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Side 2Transportministeriet

Transportaftalen, januar 2009
- Principper for en grøn transportpolitik

● Transportens CO2-udledning skal ned, og der skal gennemføres en grøn 
omlægning af bilskatten 

● Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i 
trafikken. Jernbanen skal være pålidelig, sikker og topmoderne 

● Vejkapaciteten skal udbygges, dér hvor behovet er størst

● Cyklismen skal fremmes - valg af cyklen som transportmiddel er at 
foretrække, hvor det er en realistisk mulighed 

● Danmark skal være et grønt teknologilaboratorium for transport 

● Broer, veje og jernbaner må ikke ødelægge uerstattelig natur 

● Støj og luftforurening i byerne skal ned 
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Hovedelementer i transportaftalen
- fastlægger de konkrete investeringer i de kommende år
- to tredjedele til den kollektive trafik

Igangværende vejprojekter 9,0

Reinvesteringer i vejnettet 3,1

Igangværende baneprojekter 1,3

Reinvesteringer i banenettet 15,1

Principbesluttede og nye baneprojekter (Signalprojektet, Timemodellen) 34,9

Besluttede og nye vejprojekter 7,5

Bedre adgang til havnene (”havnepakken”) 1,0

Øvrige initiativer (vejvedligeholdelsespakke, Grøn Transportvision DK mv.) 2,4

Ekstrabevilling til igangsatte vejprojekter 3,6

Nye puljer (inkl. DSB-pulje) 9,1

I alt 87,0
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Forsknings- og udviklingsinitiativer i transportaftalen
- konkrete indsatser og en styrkelse af data-siden

● Grøn transportvision DK:

● 84 mio. kr. til initiativer på CO2-området

● 200 mio. kr. til forsøgsprojekter i 2010-2013

● Styrket indsats for grøn transportforskning som led i udmøntningen af 
globaliseringsmidlerne:

● Alternative brændstoffer

● Transport, klima og miljø

● Integrerede teknologiske løsninger

● ITS

● 60 mio. kr. til etablering og drift af en landstrafikmodel
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Hvorfor strategiske analyser?
- et instrument i den rullende planlægning

Transportaftalen indebærer et system med rullende planlægning:

● Transportforhandlinger i oktober/november 2009

● Herefter forhandlinger hvert andet/fjerde år

De strategiske analyser skal være en platform for:

● Langsigtet planlægning

● Helhedstænkning 

● Strategisk prioritering

… i forhold til fremtidens infrastrukturinvesteringer i de to mest trafikerede 
regioner i Danmark – og sammenbindingen af dem!
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Hvad skal de strategiske analyser kunne?
- et grundlag for de langsigtede strategiske prioriteringer

● ”Vurdere de centrale udfordringer for infrastrukturen”

● ”Opstille løsningsmodeller, der bidrager til at understøtte principperne for en 
grøn transportpolitik”

● ”Præsentere de strategiske valg og prioriteringer i form af et antal scenarier”

Resultaterne skal:

● ”Udgøre grundlaget for en politisk stillingtagen til perspektiverne for de trafikale 
udbygningsmuligheder”

UDFORDRINGER       LØSNINGSSTRATEGIER       STRATEGISK PRIORITERING
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Centrale projekter i de strategiske analyser
- ”byggestenene” i scenarierne

Hovedstadsområdet:

● Bedre kollektive trafikbetjening i Ring 3

● Udvikling af banebetjeningen i ”håndfladen” 

● Udvikling af S-togstrafikken

● Etablering af en ny østlig ringvejsforbindelse/havnetunnel

● Etablering af en vestlig Ring 5

Østjylland:

● Modernisering og forbedring af banenettet (Timemodel)

● Udvikling af motorvejskapaciteten i den østjyske transportkorridor og ved 
Lillebælt

● Etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor

● Etablering af en fast bane- og vejforbindelse over Kattegat
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Kriterier, der skal vurderes i udbygningsscenarierne (I)
- ”de traditionelle” – og mere langsigtede effekter

● Trængsel

● Effekter på landsdelstrafikken

● Mobiliteten på arbejdsmarkedet

● Betydning for erhvervslivet

● Natur, miljø og støj

● CO2-udledningen

● Projektomkostninger og statsfinansielle konsekvenser

● Samfundsøkonomiske konsekvenser

● Brugerfinansiering og OPP-organisering

● Lokalisering af boliger og arbejdspladser

● Den økonomiske vækst og internationale konkurrenceevne

● Udviklingen i sammensætningen af bilparken
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Instrumenter i transportpolitikken:

● Kørselsafgifter

● Fysisk planlægning

● ITS

● Fremme af cyklismen

● Beslutninger om konkrete projekter i de to regioner

Effektiv og miljørigtig distribution af gods, herunder:

● Fremme af gods på jernbanen

● Danmark som transitland

● Tidsrum for levering af varer – gods i byerne

Kriterier, der skal vurderes i udbygningsscenarierne (II)
- sammenhæng med øvrige instrumenter i transportpolitikken
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Principper for en grøn omlægning af bilskatterne
- nye incitamenter til bilejerne

● Omlægningen skal bidrage til at fremme mobiliteten og reducere CO2-
udledningen og miljøbelastningen

● Omlægningen skal ikke medføre en samlet forøgelse af bilbeskatningen 

● Det skal ikke være muligt for myndighederne at følge borgernes færden

● Omlægningen skal ske gradvist, så store fald i brugtvognspriserne undgås

● Omlægningen skal gælde alle veje og samtidig anvendes til at regulere 
trængsel

● Indførelsen skal ske på basis af erfaringer fra andre lande
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Landstrafikmodellen
- et centralt analyseredskab

● Landstrafikmodellen skal bidrage med vurderinger af bl.a.:

● Langsigtede fremskrivninger af trafikudviklingen

● Potentialet for at overflytte trafik mellem transportformerne

● Udvikling i trafikmønstrene ved anlæg af nye korridorer

● Ændringer i transportefterspørgslen som følge af ændringer i omkostninger 
eller serviceniveau

● Forholdet mellem trafikefterspørgsel og kapaciteten i infrastrukturen,   
herunder alternative rejsemuligheder

● Foreløbige resultater fra landstrafikmodellen vil foreligge i 2011, og modellen vil 
herefter kunne inddrages i analyserne
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Nogle af de centrale dilemmaer (I) – Østjylland

● Hvordan får man flere pendlere i det østjyske 
bybånd til at benytte den kollektive trafik?

● Hvordan kan timemodellen kombineres med en 
bedre regional og lokal kollektiv 
trafikbetjening?

● Hvordan sikrer man bedst fremkommeligheden 
for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland? 

● Hvordan sikrer man på lang sigt mest effektivt 
fremkommeligheden mellem Jylland og Fyn/ 
Sjælland?

● Hvad vil de grønne kørselsafgifter kunne betyde 
for transportsystemet

● Hvordan spiller udviklingen af infrastrukturen 
og den fysisk planlægning sammen på længere 
sigt?
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Nogle af de centrale dilemmaer (II) - hovedstadsområdet

● Hvordan styrker man den kollektive trafik i 
hovedstadsområdet?

● Hvordan får man flere af pendlerne til og fra 
hovedstaden over i den kollektive trafik?

● Hvad er egentlig politikken for udbygning af 
vejnettet i hovedstadsområdet?

● Hvad vil de grønne kørselsafgifter kunne betyde 
for transportsystemet? 

● Hvordan spiller udviklingen af infrastrukturen og 
den fysisk planlægning sammen på længere sigt?

● Hvad mener man, når man siger, at København 
skal styrkes i den internationale storby-
konkurrence?
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En åben proces…

● Der lægges vægt på en bred dialog med alle relevante interessenter

● Årlige, åbne statuskonferencer – første gang i foråret 2010

● Bilaterale drøftelser med lokale og regionale parter om projekterne 

● Resultater fra igangværende dialogprojekter

● Oplæg fra transportministeren 

● Samlet delrapportering i 2011

● Endelig afrapportering i 2013
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