
Usikkerheder i Evaluering af Transportprojekter 
 
Nyttevurderinger af transportinfrastruktur er stærkt afhængige af prognoser for både 

trafikal udvikling og anlægsudgifter. Disse prognoser bruges til at evaluere de forventede 

samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projekterne. Sådanne projekter 

er typiske kolossale investeringer, og vurderingerne spiller således en vigtig rolle i 

beslutninger om hvilke projekter, der er samfundsøkonomisk fornuftige at implementere, 

og i hvilken rækkefølge udvalgte projekter bør prioriteres. I denne kontekst er 

nøjagtigheden af prognoser for trafik og anlægsomkostninger vitale for validiteten og 

pålideligheden af den beslutningsstøtte, der forbedres til politikere. Grundet den naturlige 

usikkerhed involveret i at spå om fremtiden er disse vurderinger forbundet med en vis grad 

af unøjagtighed.  

Forskningsprojektet UNITE (Uncertainties in Transport Project Evaluation) har kørt siden 

2009 med det formål, at kortlægge de største usikkerhedsaspekter i de trafikale 

prognoser, der bruges i forbindelse med politiske beslutninger på transportområdet. 

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske 

Universitet, Oxford Universitet og Transportøkonomisk Institut. På en stor 

fælleskonference mellem de europæiske og amerikanske planlægningsskoler i Dublin vil 

Morten Skou Nicolaisen fra Aalborg Universitet præsentere nogle af de væsentligste 

resultater fra sit ph.d. studie, der blev afsluttet i 2012 som en del af UNITE projektet.  

Resultaterne viser, at de basisalternativer man bruger til at evaluere nye projektforslag op 

imod, oftest ikke tegner et realistisk billede af den faktiske trafikale udvikling. Man vil typisk 

undervurdere bilisternes tendens til at søge over i andre transportformer, når trængslen på 

vejnettet bliver for stor. Dermed vil mange samfundsøkonomiske analyser tegne et 

urealistisk skræmmebillede af fremtidige trængselssituationer, hvilket oftest resultere i en 

udvidelse af kapaciteten på vejnettet. Hvis denne kapacitetsudvidelse ikke finder sted, vil 

situationen dog sjældent blive så problematisk som prognoserne foreskriver, da folk finder 

andre løsninger på deres transportbehov (eksempelvis ved at søge over i andre 

transportformer, skifte arbejdsplads eller bosætte sig i et område med større 

tilgængelighed). Når disse effekter ikke medtages i de trafikale prognoser, risikerer man at 

udvide kapaciteten på vejnettet langt over et samfundsøkonomisk optimalt niveau, mens 

alternative tilgange til at reducere trængsel bliver negligeret. 

 


