 2012).  

 

Cityringen 

Søndag d. 29. september 2019, åbnede Cityringen i København. Cityringen er et stort og dyrt tiltag, har taget 

8 år og kostet 25,3 milliarder kroner (Magnus Bredsdorff, 2019). Cityringen også kaldet M3 udbygger de 

allerede eksisterende metronetværk i København, der består af M1 og M2 (Metroselskabet, u.d.). 

Metroselskabet, der er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, samt Staten ved transport, 

Bygnings og Boligministeriet beskriver at det er; 

 

“(..) vigtigt at forbedre og fremtidssikre den kollektive trafik, så den imødekommer den stadig stigende 

efterspørgsel på transport i hovedstadsområdet, samt at sikre god og miljø og klimavenlig transport til nye 

eller eksisterende bolig- og erhvervsområder” (Metroselskabet, u.d.) 

 

Transportminister Benny Engelbrecht udtalte d. 11. september 2019: 

 

”Jeg ser meget frem til, at vi kan åbne Cityringen efter otte år med metrobyggeri. Det er forventningen, at 

det nye metronet vil mindske trængslen og skabe nye trafikale knudepunkter, der kan sikre et stærkere og 

mere effektivt kollektivt trafiknet i hovedstaden. Anlæggelsen af metroen er en rigtig stor gevinst – ikke kun 

for dem, der bor i byen – men også for pendlere, turister og andre besøgende” (Metroselskabet, 2019). 

 

Engelbrecht udtaler at der er en forventning til, at metroen vil mindske trængslen samtidig med at 

Københavns Kommune pointere at Cityringen også skal bidrage til at opnå det ambitiøse mål, om at blive 

verdens første CO2-neutrale hovedstad (Københavns Kommune, 2012).  

 

Cityringen vil bestå af en cirka 15 kilometer lang underjordisk tunnel og vil forbinde Københavns 

Hovedbanegård, Indre by, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg, samtidig med at man på Frederiksberg 
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station og Kongens Nytorv kan skifte til de to eksisterende metrolinjer (M1 og M2), der kører fra Vanløse 

mod Københavns Lufthavn og Vestamager (Ibid.).  

Cityringen vil med sin forholdsvise høje gennemsnitsfart på 40 kilometer i timen samtidig have hyppige 

afgange, uden en egentlig køreplan. Der er altså ikke en fast tidsplan for, hvornår hver metro kører, men der 

er i stedet faste tidsintervaller fra to til tolv minutter, alt efter hvilken dag, samt hvilket tidspunkt på døgnet 

man ønsker at rejse (Ibid.).  

 

Det vil ifølge Københavns Kommune forbedre og optimere den kollektive transport i København, da 

Cityringen vil give helt nye muligheder for mobiliteten og trafikken. Samtidig skal metroen bidrage til at 

opnå Københavns entusiastiske mål, om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 (Københavns 

Kommune & Teknik- og miljøforvaltningen, 2012).  
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Teori 

I projektet vil der blive gjort brug af John Urrys teori om mobilitet og automobilitet, samt David Banisters 

teori om bæredygtig mobilitet. Urrys teori skal bidrage til viden om den betydning bilen har i vores samfund 

i dag og om behovet for at være mobile i en travl hverdag. Banisters teori bidrager med viden om fire måder, 

hvorpå han mener at vi kan implementere bæredygtig mobilitet.  

 

John Urry 

John Urry var britisk sociolog og professor ved Lancaster University. Han er en af de førende 

mobilitetsteoretikere og startede mobilitetsforskning for 20 år siden. Urry mener at når man analyserer 

moderniteten, må mobiliteten være udgangspunktet, da han argumenter for at det sociale er kendetegnet ved 

mobiliteter og strømme, i form af f.eks. informationer, kapital, billeder osv. (Urry, 2000).  

Mobilitet, automobilitet og det moderne liv  

Ifølge John Urry er bilen i dag, mere end et transportmiddel der skal transportere os fra A til B. I dag anses 

bilen af mange, for at være et sted hvor man føler sig hjemme og hvor mange af de ting, der før blev ordnet i 

hjemmet, i dag kan gøres i bilen (Urry, 2000). Urry argumenterer for at bilen kan have følelsesmæssig og 

symbolsk betydning for bilejeren, i form af eksempelvis statussymbol, signalværdi og den kan være et 

samlingssted for familien (Ibid.).  

“There is no linear increase in fluidity without extensive systems of immobility, yet there is a growing 

capacity for more flexible and dynamic scalar shifting, polymorphism of spatial forms and overlapping 

regulatory regimes. We can refer to these as affording different degrees of ‘motility’ or potential for mobility 

(Kaufmann, 2002), with motility now being a crucial dimension of unequal power relations” (Hannam, 

Sheller & Urry, 2006). 

Urry argumenterer for at mange i dag har travlt og at der er en forventning til at vi skal være fleksible. Derfor 

ser mange bilen, som den eneste mulighed for at kunne nå det hele og være sociale (Urry, 2000). Her 

henviser han også til motiliteten1 som et begreb, der beskriver potentialet for bevægelighed eller mobilitet. 

Motilitet handler om individets muligheder for at være mobil og hvordan dette potentiale benyttes af 

individet (Hannam, Sheller & Urry, 2006). 

 
1 Begrebet motilitet, er udviklet af Vincent Kaufmann, i bogen Re-thinking mobility. 
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David Banister 

David Banister er professor i transport på Oxford Universitet og beskriver i artiklen The sustainable mobility 

paradigm fra 2007, hvordan man kan bruge fire forskellige planlægningsbegreber til implementeringen af 

den bæredygtige mobilitet og samtidig opnå en bredere accept af de bæredygtige transportløsninger fra 

borgeren (Banister, 2007).  

Det bæredygtigt mobilitetsparadigme  

For at gennemføre bæredygtig trafikplanlægning mener Banister, at man er nødsaget til at gøre brug af mere 

alternative planlægningsmetoder. Han belyser hvordan den hidtil rationelle og konventionelle planlægning, 

har haft bilen som midtpunktet i trafikplanlægningen. Byplanlægningen og byens udformning generelt, bærer 

tydeligt præg af bilens magt i byrummet, hvilket ifølge Banister højst sandsynligt skyldes opfattelsen af 

transport, som noget der hurtigt skal overstås. Her har bilen været den løsning, man mente resulterede i 

hurtigst transporttid fra A til B. Bilens magt på vejene i byrummet resulterede i, at det blev mindre attraktivt 

at bevæge sig i byen som enten fodgænger eller cyklist. Dette ærgrer Banister sig over, da han ser gang, 

cykel samt kollektiv transport som de mest miljøvenlige mobilitetsformer. Derfor mener han at al mobilitets- 

og trafikplanlægning bør tage udgangspunkt i den bæredygtige mobilitet også kaldet det bæredygtige 

mobilitetsparadigme (Banister, 2007). 

 

Det bæredygtige mobilitetsparadigme består af fire forskellige metoder. Den første metode Banister nævner 

er at reducere behovet for at rejse og i stedet erstatte rejse med noget andet (Banister, 2007). 

Efterfølgende nævner han et metodeskift i sin transportform. Dette kunne eksempelvis være ved hjælp af 

promovering af alternative transportmuligheder, såsom cykel eller kollektiv transport og på den måde skabe 

et helt nyt transporthierarki. Hvis det bliver nemmere og hurtigere, at transportere sig ved hjælp af kollektiv 

transport, bliver det også mere attraktivt samt, nemmere at lave et metodeskift i transportvalg som enkelt 

person. Ydermere nævner han vigtigheden i at udnytte den frie plads rekreativt, så det kan hjælpe til 

reduktionen i biltrafik (Ibid.).  

Den tredje metode koncentrerer sig om at reducere distancen mellem hverdagens destinationer, det vil sige 

mindre afstand til arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter, så det ikke bliver fristende at tage bilen. Banister 

beskriver hvordan man ved at bygge bæredygtig mobilitet ind i byens mobilitetsplanlægning, kan opnå større 

tæthed, bedre kollektiv transport planlægning samt lokalisering af tilbuddene. Dette kan resultere i et skift til 

en bæredygtig måde at transportere sig på, så det bedre kan betalte sig tidsmæssigt (Ibid.).  

Afslutningsvis skal de teknologiske løsninger hjælpe os til at øge effektiviteten. Det vil sige, at vi skal 

udnytte de allerede eksisterende teknologiske løsninger til at blive mere miljøvenlige i vores transportvalg 

(Ibid.).  
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Opsummerende nævner Banister, at bæredygtig mobilitet kræver en attraktiv by med masser af plads, samt 

en anerkendende accept fra brugeren. Det er vigtigt at planlægningen involverer brugeren, så brugeren 

forstår rationalet bag beslutningerne og ikke føler det som et indgreb i hverdagen. Hvis politiske beslutninger 

bliver taget uden at involvere brugeren, vil det kunne møde manglende forståelsen og accept, samt stor 

modstand fra brugeren. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvilke forventninger brugeren har til 

planlægningen og om planlægningen vil have konsekvenser for brugeren (Banister, 2007).  

Hvis man skal have bilejere til at skifte, til en mere bæredygtig transportform kræver det en enorm 

forandring i den måde man planlægger mobiliteten i byen i dag og en forandring i den måde individet tager 

beslutninger om sit transportvalg (Ibid.).  

 

Banister beskriver det altså som afgørende, at der sker en offentlig accept fra brugeren af de bæredygtige 

transportformer, der satses på i mobilitetsplanlægningen. For at opnå denne accept præsenterer Banister os 

for syv forskellige tiltag, man kan benytte sig af. Først nævner han vigtigheden af information til brugerne, 

såvel som samfundet. Informationen kan opnås enten gennem uddannelse, kampagner eller promovering 

gennem medier, hvor vigtigheden af behovet for bæredygtig mobilitet beskrives i sammenhæng med de 

økonomiske, sociale og sundhedsmæssige fordele det vil skabe (Banister, 2007).  

Efterfølgende nævner han hvordan, at processen skal være involverende og kommunikationen herom skal 

være klar og tydelig. Det vil sige, at målene og konsekvenserne skal være klart defineret, så der opnås 

konsistens overensstemmelse mellem brugernes forventninger og det endelige resultat (Ibid.).  

Derudover skal de forskellige politiske beslutninger og tiltag understøtte hinanden. Det vil sige, at hvis man 

politisk beslutter, at der eksempelvis skal være en betalingsring i København, så skal man også samtidig 

støtte tiltaget om bedre forhold for den offentlige transport (Ibid.).  

Det er samtidig vigtigt at sælge fordelene ved den bæredygtige transport. Der vil altid være omkostninger og 

besvær ved omlægning af brugernes transportvaner, derfor er det vigtigt at synliggøre de fordele der er klare 

for alle. Det kunne eksempelvis dreje sig om renere luft og mindre trafik, som de fleste kan se fordelene i 

(Ibid.).  

I takt med det besvær, der vil opstå i implementeringen af den bæredygtige mobilitet, beskriver Banister 

vigtigheden i at implementere de kontroversielle tiltag i etaper. Hvis man ønsker succes med at indføre 

ændringer, vil det være en fordel langsomt at forsøge og medvirke til en holdningsændring og på den måde 

opnå brugernes accept. Dog mener Banister at politiske tiltag bør implementeres hurtigst muligt, på trods af 

samfundets skepsis. Banister mener i den sammenhæng, at overensstemmelsen mellem de overordnede mål 

og de politiske sektorer er vigtige. Det vil sige, at problemer i transportsektoren ikke altid kun kan løses ved 

planlægning i transportsektoren, men at man bliver nødt til at planlægge på tværs af sektorerne med et mere 

holistisk udgangspunkt (Ibid.). 
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Afslutningsvis belyser Banister at planlægningen skal bære præg af en vis tilpasningsevne. Det vil sige at 

hver beslutning skal konkret vurderes til den enkelte proces, samt kunne tilpasses og ændres efter de 

fremtidige visioner (Ibid.). 

 

Opsamling  

De to teorier beskrevet ovenfor, vil blive inddraget i projektets analyse. Teorierne har bidraget med viden om 

Urrys syn på automobiliteten og dens betydning for samfundet og det moderne liv. Banisters teori, beskriver 

fire former for implementering af bæredygtig mobilitet og syv tiltag til at opnå borgernes accept af et 

trafikalt tiltag. De to teorier vil blive inddraget i analysen, hvor den skal stå i kontrast til vores anden empiri 

og for at se, om disse tanker om bæredygtig mobilitet er en del af tanken bag Cityringen og om man er 

opmærksom på automobilitetens rolle i samfundet.  
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Analyse 

Følgende afsnit indeholder en analyse af forskellige fokuspunkter, som skal være med til at svare på vores 

problemformulering. Analysen vil blandt andet berøre; planlægning i forhold til fingerplanen. vigtigheden af 

grøn mobilitet, klimaforandringernes indvirkning på beslutningen om Cityringen, vigtigheden af tid, 

kvalitetstillæggets betydning, bilens betydning m.m. Der vil efter hvert analyseafsnit være en kort opsamling 

og til slut en delkonklusion for hele analysen.  

 

Hvorfor en metro? 

Planlægningen, der senere førte til etableringen af Cityringen, startede allerede tilbage 1990’erne og blev 

endeligt vedtaget af Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i juni 2007. I Projekt 

Basisnet bliver Cityringen første gang formelt set nævnt og var et projekt, der udkom grundet voksende 

biltrafik i København. Biltrafikken voksede ekstremt på dette tidspunkt, da et stigende bilejerskab kom “i 

kølvandet på den økonomiske vækst” (HT & Trafikministeriet, 1999). Samtidig var der færre, der rejste ind 

ad “fingrene” (jf. Fingerplanen), men i stedet rejste på tværs (Ibid.). Her blev der argumenteret for at 

Cityringen skulle etableres, da en metro ville resultere i, at de rejsende ville opleve en højere komfort, 

rejsehastighed og sikkerhed. Samtidig beskrives metroen som et mere miljøvenligt transportmiddel, samt en 

højklasse trafikløsning, der i sig selv skulle tiltrække flere rejsende og dermed reducere biltrafikken (Ibid.). 

Elle nævner Fingerplanen som; “hovedhjørnestenen i hele trafiksystemet i hovedregionen siden 1947” (Bilag 

3). Samtidig påpeger han at Cityringen og metroen generelt er en måde, at forbedre tankerne om 

Fingerplanen på, så der kan transporteres flere rejsende (Ibid.).  

 

I KBH 2025 Klimaplanen bliver Danmarks hovedstad præsenteret som en metropol i grøn vækst, samtidig 

med at det skal være verdens første CO-neutrale hovedstad i 2025. Her beskrives grøn mobilitet som et af de 

centrale elementer i processen (Københavns Kommune, 2012). I Handlingsplanen for Grøn mobilitet nævnes 

det, at transporten i København skal være både grøn og effektiv. Her er det især; “mere kollektiv transport, 

letbaner og mere metro” (Teknik & miljøforvaltningen, 2012), der skal bane vejen for den grønne mobilitet 

frem mod målet om CO2-neutralitet (Ibid.). Grøn mobilitet skal i den forbindelse stå for 11% af CO2-

reduktionen, hvis målet skal opnås, hvilket betyder at der ved hjælp af indsatser på området for grøn 

mobilitet skal ske en reducering på 135.000 ton CO2, ud af den samlede reduktion på 1,2 millioner ton CO2. 

Heraf skal 22% af reduceringen på de 135.000 ton ske ved indsatser i den kollektive transport (Københavns 

Kommune, 2012).  
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Tilbage i 1990’er var det primære fokus i trafikplanlægningen; “at få et mere effektivt og mere 

kapacitetstærkt trafiksystem” (Bilag 3). Elle forklarer at tankerne om klimaforandringerne ikke var en del af 

selve planlægningen og dermed ikke lå til grund for argumenterne bag etableringen. Han nævner at tankerne 

om klimaforandringerne og den store mængde CO2-udledning først er blevet en del af debatten i samfundet 

og samtidig en del af trafikplanlægningen senere hen: 

 

 “ (...) planlægning af Københavns udbygning af infrastrukturen i København, er startet længe længe før den 

her klimadebat. (...) der stod ikke klimaforandringer på nogen dagsorden, for undersøgelser, beregninger 

eller beslutninger på noget tidspunkt, mens de her metrolinjer blev planlagt” (Bilag 3).  

 

Det samme påpeger Saltmarsh, da han beskriver at Verdensmålene først er blevet beskrevet efter selve 

planlægningen af Cityringen; ”it hasn't specifically been designed with the SDG’s in mind. Because the 

design of Cityringen was done before the FN’s verdensmålene, were introduced” (Bilag 2). Elle påpeger dog 

at Cityringen harmonerer godt med målet om at blive CO2-neutral og samtidig bidrager til målet om at “tre 

fjerdedele af trafikken i København skal være med cykel, gang eller kollektiv trafik” (Københavns 

Kommune, 2012), men det har altså ikke været en bevidst del af planlægningen (Bilag 3).  

 

Banister beskriver hvordan, at planlægningen kræver stor forandring, hvis man ønsker et skift til bæredygtig 

mobilitet fra blandt andet bilisterne (Banister, 2007). Den 2. december 2005 udgav den daværende regering, 

Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune en Principaftale om etableringen af Cityringen. Her 

bliver det belyst hvordan den kommende Cityring skal; “give et betydeligt kvalitetsløft til den kollektive trafik 

i hovedstaden med hurtig, sikker og pålidelig transport med hyppige afgange i de tættest bebyggede 

byområder” (Teknologirådet, 2006). Cityringen består af 17 stationer i de tættest bebyggede byområder 

hvor; “Cirka 85 % af alle beboere og arbejdspladser i tætbyen vil have under 700 m (...) til en Metrostation” 

(Teknologirådet, 2006). Cityringen skal altså være det hurtigste transportmulighed i København, da der ikke 

vil være langt til en metrostation, hvis du bor i tætbyen (Indre by, brokvartererne, Christianshavn og 

Frederiksberg kommune). Dette er en pointe som Banister nævner, som en af sine fire metoder, hvis det skal 

lykkedes at skifte til bæredygtig transport, nemlig at reducere distancen mellem hverdagens destinationer. 

Cityringen vil gøre, at det føles kortere mellem flere steder i tætbyen, da den bliver forbundet af Cityringen. 

Den faktiske distance vil altså ikke ændre sig, men følelsen af distancen, samt følelsen af tid vil ændre sig, så 

det bliver mere attraktivt at vælge en bæredygtig mobilitetsform. I handlingsplanen for grøn mobilitet bliver 

der også beskrevet at; “stationsnærhed er et afgørende princip for byudviklingen. Dette vil blandt andet sige, 

at bopæl og arbejdsplads skal placeres tæt på stationerne, for at få flere til at vælge kollektiv trafik frem for 

bil” (Københavns Kommune & Teknik- og miljøforvaltningen, 2012). Dette er samtidig i forlængelse af 
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grundtanken med fingerplanen, altså at koncentrere boligområder, handelsområder, virksomheder osv. 

omkring trafikårerne i fingrene (Erhvervsstyrelsen, 2019). 

 

Som tidligere beskrevet nævner Banister tid som et vigtigt element i valget af transportmiddel. Hvis det er 

hurtigere at tage metroen fremfor at tage bilen, så bliver det også mere attraktivt at vælge metroen (Banister, 

2007). Det samme nævner Agerholm i forbindelse med distancen; “hvis man skal have mange kunder i 

kollektiv trafik, så skal der bo og arbejde rigtig mange, rigtig tæt på stationerne. Fordi vi er ikke indstillet på 

at gå ret langt” (Bilag 1). I Principaftalen om etableringen af Cityringen beskrives det at; “ (...) passagererne 

i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vil opleve markante forkortelser af rejsetiden i forhold 

til i dag. Cityringen vil således være et tiltrækkende alternativ til bus og bil” (Teknologirådet, 2006). Her 

bekræfter Saltmarsh også hvordan at komforten og letheden for passageren er noget af det vigtigste i 

planlægningen af Cityringen og metroen generelt; ”We always want to make the metrosystem, as attractive to 

as many people as possible, to encourage as many people as possible to use it” (Bilag 2). Urry belyser 

hvordan vi opfatter hverdagen som værende travl, og samtidig har en fornemmelse af, at vi hele tiden skal 

være fleksible (Urry, 2000). Her beskriver Elle at bilen ofte ses som det nemme, hurtige og fleksible valg og 

at det udelukkende er rejsetiden, der er afgørende i valget af transportmiddel (Bilag 3). I handlingsplanen for 

grøn mobilitet bliver der ligeledes pointeret at; “beboernes kørsel med bil reduceres med 25 %, hvis deres 

bolig ligger i nærheden af tog eller metro” (Københavns Kommune & Teknik- og miljøforvaltningen, 2012). 

 

Det skal altså være let og hurtigt, hvis man skal vælge metroen til og bilen fra. Dette er endnu et vigtigt 

element i beslutningsgrundlaget til etableringen af Cityringen, når vi kigger på Høringen fra 

Borgerrepræsentationen i København om Københavns Cityring, beskrives det hvordan at høj hastighed 

grundlæggende gør at; “metroen for alvor placerer sig som et alternativ til bilen – man skal ikke vente mere 

end nogle få minutter og man kommer hurtigere frem end med bilen” (Teknologirådet, 2006). Det har altså 

været med i overvejelserne og beslutningsgrundlaget, at fremstille Cityringen, så attraktiv som overhovedet 

muligt, hvis den for alvor skal være et alternativ til bilen. Hvis man spørger Elle vil Cityringen gøre at vi får 

et helt nyt fladedækkende trafiksystem i København, som under alle omstændigheder vil resultere i flere 

rejsende. Københavns overborgmester Frank Jensen udtaler, at metroen er et bæredygtigt skridt mod, at 

mindske CO2-udledningen i København (Metroselskabet, 2019):  

 

”Når Cityringen åbner, kan vi pludselig suse under jorden til arbejde, familie og venner med bæredygtig, 

kollektiv transport, som binder byen endnu bedre sammen. Det vil forandre københavnernes hverdag for 

altid – og bane vejen for en endnu grønnere hovedstad. (...) ” (Metroselskabet, 2019).  
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Opsamling  

I afsnittet ovenfor, kan vi konstatere at fingerplanen har været grundstenen, i forbindelse med planlægningen 

af Cityringen, for eksempel placering af stationerne. Cityringen kan anses for at forbedre tanken om 

fingerplanen, da den støtter op om, at det skal være nemt at rejse.    

Den grønne mobilitet er vigtigt og dette beskrives især i KBH 2025 Klimaplanen. Især den kollektive trafik 

er vigtig i forhold til at nærme sig målene om færre bilister i gadebilledet og en CO2-neutral hovedstad. 

Klimaforandringerne og klimaplanlægning var ikke en del af tankerne, da man vedtog at etablere Cityringen. 

Den harmonerer dog godt, i forhold til målet om at antallet af biler i København skal sænkes. Det er vigtigt 

at distancen mellem hverdagens destinationer er kort og at man kan komme hurtigt og nemt fra A til B, 

hvilket også er en af argumenterne for Cityringen. Tiden er vigtigt og mange ønsker ikke at vente, derfor ses 

bilen ofte som den bedste løsning i hverdagen. Dette skal metroen hamle op med.  

 

Fjerner Cityringen biler? 

Selvom Cityringen forventes at have stor betydning for, hvordan man transporterer sig i København, er 

meningerne om den nye metro delte (Metroselskabet, 2019). De fleste taler for at metroen er et bæredygtigt 

skridt mod at mindske CO2-udledningen i København. Andre mener at der havde været bedre og smartere 

løsninger, som kunne have bidraget til at løse flere problematikker, end metroen kan. Hvis man spørger 

Agerholm, er han i tvivl om der er taget den mest fornuftige beslutning, i forhold til målet om at blive CO2-

neutral allerede i 2025 og samtidig om pengene er brugt på det rigtige. Han beskriver at pengene måske 

havde været bedre at investere i; “ (...) busveje, bedre cykelfaciliteter og principielt også billigere kollektive 

billetter (...)” (Bilag 1).  

 

Fanny Broholm fra Alternativet er også skeptisk og kritiserer at valget er landet på en metro. Hun mener ikke 

at Cityringen vil bidrage nok, til at fjerne bilerne fra vejene. Her henviser hun til en undersøgelse udarbejdet 

af metroselskabet, som viser at metroen blot vil fjerne 1% af bilturene i København (Ritzau, 2019). 

Agerholm er ikke overrasket over resultaterne fra undersøgelsen. Han beskriver, at man skal være 

opmærksom på at; “1000 flere passagerer i Cityringen, ikke betyder 1000 færre biler på de Københavnske 

veje” (Bilag 1). Han nævner at de første, der oftest vælger den kollektive transport til, er cyklisterne, der 

enkelte dage kan se fordelen i at tage metroen. Samtidig beskriver han, at det grundlæggende næsten er 

umuligt at flytte bilister til den kollektive transport; “med mindre at man gør det rigtig træls at være bilist” 

(Bilag 1). I den tekniske dokumentationsrapport Udredning om Cityringen fra 2005, bliver det beskrevet at 

etableringen af Cityringen vil have en beskeden effekt på overflytning af bilture til den kollektive transport: 

“Størst er effekten i Tætbyen, hvor antallet af biler over Søsnittet forventes at blive reduceret med 1,7 %. På 
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Havnesnittet forventes en reduktion på 0,6 %, mens reduktionen over kommunegrænsen forventes at blive 0, 

9 %” (Teknik- og Miljøministeriet et al. 2005). Dette bakker op om Elles betragtning, om at tankerne om 

klimaforandringerne ikke har været grundstenen i planlægningen af Cityringen (Bilag 3). Elle er dog skeptisk 

over for beregningerne og kalder modellen konservativ. Han beskriver hvordan modellen kun i et beskedent 

omfang, frivilligt flytter bilister over i det nye transportmiddel, der bliver undersøgt. Det vil sige, at selve 

vejnettets kapacitet ikke er afspejlet præcist nok i modellen, da den udelukkende tager udgangspunkt i at folk 

skal fra A til B så nemt som muligt, men virkeligheden kan godt være anderledes. Han beskriver hvordan at 

hvert trafiklys bliver behandlet hver for sig, hvilket betyder at; “der holder en lang kø og venter på at komme 

over for grøn, som i virkelighedens verden betyder, at trafikken holder helt stille på kryds og tværs, fordi de 

bliver blokeret helt tilbage til krydset før” (Bilag 3). Elle er derfor sikker på at fremtiden vil byde på langt 

bedre resultater (Ibid.).  

 

Opsamling  

Der er delte meninger om, om Cityringen var den rigtige løsning, alt efter hvilke problematikker det er man 

vil løse. I forbindelse med at få færre biler på de Københavnske veje, påpeges det at, selvom der er kommet 

1000 flere passagerer i metroen, betyder det altså ikke at der også vil være 1000 færre biler på vejene. I 

Udredningen for Cityringen, beskrives det også, at forventningen om effekten på biler, ikke var høj. Som 

regel er det først cyklisterne der rykker ned i metroen, hvis for eksempel vejret er dårligt. Hvis der skal være 

færre biler på de Københavnske veje, skal der andre tiltag til, som kan gøre det surt at være bilist. 

Metroselskabets undersøgelse om at metroen kun flytter 1% biler, bør tages med et gran salt, da der er 

faktorer som trafikmodellen man benytter til sådanne beregninger, ikke tager højde for. Men der er enighed 

om at Cityringens effekt på biler, ikke vil være stor fra starten.  

 

Har prisen en betydning?  

For at opnå et af KBH 2025 klimaplanens mål, om en reducering med 22% af biltrafikken i København, 

vurderer Københavns Kommune, at det er nødvendigt med en udbygning af infrastrukturen i byen, så den 

kollektive trafik, kan understøtte byens travle liv og give indbyggerne flere muligheder for at fravælge bilen 

(Københavns Kommune, 2017). En af de store diskussioner, især i medierne, har været det nye 

kvalitetstillæg. Kvalitetstillægget betyder, at det i gennemsnit bliver én krone dyrere pr. rejse. En 

undersøgelse udarbejdet for metroselskabet viser, at kvalitetstillægget vil koste metroen 3.8 millioner rejser, 

da passagererne vil vælge metroen fra som transportmiddel (Tv2 Lorry, 2019). Agerholm forklarer i 

forbindelse med snakken om kvalitetstillægget at: 
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”det har været en meget stor investering og den skal jo finansieres et andet sted fra og hvis ikke 

passagererne skal betale det hele, så skal den finansieres ved at man skærer i busserne, togene eller et andet 

sted. Sådan er det jo” (Bilag 1). 

 

Agerholm, mener med dette, at metroen skal finansernes på en eller anden måde og at alternativet til 

kvalitetstillægget, havde været færre busser eller toge og dermed færre kollektive alternativer og færre 

grunde til at stille bilen derhjemme (Bilag 1).  

Elle er enig i dette og argumenterer også for, at der skal være et alternativ til bilen, og dermed er det ikke den 

rigtige løsning at skære andre steder i den kollektive trafik (Bilag 3). Elle argumenterer også for at det ikke 

er prisen der betyder noget, for om bilisterne vælger metroen frem for bilen. Han siger at bilisterne ikke 

tænker over prisen og at det ikke er afgørende for at vælge metroen fra, der er i bund og grund bare ingen 

interesse er i at tage metroen: 

 

”Prisen for at køre med metroen, betyder ikke så meget for bilisterne. De ved faktisk ikke hvad det koster at 

køre med kollektiv transport. De ved ikke hvornår de kører og hvor de kører hen og hvad det koster. Men de 

vil ikke have den. De tager bare bilen” (Bilag 3). 

 

 

Urry belyser, hvordan det kan være, at borgerne stadig vælger bilen, frem for metroen, selvom det måske i 

sidste ende er hurtigere, nemmere og billigere, altså et bedre alternativ. Urry argumenterer nemlig for at bilen 

i dag, giver os en vis form for frihed. Bilen kan man altid tage og køre hvorhen man vil, når man vil. Han 

mener at bilen har en symbolsk og følelsesmæssig betydning og derudover rummer bilen for mange en 

signalværdi, er et statussymbol og derudover også ofte er et samlingssted for familien, når vi henter børnene, 

kører på ferier osv. (Urry, 2000). 

Elle argumenterer også for at selvom prisen på at køre med den kollektive trafik, blev sat ned til 0 kr., ville 

det stadig ikke ændre på bilisternes transportvalg og at det ikke er de 12 kr. som er afgørende for om man 

vælger bilen eller metroen (Bilag 3). Selvom det er svært at få bilisterne til at vælge metroen frem for bilen, 

er det stadig vigtigt at:  

 

” (…) der skal jo være et alternativ. Altså trafiksystemet bliver bedre og bedre, når vi får flere muligheder og 

omvendt. Så når vi laver restriktioner på biltrafikken og gør det dyrt at køre i bil, så strammer vi jo grebet og 

gør det mindre attraktivt at rejse, så får vi færre rejser. Folk vil gerne rejse” (Bilag 3). 

 

Dette er Agerholm også enig i og argumenterer også for at hvis man gør det dyrt og besværligt, at køre bil, så 

skal bilisterne nok rykke over. Men at den kollektive trafik, skal være gearet til at kunne håndtere de mange 
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flere passagerer der ville komme. Netop fordi folk gerne vil rejse og bliver sure, hvis de bliver begrænset i 

deres bevægelighed (Bilag 1). Som Elle argumenterer i citatet ovenfor, så er det vigtigt at der er alternativer 

til bilen. Især hvis der skal laves nogle tiltag for at gøre det mindre attraktivt at køre i bil, ved at hæve 

afgifterne på bilerne, via betalingsring eller andre alternativer, som gør det sværere og dyre at være bilist 

(Bilag 3). 

Dette stemmer overens med motilitetsbegrebet, som handler om potentialet for at være mobil. Her handler 

det netop om at give borgerne flere muligheder for at være mobile, så alternativet og potentialet for at kunne 

komme fra A til B, er godt nok (Urry, 2000). Agerholm argumenterer dog for at selvom alternativerne er der, 

så vil der stadig være en befolkningsgruppe, som har brug for bilen:  

”Men man skal altid huske at der er en stor mængde af befolkningen ovre i erhvervslivet, som har brug for 

de der biler og det holder de jo ikke op med for at man gør det besværligt for dem. Det bliver bare dyrere og 

mere besværligt, kan man sige” (Bilag 1). 

 

Som Agerholm argumenterer ovenfor, så vil dem der har brug for at køre i bil, eksempelvis i forbindelse med 

deres arbejde, ikke stoppe med det, til trods for at afgifterne sættes op. Derfor ville man skulle tage højde for, 

at dem som har brug for bilen i deres arbejdsliv, ikke rammes af højere afgifter. 

 

Opsamling  

Hvis målet om at reducere biltrafikken med 22%, skal der ske en opgradering af både infrastrukturen og den 

kollektive trafik. Derudover skal der iværksættes tiltag, for at bilisterne ikke finder det attraktivt at vælge 

bilen frem for den kollektive trafik, dette kan for eksempel være gennem højere afgifter på bilerne. 

Kvalitetstillægget har været en torn i øjet på mange, især dem der pendler i forvejen. Tillægget skal være 

med til at betale for Cityringen og dette er den bedste løsning, da alternativet havde været, at man skulle 

skære i den øvrige kollektive transport. Men det er ikke prisen, som betyder noget for bilisterne, de ved ikke 

hvad det koster at køre med metroen.  Bilen forbindes ofte med signalværdi og at den har en følelsesmæssig 

betydning for mange bilister. At vælge bilen frem for kollektiv transport, er en ofte en vanesag og hvis denne 

vane skal lægges på hylden, skal det kollektive transportnet kunne hamle op med bilen. Det er også værd at 

huske, at ikke alle har mulighed for at stille bilen. Mange benytter bilen i forbindelse med deres arbejde, hvor 

de skal kunne transportere mere end sig selv, for eksempel tømrer, murere og så fremdeles.  
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Diskussion 

Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af udvalgte problemstillinger, som vi har fået øje for, gennem 

indsamlingen af vores empiri, samt udarbejdelsen af vores analyse. Vi vil lægge ud med en diskussion af, om 

metroen er et tilstrækkeligt tiltag, i forhold til at opnå trafikmålene der er beskrevet i KBH 2025 

Klimaplanen. Slutteligt kommer en diskussion af hvad der skal til, for at vi i sidste ende opnår målet om at 

blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. 

Er Cityringen nok? 

Cityringen er i vores øjne blevet udlagt som om, at den er en stor del af løsningen på trafikmålene og målet 

om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Mette Frederiksen udtaler at; "Ethvert fremskridt i 

kollektiv trafik er jo godt for miljø og klima" (Ritzau, 2019). Dette kan tolkes som om hun mener at 

Cityringen er en stor gevinst, i forhold til et grønnere København. Det er klart at Cityringen bidrager til, at 

man har muligheden for at vælge et grønt transportmiddel og dermed være med til at mindske CO2-

udledningen. Men det er tvivlsomt om Cityringen er afgørende i forhold til at komme tættere på målet om 

CO2-neutralitet. Det er også værd at tænke over, om det overhovedet ændre ret meget ved klimaet i 

Danmark, at København bliver en CO2-neutral hovedstad.  

 

“For det er altså ude på de Jyske veje at, der bliver kørt mange kilometer. Så man kan få en følelse af, at 

man gør en hel masse i København, men det gør ingen forskel, på klimaets aftryk i Danmark” (Bilag 1). 

 

Som Agerholm her henviser til, så er det altså ikke kun København der er en klimasynder, men i stor grad 

også de jyske veje. Det kan for nogle, både i hovedstaden, men i særdeleshed også i de små byer i Jylland, 

være en nødvendighed at have en bil, for at få hverdagen til at hænge sammen, da der jo ikke er de samme 

muligheder for kollektiv transport, som i København.  

 

I forbindelse med etableringen af Cityringen, siger Agerholm:  

 

“Man skal bare ikke bilde sig ind, at det gør den helt store forskel i samlede miljøbillede. Fordi 

energiforbruget til vores jernbane i Danmark, det er måske 2% af vores samlede energiforbrug i 

transportområdet. Så man skal ikke tro at man løser nogle klimabetragtninger på den måde. Men man tager 

jo fat på nogle trængselsproblemer og det er jo positivt” (Bilag 1). 
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Agerholm påpeger at der ikke er den store miljøgevinst, ved at have etableret Cityringen. Men at Cityringen 

kan være en gevinst i forhold til at løse op i lidt af den trængsel, der er i København. Det kan derfor 

diskuteres om Cityringen var det rigtige valg i forhold til at løse klimamålene, måske er den kommet for 

tidligt eller måske skulle andre tiltag have været igangsat? Agerholm påpeger at det også er værd at stille 

spørgsmålstegn ved, om København er stor nok, til at have en Cityring (Bilag 1), hvor Elle argumenterer for 

at man i beslutningsprocessen om en Cityring, har gennemgået andre former for kollektiv transport, men at 

Cityringen var det bedste valg (Bilag 3). Men der er i hvert fald enighed mellem Agerholm og Elle om, at 

Cityringen ikke kan stå alene (Bilag 1 & 3).  

 

Hverken Agerholm eller Elle, mener at trafikmålene og målet om CO2-neutralitet i København kan opnås, 

med mindre at andre tiltag også tages i brug. Elle henviser til, at hvis målene skal opnås, så skal staten træde 

ind og gøre mere i forhold til lovgivning og andre tiltag, da Københavns Kommune har gjort alt hvad de kan 

(Bilag 3). Elle påpeger at staten kan sætte afgifterne op på parkering, benzin og bilerne selv, derudover 

kunne der indføres roadpricing eller en betalingsring (Bilag 3). Men her påpeger både Agerholm og Elle, at 

hvis man vil gøre dette, er det vigtigt at sørge for, at der er nogle andre gode kollektive alternativer eller et 

bedre cykelstinet, da borgerne ellers kan komme til, at føle det som et angreb på deres bevægelighed (Bilag 1 

& 3) Dette stemmer også overens med, at Urry argumenterer for at vi har en travl hverdag, og at trafikken 

derfor er nødt til at harmonere med dette (Urry, 2000).  

 

Elle peger også på at staten bør opgradere S-togsnettet og sætte togene til at køre ligesom metroen, så alle 

har mulighed for at være på farten hele tiden og ikke skal vente på det næste tog (Bilag 3). Hertil supplerer 

Elle med, at omegnskommunerne også skal gøre mere for at trafikmålene kan opnås. Her henviser han til at 

de bl.a. bør opgradere deres cykelstinet, så folk bedre kan cykle til og fra arbejde og stadig føle sig sikre 

(Bilag 3).  

Man kan undre sig over at dette ikke er nogle tiltag, som allerede er sat i gang, men som nævnt ovenfor, så 

skal man gå langsomt til værks og tiltagene skal passe sammen med udvidelsen og opgraderingen af den 

kollektive transport, så ingen bliver ladt tilbage (Banister, 2007). Det er muligt at der blandt andet kan være 

økonomiske konsekvenser, hvis staten går for hurtigt frem. Elle henviser dog til beregninger, som viser at:  

 

“Hvis alle S-toge kører ligesom metroen, hver 4 minut og stopper på hver station og i begge retninger. Så er 

pengene til den investering, tjent ind på mindre end 3 år. Det er en kanon investering og så har man øget 

kapaciteten i S-banen med 30%” (Bilag 3).  

 

Hertil kan man spørge sig selv, hvorfor dette tiltag ikke allerede er blevet vedtaget. Det er en god investering, 

som både kan betale sig økonomisk og trængselsmæssigt og dette kan muligvis have en miljømæssig gevinst, 
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hvis flere derfor vælger at benytte den kollektive transport, da ventetiden er nedsat. Måske ville S-togene 

kunne flytte flere bilisterne, end metroen kan med den éne procent, som Metroselskabets undersøgelse viser, 

da S-togene transporterer pendlerne, på en længere strækning sammenlignet med Cityringen. Elle mener at vi 

skal se på denne undersøgelse med et gran salt, da den trafikmodel, der benyttes til at lave sådan en 

undersøgelse, som tidligere nævnt ikke ser på fremtiden og dermed ikke kan forudse, hvis folk ændre adfærd 

i forhold til valget af transportmiddel. Han henviser til at tre år efter åbningen af de første metrolinjer blev 

åbnet i København, var den kollektive trafik i denne sektor, steget med 49% (Bilag 3). Derfor må vi formode 

at de Københavnske borgere over disse tre år, ændrede på deres transportadfærd. Elle forventer at vi i 

fremtiden kommer til at se en ny metrogeneration, som vælger metroen frem for bilen. Dette vil vi komme 

nærmere ind på, i perspektiveringen.  

 

Opsamling 

Der er enighed om at Cityringen ikke kan klare trafikmålene alene og at det derfor er nødvendigt med andre 

tiltag, som kan supplere i forhold til at få bilisterne til at vælge et andet transportmiddel, for eksempel 

metroen. Det er svært at svare på om metroen er det rigtige valg, men Elle argumenterer for at det er blevet 

undersøgt, om der var andre kollektive transportmidler, som havde været bedre, og det var der ikke, dog skal 

vi huske på at de ikke havde klimaforandringerne i tankerne da de planlagde Cityringen. 

Det er vigtigt at hvis man laver større tiltag som Cityringen eller at man vælger at tage flere tiltag i brug, for 

at få folk til at benytte metroen frem for bilen, at man husker at den kollektive transport er nødt til at 

harmonere, med et travlt samfund.  
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Perspektivering 

Understående afsnit vil indeholde en redegørelse af en anden vinkel, der ville være spændende at undersøge 

nærmere, efter dette projekt er ført til ende. Denne vinkel er opstået, under interviewet med Elle.  

Som nævnt i afsnittet ovenfor, nævner Elle, at han mener at der vil komme en ny metrogeneration, som vil 

vælge metroen fremfor bilen. I dag fylder bilen stadig meget i det Københavnske bybillede og mange vælger 

stadig bilen, frem for metroen, hvis de skal ind til det centrale København, især dem der bor i 

omegnskommunerne til København. Men Elle tror at dette er en tendens, som vil ændre sig i fremtiden:  

 

“Men jeg tror at der vokser en ny metrogeneration op inde i byen. 85% af alle mål i midtbyen kan nås til 

fods fra en station, på mindre end 600 meter. Det vil sige at stort set alle kan komme frem til deres bolig, 

arbejdsplads, butik eller hvad end det er. Uden at bruge andet end kollektiv trafik og så gå op til 600 meter” 

(Bilag 3). 

 

Elle forventer at de generationer der fremover vokser op inde i byen, vil vælge et kollektivt transportmiddel, 

frem for at anskaffe sig en bil. Tanken om at have en bil, vil ikke være noget der fylder hos de nye 

generationer, da de ikke er vokset op med eller er vant til at have denne luksus, som man kan påstå at bilen 

er. Men for at dette skal være en realitet, må staten frem med nye tiltag og endnu bedre kollektive 

transportmuligheder, så bilen ikke længere er det attraktive valg (Bilag 3).  

Det kunne være interessant at kigge på, om folks transportvaner og valget af bilen, kan ændres så drastisk og 

om den status bilen har i dag, kan ændre sig i fremtiden. Man kunne forestille sig at de transportvaner vi har i 

dag, er meget indgroede og at det ville være nogle vaner, som ville være svære at bryde og gøre op med. 

Disse tanker stemmer også overens med Urrys førnævnte teori om automobilitet og at bilen er mere end blot 

et transportmiddel (Urry, 2000). 
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Konklusion 

På baggrund af vores indsamlede empiri og i undersøgelsen af processerne og strukturerne, der ligger bag 

planlægningen af Cityringen, har vi ved hjælp af dokumentanalyse og interview, kunne konkludere, at 

debatten om klimaforandringerne, først er blusset op efter Cityringen er blevet vedtaget. Derfor har det ikke 

haft den store indflydelse på planlægningen. Dog har tankerne om dens indflydelse på biltrafikken i 

København, været en stor del af planlægningen, i sammenspil med udvidelsen af Fingerplanen. Selvom 

reduceringen af trængslen af biltrafikken i København har været vigtig for resultatet af Cityringens 

etablering, viser en undersøgelse at den kun vil resultere i én procent færre biler.  

Til trods for at det er begrænset hvor mange biler Cityringen vil fjerne fra vejene i København, er Banisters 

pointe om tiden og distancen, noget vi genkender flere steder i vores empiri, der jo afspejler planlægningen 

af Cityringen. Det har altså været for øje, at hvis man på nogen måde skal overtale bilister til at benytte 

Cityringen og generelt kollektiv transport, er det vigtigt at bilisten kan se at fordelen ved metroen, blandt 

andet i form af tid.  

Hvis vi ikke kan overtale bilisterne, skal vi ifølge Agerholm og Elle gøre det meget besværligt at være bilist i 

København, så man nærmest bliver tvunget til at benytte den kollektive transport. Dette kan enten være ved 

hjælp af afgifter, roadpricing eller andre tiltag, som gør det dyrere at være bilist. Hvis man vælger at 

gennemføre et sådant tiltag, skal det kollektive netværk være omfangsrigt nok, så man kommer fra A til B, 

mindst lige så hurtigt og nemt, som med bilen. 

Dog viser vores analyse at kvalitetstillægget ikke har den store betydning for bilisterne, men nærmere har 

konsekvenser for dem der allerede benytter metroen. Elle mener at selvom den kollektive trafik var gratis, 

ville det ikke gøre den store forskel i forhold til at reducere mængden af bilister i København.  

Det er altså en kompleks opgave at planlægge et tiltag, som både kan reducere CO2-udledningen og mindske 

trængslen på de Københavnske veje. Det er tydeligt at der er mange aspekter der skal spille sammen, når 

man planlægger et så stort tiltag, som Cityringen er. Derfor har tankerne om klimaet ikke fyldt det store i 

kølvandet på vigtigheden af andre aspekter af trafikplanlægningen, da Cityringen blev planlagt.   
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