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Regeringen og Dansk Folkeparti er enig om at styrke
infrastrukturen og mobiliteten i Danmark i forbindelse med
omlægningen af registreringsafgiften.
Parterne er derfor enige om at udbygge Vestfynske
motorvej til 3 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og
Odense V hurtigst muligt samt en takstnedsættelse på al
vejtrafik samt persontog over Storebælt på 25 pct.
Takstnedsættelserne vil begynde i 2018 og være fuldt
indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3
spor.
Konkrete modeller for både anlægget af den Vestfynske
motorvej til 3 spor og for takstnedsættelsen vil blive
fastlagt senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.
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ERFARINGER FRA TIDLIGERE
Taksterne blev nedsat med 20
pct. for personbiler i 2005.
Efter fradrag for den generelle
trafikvækst var der i de to år
efter nedsættelsen en
ekstraordinær trafikvækst på
11-13 pct. svarende til en
priselasticitet på mellem
-0,55 og -0,65.
Med den erfaring blev der
forventet en ekstraordinær
trafikstigning på 6-7 pct. ved
første nedsættelse.
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Det er baggrunden for, at
takstnedsættelsen blev koblet til
en udbygning af den Vestfynske
Motorvej.

ERFARINGER DENNE GANG
Trafikvæksten på Storebælt var
i 2018 2,0 pct., hvilket er noget
under de forventede 6-7 pct.
Motorvejsindekset er nok det
bedste indeks til sammenligning
med trafikvæksten på Storebælt
• Indekset påvirkes dog af
udbygningen af
motorvejsnettet og længere
ture.
Trafikvæksten i motorvejsindekset var på 3,2 pct., så det
antyder, at der ikke har været
en ekstraordinær trafikvækst på
Storebælt som følge af
takstnedsættelsen.
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ÆNDRET BETALINGSFORM
For personbiler er
takstnedsættelsen koblet til
automatisk betaling for at
fremtidssikre kapaciteten i
betalingsanlægget.
Der kan komme ca. tre gange
så mange igennem en BroBizzbane som en kort-bane.
Andelen af automatisk betaling
steg fra 63 pct. i 2017 til 71 pct.
i 2018. I juli 2019 var der lige så
mange Bizz’er som i 2017, men
dertil kom 12 pct. PayByPlate.
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Sammenfald med introduktionen af PayByPlate gør, at det
er svært at afgøre årsagen til
den ændrede betalingsform.

ÆNDRET ADFÆRD (TRAFIKVÆKST JAN-JUN)
På Storebælt er fredag en del af
weekenden.
For personbiler var væksten i
første halvår af 2018 størst fresøn med 2,9 pct. mod 0,8 pct.
på hverdage.
Det gør det fristende at antage,
at der er en vis priselasticitet i
weekenden, der er præget af
fritidstrafik.
Væksten er dog i begge tilfælde
lavere end motorvejsindekset.

* Væksten om tirsdagen skyldes grundlovs dag, der i 2018 faldt på en tirsdag.
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I 2019 er der næsten ingen
forskel på væksten for hverdage
og weekender.

OPSAMLING
Gennemgang af egne data
tyder på en meget begrænset
effekt af takstnedsættelsen for
personbiler – hvis nogen effekt

• Dataindsamling til belysning af kundernes reaktion på takstnedsættelsen
• Kendskab til takstnedsættelsen
• Ændret betalingsform
• Ændret rejsemønster og hvorfor

• Vigtigste baggrundsvariable: Formål, geografi og alder
• Indsamles i tre runder

• Forårs hverdag – afsluttet
• Sommerferie – i gang
• Efterårs hverdag
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DATAINDSAMLING BLOK 1
I BLOK 1 indsamles data for
alle transportformer og
krydsninger.
Det er ikke overraskende, at
kenskabet er lavest blandt ikkebilister. Heller ikke, at de mest
højfrekvente kunder har bedst
kendskab.
Det kan overraske, at der blandt
kontant-kunder er så stort et
kendskab.
Som grund til ikke at skifte
betalingsform angives oftest lav
rejsefrekvens.
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DATAINDSAMLING BLOK 2 OG 3
Erhverv

Privat

100%

100%

Kender takstnedsættelse

80%

88%

Benytter
automatisk
betaling

77%

87%

Rejser oftere

14%

14%

2%

3%

Prisen er
grunden til at
rejse oftere

Tallene tyder på en vis bias i
besvarelserne, da den
samlede andel automatisk
betaling er omkring 75 pct.
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I BLOK 2 og BLOK 3 indsamles
data blandt bilister på
Storebælt. Der skelnes mellem
erhvervs- og privatkunder.
Blandt kort- og kontantkunder
med kendskab til
takstnedsættelsen har hhv.
79 pct. og 92 pct. skiftet til
automatisk betaling

Blandt årsagerne til at rejse
oftere nævnes:
Flere familiebesøg (42 pct.),
flere arbejdsdage (24 pct.),
ændret rejsemønster (20 pct.)
og til sidst pris (14 pct.)

BAGGRUND FORMÅL
Figuren sammenligner formålet
for de kunder, der rejser oftere
med alle kunder.
Det er især kunder med
formålene arbejde og forretning,
der rejser oftere.
Kunder med ferie rejser ikke
oftere i samme udstrækning.
Tidligere erfaringer ikke opdelt
på formål.
Elasticiteter i LTM peger på
pendlere og fritidsformål som
mest prisfølsomme.
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BAGGRUND GEOGRAFI
Den geografiske fordeling af
kunder, der rejser oftere, er ikke
forskellig fra fordelingen af alle
kunder blandt erhvervsrejser.
For fritidsrejserne er der flere
fra Sjælland, der rejser oftere,
mens det modsatte er tilfældet
for Syddanmark.
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BAGGRUND ALDER
For de erhvervsrejsende er det
især de 50-59 årige, der rejser
oftere. Mens gruppen udgør 35
pct. af den samlede kundegruppe, udgør de knap 50 pct.
af den, der rejser oftere. De 3039 årige er også overrepræsenterede.
Samme tendens ses for de 5059 årige blandt de fritidsrejsende og i mindre grad for de
40-49 årige.
Efter de næste runder skal der
ses mere ind i de detaljerede
formål for disse grupper.

12

Relation til brug af BroBizz og
prisbevidsthed.

ELASTICITET PÅ STOREBÆLT
• 80-88 pct. af kunderne kender til takstnedsættelsen
• Der er sket et markant skift fra kort og kontant for dem der kender til
takstnedsættelsen
• 14 pct. rejser oftere – 11 pct. rejser ikke så ofte
• 2-3 pct. af alle kunder rejser oftere pga. takstnedsættelsen
• De rejser oftere ifm arbejde og forretning
• For de fritidsrejsende kommer de lidt oftere fra Sjælland
• De er oftere 50-59 år gamle

• Vi ved ikke hvor meget oftere de rejser

• De rejser typisk fra 7 gange om året til 8 gange om
Måneden, erhverv lidt oftere end privat

• De forskellige besvarelser tyder på, at
priselasticiteten er meget tæt på 0 på Storebælt!
•

Men ikke nødvendigvis symmetrisk
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MEN MÅSKE SKER DER NOGET …
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