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 Danmarks bedste region til 
at styrke infrastruktur og mobilitet  
 

Et velfungerende vejnet, gode havne, baner samt kollektiv trafik giver mobilitet, og en høj grad 
af mobilitet er en forudsætning for, at der kan skabes arbejdspladser, tiltrækkes borgere og ska-
bes vækst overalt i Danmark. Gode transportmuligheder giver muligheder i hverdagen for bor-
gere og virksomheder, som hurtigt og bekvemt kan nå alle dagens gøremål: Alt fra pendling til og 
fra uddannelse og arbejde, til transporten til og fra fritidsaktiviteterne.  
 
Området har desværre været underprioriteret i årevis, hvorfor der nu er er et kæmpe behov for 
at give den regionale infrastruktur et løft. Køer på de danske veje koster årligt tidsspilde svarende 
til 68.000 fuldtidsstillinger. Derudover skader køerne klimaet som helhed, ligesom de rammer 
lokalt, når et stort antal køretøjer holder i tomgang og støjer samt forurener. 
 
Hver tredje sidder i kø til og fra arbejde hver dag, og en ud af syv har oplevet at skifte job grundet 
for lang transporttid. 67 pct. af denne pendling sker i bil, 18 pct. på cykel og kun 10 pct. i kollektiv 
trafik1. Derudover transporteres der hver dag enorme mængder af varer og personer på vejene 
med lastbiler og andre transportmidler, som i særlig høj grad har behov for et velfungerende 
vejnet for at kunne levere den service, som borgerne forventer.  
 
For at kunne sikre bedre rammer for vækst, udvikling og velvære er bedre veje, baner, lufthavne 
og havne derfor vigtige. 
 
Udbygning, opgradering og vedligehold kan dog ikke stå alene. Transport har stor en betydning 
for den grønne omstilling, så det er vigtigt, at man ud fra en samlet plan arbejder hen imod at 
investeringerne er fremtidssikrede og i absolut topklasse.   
 
Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle 
landets regioner. Dertil kommer en række succeshistorier, der giver eksempler på, hvordan 
handlekraftige regioner har styrket infrastrukturen og mobiliteten til gavn for borgere og virk-
somheder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Transportvaneundersøgelsen. DTU, marts 2021. 
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Dansk Erhverv anbefaler 

Entreprenør- og driftsopgaver skal sættes i udbud 
For at få mest mulig infrastruktur og mobilitet for pengene er det afgørende at få alle relevante 
aktører i spil. Herunder de mange private virksomheder, som med både know-how og moderne 
teknologi kan sikre, at regionen får den mest fremtidssikrede infrastruktur til den bedste pris. 
Dette uanset om der er tale om oprensning og transport af forurenet jord, den regionale bus-
trafik eller sygetransport.  
 
Dansk Erhverv foreslår, at:  

• alle entreprenør- og driftsopgaver i udgangspunktet sættes i udbud for at lade private ak-
tører komme med deres bud – og pris - på opgaveløsningen. 

• der tænkes i hvad – og ikke hvordan – en opgave skal løses. Det sætter nye metoder og 
fremgangsmåder i spil. 

• regionen ikke selv producerer ydelser, som private i forvejen kan tilbyde til en tilfredsstil-
lende kvalitet og pris. 

  
Fremtidssikring af den trafikale infrastruktur  
Det er vigtigt, at den trafikale infrastruktur er gearet til fremtidens udfordringer. Hvis vi skal re-
ducere trængslen på vejene, er det vigtigt, at regionen er en konstruktiv medspiller for at få frem-
met og realiseret infrastrukturelle projekter inden for både vej, bane og skibstrafik. Som en ko-
ordinerende tværkommunal instans har regionerne en vigtig stemme i den regionale trafikudvik-
ling. Regionen har også mulighed for at forstå koordineringen af større transportkorridorer som 
f.eks. EU’s STRING og Green-Mile, hvor der etableres brint-ladestandere langs motorvejen på 
strækninger, der går over landegrænser ved hjælp af EU-midler. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at:  

• man regionalt støtter op omkring investeringer i ny infrastruktur og udbygning af eksiste-
rende.  

• der arbejdes for et sammenhængende vej-, bus- og banenet. 

• regionerne indgår i større tværregionale samarbejder for etableringen af den nødvendige 
grønne lad- og tankinfrastruktur. Der kan herigennem søges medfinansiering gennem EU’s 
regionale udviklingsfond.  

 
Sygetransport som privat specialitet 
Et af regionens vigtigste områder inden for transportområdet er transport af syge- og tilskade-
komne borgere samt prøver mv. Det omhandler både konkret ambulancekørsel, men også kurrer 
kørsel af testsvar, blodprøver etc. Transport er en dansk kernekompetence, som dansk erhvervs-
liv kan hjælpe sundhedsvæsnet med effektivt, sikkert og til en god pris.  
 
Dansk Erhverv foreslår, at:  

• ambulancekørsel som udgangspunkt skal i udbud. Gerne opdelt i forskellige delregioner 
for at sikre bedre adgang til markedet og udbud af leverandører.  

• transport af prøver og personer, der skal genoptrænes, tjekkes mv., sættes i udbud hos 
private leverandører.  
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Handlekraft, der har styrket infrastruktur og mobilitet 

Unik enighed om tvær-motorvej 2 

I Region Sjælland står kommuner og erhvervsliv samlet i en unik enighed om at 
der bør bygges en motorvejsforbindelse mellem Kalundborg og Rønnede. Region Sjælland vil i 
kraft af sin særlige placering – og gennem dialog og vidensdeling - skabe de bedste rammer for 
bæredygtig vækst og for borgernes livskvalitet. En velfungerende infrastruktur og et effektivt 
transportsystem er væsentlige forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland. 
Arbejdsstyrkens mobilitet er således knyttet tæt til fremkommeligheden i regionens infrastruk-
turer, og vi arbejder blandt andet for at skabe sammenhæng på tværs, hvilket en tværgående 
motorvej fra Kalundborg til Rønnede vil styrke.  
 
Regioner og EU sikrer grønne transportkorridorer3 
Region Syddanmark og Region Hovedstaden er begge gået aktivt ind i projektet STRING fra EU. 
Projektet har til formål at sikre ’Grønne Transportkorridorer’ for lastvognstrafik internt i det indre 
marked. Projektet sikrer, at lastbiler kan køre på brint – vha. en udbygget tankinfrastruktur langs 
motorvejene - på tværs af Danmark og Tyskland, samt i Norge og Sverige.  
 
Private sikrer el-busser i region Syddanmark4 
De regionale ruter er kendetegnet ved længere ruter, der går på tværs af kommunegrænser, og 
det er ikke helt enkelt at benytte grønne drivmidler, som sikrer en stabil drift over længere af-
stande. El-busser er tidligere blevet fravalgt pga. den begrænsede rækkevidde, men teknologi-
udviklingen går stærkt. Et udbud af 20 regionale busruter formåede at skifte den almindelige 
diesel ud med den miljøvenlige biodiesel, og sparede klimaet for op mod 3.250 tons CO2 i den 
toårige driftsperiode.  
 
Supercykelsti samarbejdet 
Supercykelstier er et samarbejde mellem 30 kommuner og Region Hovedstaden. Samarbejdet 
arbejder for at skabe en bedre cykelinfrastruktur, der gør det sundt, nemt og sikkert at vælge 
cyklen til og fra arbejde – også på strækninger over fem kilometer.  Samarbejdet forpligter kom-
munerne til at yde et højt serviceniveau til cyklisterne og at udvikle nyskabende løsninger, som 
gør det nemmere at vælge cyklen samt at øge antallet af pendlere, der cykler dagligt.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Den Sjællandske Tværforbindelse. Region Sjælland. April 2021. 
3 STRING. Region Syddanmark. Marts 2021. 
4 10 mio. kr. til grønne busser i Region Syddanmark. Januar 2021. 
5 Supercykelstier. Sekretariatet for Supercykelstier, 2021. 
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Kontaktoplysninger for yderligere spørgsmål og kommentarer 

  
Jesper Højte Stenbæk  
Fagchef for transport og infrastruktur 
+45 4033 8877 
JHS@DANSKERHVERV.DK  
 

Læs mere om infrastruktur og mobilitet 
Fire ud af ti danskere ønsker flere penge til de danske veje 
April 2021 

Danske beskæftigede bruger i gennemsnit 52 min. på at pendle til og fra arbejde. Dansk Erhverv 
har i den forbindelse undersøgt danskernes holdning til det danske vejnet og prioritering af infra-
strukturprojekter. Analysen viser, at danskerne ønsker, at politikerne prioriterer flere penge til det 
danske vejnet. Danskerne prioriterer samlet set forbedringer af vejnettet lidt højere end forbed-
ringer af øvrig infrastruktur. Kun seks pct. af danskerne ønsker færre penge allokeret til vejnettet.  
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/fire-ud-af-ti-danskere-onsker-flere-penge-til-de-danske-veje/ 

 
Hvor lang tid er danskerne villige til at pendle? 
Juli 2021 
Dansk Erhvervs analyse viser, at 29 pct. af danskerne er villige til at pendle op til halvanden time 
om dagen - altså 45 minutter hver vej. For flertallet ligger smertegrænsen for en samlet daglig 
transporttid til og fra arbejde på omkring halvanden time. Hverken på tværs af regioner eller alder 
er der signifikant forskel på den maksimale transporttid, man er villig til at have. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/hvor-lang-tid-er-danskerne-villige-til-at-pendle/ 

 

Trængsel på det danske vejnet er dyrt for Danmark 
April 2021 
Danskerne spilder hver dag dyrebar tid i kø på de danske veje. Tid, som de i stedet kunne bruge på 
andre ting - f.eks. arbejde. Dansk Erhvervs beregninger viser, at arbejdsudbuddet kan øges med 
1.800 fuldtidsansatte, hvis trængslen på det danske vejnet reduceres med 50 pct. 
Link: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/analyser/trangsel-pa-det-danske-vejnet-er-dyrt-for-danmark/  
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