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Trafikaftaler og Togfonden 
Baseret på aftaler tilbage i 2009, En grøn Transportpolitik, har der i delegeretperioden været poli-

tiske forhandlinger som har ført til en række aftaler som berører jernbaneområdet.  

Den grønne transportpolitik satte fokus på den kollektive transport og der blev disponeret 94 mia. 

kroner til transportområdet med den kollektive transport i fokus.  

Rammer og principper for denne grønne transportpolitik fremgår af aftalen: 

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

katten 

 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, dvs. dér hvor der i dag er de stør-

ste trængselsproblemer, men også, hvor man kan se, at den fremtidige trafikvækst som 

følge af erhvervs- og samfundsudviklingen vil kræve en udbygning af infrastrukturen 

 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 

 

Planen var klar 2/3 kollektiv transport og 1/3 til vejene. En grøn og tydelig målsætning. 

For jernbanen betyder aftalen, at der nu peges i retning af en timemodel, der fokuseres igen på 

elektrificering og der besluttes anlagt dobbeltspor Vipperød – Lejre og i Sønderjylland. 

Finansiering kommer gennem en etablering af en infrastrukturfond på 94 mia. kr. som bl.a. finan-

sieres via et skattefinansieret investeringsråderum. 

Dette råderum beskrives senere, i det der er blevet kaldt togfonden, som en omlægning af beskat-

ningen af Nordsø-olien. 

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17. september 2013 ”Aftale om harmoni-

sering af beskatningen i Nordsøen”, hvoraf det fremgår, at det statslige merprovenu ved harmoni-

seringen af beskatningen i Nordsøen på ca. 28,5 mia. kr. afsættes til kollektiv trafik til størst mulig 

gavn for danskerne gennem etablering af Togfonden DK. 
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Der er endvidere enighed om, at der skal være en rullende planlægning. Det betyder at der, med 

udgangspunkt i nogle konkrete tiltag, bl.a. udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted, 

løbende besluttes udmøntning af den store økonomiske ramme. 

Der skal indføres en ’Grøn kørselsafgift’ og en landsdækkende trafikmodel  skal være med til at ud-

arbejde analyser og opfølgning for at sikre at ’En Grøn Trafikvision’ bliver udmøntet. 

Det er også her, at rammerne for det nye signalprogram fastlægges og med ønsker om at ’over-

flytte fra vej til bane’ lanceres ligeledes tankerne omkring ’timemodellen’. 

Der skitseres hvordan den kollektive trafik kan forbedres med letbaner og hvordan godstransport 

på jernbane kan prioriteres ved fokusering af bedre jernbaneforbindelser til en række havne og 

genåbning af sønderjyske sidebaner for godstransport. Der afsættes en pulje på 400 mio. til udar-

bejdelse af konkrete beslutningsforslag.  

Togfondens store ambition er ’Timemodellen’, som skal binde landet sammen jernbanemæssigt på 

basis af klart kortere rejsetider. De kortere rejsetider på fjernstrækningerne mellem København og 

Odense, Esbjerg, Århus og Aalborg, vil også betyde, at jernbaneforbindelserne til sidestræknin-

gerne også får et løft. 

Forudsætningen for at denne timemodel kan gennemføres, er en række infrastrukturforbedringer 

herunder elektrificering af hovedstrækninger. Hertil kommer indkøb af nye elektriske tog til betje-

ning af togstrækningerne i timemodellen. 

Timemodellen – ideen om at man skal kunne komme hurtigere fra/til København, Odense, Århus 

og Aalborg – er ikke ny. Den blev lanceret i 90’erne, hvor bl.a. daværende Trafikminister Jan Trøj-

borg var fascineret af de højhastighedsbaner som blev etableret i Europa. Men planerne blev den-

gang lagt i skuffen, men er nu fundet frem igen.  

Om planerne så har en bedre/reel chance for at blive gennemført, stilles der nu spørgsmålstegn 

ved. Grunden er, at finansieringen, som skulle kommen gennem skatteprovenu fra olien i Nord-

søen, smuldrer. Finansieringen bygger nemlig på en oliepris som i dag virker vurderet noget ureali-

stisk. Udgangspunktet for beregningerne var en tøndepris på noget over 100 US$ med en årlig stig-

ningstakt så prisen forventedes at lande på en gennemsnitspris frem til 2020 på 134 US$. 

Den aktuelle pris ligger nu under 50 US$, hvilket betyder at der nu er et væsentlig ’hul’ i finansie-

ringsforudsætningerne. 

Udover de faldende oliepriser har regeringsskiftet skabt usikkerhed omkring de hidtidige priorite-

ringer omkring elektrificering, signalprogram og togfonden i det hele taget. Denne usikkerhed bre-

der sig naturligt til investeringerne i nyt togmateriel. 

Lavere oliepriser, øget konkurrence fra biler, busser, samkørsel udfordrer jernbanen og dermed 

lokalbanerne, jernbanegods og især DSB. 
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Lokalbanerne 

Udviklingen blandt lokalbanerne er gået i retning af sammenlægninger og der har endog været 

trusler om lukning. 

De Nordjyske baner som er en sammenlægning mellem Skagen og Hirtshals-banerne, skal frem-

over varetage den lokale jernbanebetjening, som tidligere udførtes af DSB. Odderbanen derimod 

rykkes ind i DSB-regi for at der kan gennemføres samkørsel med Grenåbanen, inden det bliver en 

del af Århus Letbane. 

Samdriftsmuligheder mellem lokalbaner og DSB er blevet analyseret specielt i den sjællandske lo-

kaltrafik. Resultatet må siges at være ganske pauvert, idet det foreslås, at der kan laves samkørsel 

på Lille Syd på strækningen mellem Køge og Roskilde. Her kan Østbanen, som en del af Regionstog 

(nu Lokaltog) med fordel videreføre deres tog til Roskilde. 

Øvrige muligheder falder enten pga. manglende materiel, herunder manglende IC4-tog, eller pro-

blemstillinger med manglende elektrificeringer. 

Manglende investeringer er kendetegnet for den overordnede tilgang til lokalbanerne, hvilket også 

betød, at der i perioden har været lukningstrusler i relation til Tølløse-banen.  

Manglende økonomi til vedligeholdelse af skinnerne har betydet, at en del af strækningen nu be-

tjenes af togbusser, men en garanti fra regeringen for, at der tilføres de sædvanlige midler til lokal-

banen betyder, at Regionen har givet grønt lys for infrastrukturrenoveringen.  

Hermed er der nu en fremtid for den lille lokalbane, hvilket perspektivmæssigt er en kæmpe fordel 

for lokalbanerne. Når det lykkedes at redde Høng-Tølløsebanen, så er den onde spiral som mange 

frygtede ville betyde, at turen derefter kom til den næste lille lokalebane, som kunne erstattes 

med busdrift, nu vendt til en udsigt til, at de lokale baner kan spille en endnu vigtigere rolle i dansk 

jernbanetransport. 

Endnu en fusion så dagens lys da de ansvarlige politikere besluttede at sammenlægge Lokalbanen 

og Regionstog.  

Formålet med fusionen er angiveligt citat: “at rekrutteringskraft, kompetence- udvikling og karrie-

remuligheder er afgørende for at sikre, at lokalbanetrafikken fortsat kan afvikles på et højt kvali-

tets- og serviceniveau”. Samtidig står begge selskaber over for betydelige investeringer i infra-

strukturen, skrev HK T&J på hjemmesiden. Det stemmer meget fint overens med at 

’Rationalet bag forslaget om fusion er, at hvis der skal sikres stærke lokalbaneselskaber med højt 

kompetenceniveau, sund driftsøkonomi og fortsat konkurrencekraft over for den store statslige 

aktivitet på baneområdet, skal lokalbanerne lægges sammen i én stærk fælles enhed. De beregnin-

ger som Movia har fået foretaget angiver, at der ved sammenlægning af de to selskaber kan hø-

stes et betydeligt rationaliseringspotentiale for drift og administration på mellem 15 og 23 mio. kr. 

årligt. ’ (Movia) 
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Men finansiering er og bliver den store udfordring for de lokale baner. Et eksempel på hvor svært 

det kan være, er beslutningen om at spor-forbinde de lokale baner omkring Hillerød, så man kan 

skabe en langt bedre togforbindelse til det nye supersygehus syd for Hillerød. De få midler der er 

afsat i trafikaftalerne rækker kun til undersøgelse af mulighederne. Betaling for gennemførelse af 

de infrastrukturtiltag der er nødvendige, vil ingen i dag tage ansvar for. Det bliver der forhåbentlig 

ændret på inden for den nærmeste fremtid. 

   

Gods på skinner 

Gennem en lang årrække har liberaliseringen af godsmarked nærmest været den vigtigste dagsor-

den på området. Men med aftaler om ’En Grøn Transportpolitik’ er der igen fokus på hvordan man 

kan sikre, at der reelt kommer mere gods på jernbanen. 

En række initiativer på infrastrukturområdet skal hjælpe på de faktiske muligheder for at flytte 

gods fra vej til bane, bl.a. gennem bedre infrastruktur for at styrke samspillet mellem jernbane og 

havne, undersøgelse af mulighed for nye kombiterminal ved Køge. 

Ud over disse infrastrukturelle tiltag, så har Trafik- og Byggestyrelsen, så sent som i februar i år, 

udgivet en analyserapport af jernbanegodsmarkedet. 

Her fokuseres ikke ensidigt, som der politisk har været gjort tidligere, hvor især den indenlandske 

godstransport har været talt ned. 

Analyserne fokuserer på mulighederne for at få mere gods på banen og kommer med en række 

forslag til initiativer, som skal gøre det attraktivt også at sende indenlandsk og international gods 

med jernbane, så det ikke udelukkende er transitgods der skal køres på jernbanen. 

Styrket samarbejde mellem sektoren og myndigheder, samarbejde om at sikre de nødvendige 

godsmængder til f.eks. internationale heltog, infrastrukturforbedringer og ombygninger, og ud-

bygning af den lokale ’infrastruktur’ som modvægt til den, gennem mange år forfejlede politik, 

med nedlæggelse af sidespor og læssepladser, 

Der er behov for tiltag, hvis der skal flyttes gods over på jernbanen, for selv om godsmængderne 

vokser nationalt og internationalt i Danmark, så udgør transporten kun 1% af den samlede gods-

transport. 

 

Letbaner 

Fokuseringen på letbaner i trafikaftalerne, har betydet stor aktivitet omkring de 3 store byer År-

hus, Aalborg og Odense. 
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Parterne er enige om, at letbaner er en attraktiv kollektiv transportform, som kan bidrage til en 

moderne og grøn kollektiv transport i større byer. Parterne lægger vægt på, at der etableres letba-

ner i byer, hvor der er et befolknings- og bymæssigt grundlag for at anlægge højklasset kollektiv 

trafik. 

Odense Letbanen skal bidrage til at binde centrale dele af byen sammen og skal både styrke byli-

vet og erhvervsudviklingen i Odense. Letbanen vil bl.a. betjene den centrale bydel, det kommende 

universitetshospital, Syddansk Universitet samt forsker- og videnparken. 

Med en letbane/BRT i Aalborg planlægges nye store udviklingsprojekter, bl.a. et nyt universitetssy-

gehus og nyt campusområde ved Aalborg banegård. Udviklingen kan understøttes med højklas-

sede kollektive trafikløsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling, både miljømæssigt, soci-

alt og økonomisk – i byen og i oplandet. 

Især visionerne omkring letbanen i Århus viser nye muligheder i den kollektive trafik som uden 

tvivl vil skabe grobund for overflytning af passagerer fra veje til den kollektive trafik. Her bindes 

eksisterende baner, Grenåbanen og Odderbanen, sammen med nye strækninger i den indre by i 

Århus og med en såkaldt fingerplan skal sikre at trafikvæksten omkring Århus kan løftes af den kol-

lektive transport. Med elektrificering af letbanen, inklusiv de gamle baner mod Grenå og Odder 

bliver det endvidere en bæredygtig transport som binder regionen sammen. 

 

Operatørkontrakt i DSB 

DSB’s vilkår for kørsel på de danske skinner kom i perioden ud for alvorlige udfordringer. Den før-

ste udfordring var relateret til, at kontrakten ikke blev fornyet, men blot forlænget.  

En forlængelse kunne i første omgang ses som positiv, men usikkerheden om hvorvidt DSB skulle 

køre videre,(going concern), prægede relationerne mellem ministeriet og virksomheden.  

Spillet omkring kontraktens fornyelse, rent politisk, gjorde ikke usikkerheden mindre. Stod virk-

somheden over for en kommende kontrakt, der ville skære strækninger ud til udlicitering og der-

med give plads til nye og flere operatører, eller kunne en socialdemokratisk regering sikre, at DSB 

stadig var den store og overordnede operatør på de danske skinner. 

I det politiske landskab tegnede der sig, blandt de partier der stod bag den gamle aftale, et ønske 

om at udfordre DSB endnu mere med konkurrence end blot de jyske strækninger, som i dag betje-

nes af Arriva.  

Et alternativ, om end et meget snævert baseret alene på regeringen og dens støttepartier SF og 

Enhedslisten, kunne også komme på tale. Det måtte baseres på en kontrakt som ikke indeholdt 

udbud af strækninger i perioden, hvilket var et krav fra Enhedslisten. Men perioden, som alle for-

ventede skulle være 10 år, ville gå ind over det tidspunkt hvor EU, med 4. jernbanepakke, ville 

kræve tvangsudbud af alle strækninger, altså også de strækninger, hvor kørsel betegnelsen som 

PSO – public service obligation.  
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Der er næppe tvivl om, at Socialdemokraterne med ministeren i spidsen, ønskede en bred og der-

med holdbar aftale omkring DSB, men det indebar en risiko for opsplitning af DSB på grund af flere 

udbud, som kunne medføre at DSB ville blive en marginal jernbaneoperatør i fremtiden.  

På den anden side, krævede Enhedslisten som støtteparti, ikke alene at der blev sat en stopper for 

udbud, men også at der blev tilført flere penge til betaling i kontrakten, hvilket ikke var nogen mu-

lighed set fra ministerens side. Kontrakten skulle aftales inden for den eksisterende ramme – 

samme udgift som den gamle kontrakt og i det spil der kørte i forhandlingerne, fornemmede HK 

Trafik & Jernbane, gennem drøftelser med minister og trafikpolitiske ordførere, at regeringen også 

ønskede et konkurrencedygtigt DSB. Bag dette begreb gemmer der sig et stadigt krav om effektivi-

seringer. 

”Det er vigtigt for mig at understrege, at regeringen ikke er modstander af udbud. Vi mener i ste-
det, at det enkelte land skal have lov at bestemme selv. Jeg er således skeptisk overfor 
Kommissionens ensidige fokus på konkurrence og udbud, som den eneste rigtige tilgang til at 
skabe vækst i jernbanesektoren. ” (Transportminister Magnus Heunicke i samråd om udbud og 4. 
jernbanepakke)  
 
Samtidig indebar forhandlingerne mellem DSB og ministeriet, en række udfordringer. Risikoprofi-
len i aftalen var af en sådan karakter, at hvis der kom færre passagerer i togene, hvis investeringer 
ikke udviklede sig som beskrevet, så lå hele risikoen hos operatøren. Denne risikoprofil blev dog 
justeret. 
Endvidere skulle DSB ’reguleres’ gennem bl.a. et effektivitetsmålet opgjort som indtægtsdækning, 

(passagerindtægter/omkostninger). 

Konsekvenser af kravene i trafikkontrakten kan blive en opsigelse, hvis DSB ikke lever op til disse 

krav og med den konkurrencemæssige situation som DSB står overfor, så kræver det et resultat 

som ikke opnås uden effektiviseringer.  

En årlig effektivisering på 2-3 % - måske op mod 200 mio. pr år, samtidig med en faldende kon-

traktbetaling, er den udfordring som virksomheden og dens medarbejdere (vores medlemmer) 

står overfor. 

Kontrakten blev indgået kort før valget af den socialdemokratiske regering, og blev indgået med et 

meget smalt flertal, som baserede sig på Enhedslistens og SF’s stemmer. 

Så smalt et forlig gav naturligvis bekymringer omkring holdbarheden. Ville en ny regering omgøre 

aftalen og indgå en ny aftale efter et valg? HK Trafik&Jernbane havde også den frygt, at en aftale 

med de borlige partier, eller en aftale som først skulle indgås efter et valgt hvor de borgerlige par-

tier ville kunne vinde regeringsmagten, kunne føre til en opsplitning af DSB med store konsekven-

ser for en meget stor del af vores medlemmer. 

Valget gav som bekendt et regeringsskifte, og den borgerlig regering havde nu mulighed for at  

ændre aftalen og der skulle ikke gå lang tid før der blev lavet en Tillægskontrakt 1.  

De 300 mio. kr. i reduktion af kontraktbetaling, som har været i spil under den tidligere borgerlige 

regering, kom nu igen på bordet og DSB’s kontraktbetaling blev reduceret med netop dette beløb.  
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Der er endvidere en mulighed for udbud, som kan sættes i værk, så det tidsmæssigt kan falde sam-

men med et forventet genudbud af de allerede udbudte strækninger i det midt og vestjyske. 

Der fastlægges også en løbende kontraktbetalingsreduktion, som betyder at der fra 2015 til 2014 

betales 600 mio. kr. mindre ved slutningen.  

Det positive i tillægskontraktens bestemmelser er, at DSB ikke udsættes for udbud af strækninger i 

den første del af kontraktsperioden.  DSB fastholdes som den fremtidige togindkøber (på godt og 

ondt) hvilket betyder at virksomheden skal stå for udbud og indkøb af første delleverance af de 

kommende nye tog. Og i forlængelse heraf, at man vil gennemføre elektrificering af jernbanen, så 

muligheden for langsigtet planlægning (herunder indkøb af el-tog) kan sikres. 

Usikkerheden omkring togfonden mv. smitter naturligvis af på DSB – både sporudvidelser, elektri-

ficering og signalprogrammet er under overvejelse og forsinkede. Hvis dele af elektrificeringen ud-

skydes eller helt bortfalder og signalprogrammet forsinkes yderligere giver det store udfordringer 

f.eks. indkøb af nye elektriske tog. 

DSB og konkurrencen. 

Tendenserne, som ses i det europæiske marked, er at konkurrencen både kommer på skinnerne 

og vejene.  

Konkurrence på sporet med nye selskaber ses flere steder eksempelvis i Østrig, Italien og Sverige. 

Lavere priser og højere service udfordrer de etablerede statslige selskaber. Det har betydet 20-30 

% lavere markedsandel for de gamle selskaber i en række europæiske lande. 

På vejnettet udfordres jernbanerne af liberaliseringen af busmarkedet.  Når busser kan standse 

undervejs og ikke som i dag blot må køre mellem 2 lokationer øges deres markedsandel af trans-

portarbejdet væsentligt og en stor del tages fra jernbanesektoren.  

Busser vil blive en større konkurrent i fremtiden. Nu skal der køres gennem mindst 3 takstzoner for 

at kunne optage/afsætte passagerer, men denne restriktion er nu under pres for at blive fjernet 

eller i det mindste blive lempet. 

Den reaktion, der indtil videre er set hos de europæiske jernbaneselskaber, er i det væsentlige om-

struktureringer og effektiviseringer bl.a. gennem lavpristilbud i egne nye selskaber (også lavpris-

buskørsel) samt en væsentlig digitalisering i relation til kunderne.   

Et eksempel på omstruktureringer er det nye franske selskab Ouigo, som er SNCF’s lavpristilbud på 

hovedstrækningerne – toget standser på stationer uden for bycentrum for at sænke udgifterne til 

stationsgebyrer.  

Der findes ingen mirakelkur, men omkostningseffektivitet er i centrum hos alle selskaber. 

Med en ny ændring af DSB-loven, som byder tjenestemænd at tåle udlån til private virksomheder, 

er der næppe tvivl om, at der vil komme outsourcing af flere af DSB’s opgaver. Vi har tidligere væ-

ret ’præsenteret’ for muligheder omkring Kort & Godt-butikkerne og kundecenter. Og med risiko 
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for at konkurrencen fra især langtursbusser vil presse indtjeningen, vil opfindsomheden næppe 

stoppe her. 

 

Den kollektive trafiks vilkår 

Med udgangspunkt i den grønne profil der blev lagt tilbage i 2009 og som efterfølgende regeringer 

har forsøgt at udmønte i konkrete aftaler, ser fremtiden på det miljømæssige og transportpolitiske 

felt ganske godt ud. 

Men usikkerheden breder sig, i og med at finansieringen ikke holder, i forhold til aftalen omkring 

Togfonden. 

Usikkerheden er så stor, at samtlige partier nu er parat til at mødes for at få et overblik over øko-

nomien og eventuelt træffe beslutninger om en langsommere udmøntning af aftalen. Aftalen 

mangler 9 mia. kr. ud af 28,5, hvis udviklingen i olieprisen skulle fortsætte. 

Målsætningen om mindre CO2-udledning og bedre fremkommelighed, ved at sikre at det meste af 

den fremtidige trafikvækst ske i den kollektive trafik, smuldrer. 

Fremskrivningen af CO2-udledningen i 2020 ser pt. rimmelig ud (målet er at nå en reduktion på 

40% i 2020 sammenlignet med 1990), bl.a. fordi der er store reduktioner at hente i udskiftningen 

af kul med biomasse. Men den store udfordring er at komme videre fra målsætning 2020 til en ny 

målsætning for 2030, for her falder transportens udledning uheldigt ud, i det den stadig udviser en 

stigning. 

Udover at den manglende finansiering kan skabe uro i forhold til elektrificering og indkøb af nye 

eltog (lange investeringer som dermed bliver forsinkede), så udhuler regeringen den grønne tiltag. 

Jonas Dahl, SF’s finansordfører fremstiller det sådan: Besparelser på grøn forskning og klimastøtte, 

annullering af miljøafgifter og slækkede mål for CO2-udledning er Venstre-regeringens klimapoli-

tik. 

Og det kan konstateres, at der selv om der findes store rapporter og politiske aftaler om at det skal 

være billigere at benytte den kollektive trafik, så er prisen stadig blandt de højeste i Europa.  

Venstres tilgang til denne konstatering er ikke uventet, idet Kristian Pihl Lorentzen lover mere udli-

citering af togdriften. (JP 31.03.16) 

Landstrafikmodellens beregninger viser, at trafikken på de danske motorveje i perioden fra 2014-

2020, vil stige med 14%, men allerede efter det første år, er stigningen målt til 6,4 %.  

Den kollektive trafik skulle løfte hovedparten af trafikvæksten, men det er svær at se på nuvæ-

rende tidspunkt. Den endelige vurderingerne skal naturligvis baseres effekten af Togfondens akti-

viteter når de er gennemført, men en udsættelse af dele eller hele Togfondens planer, vil kun gøre 

det endnu vanskeligere at nå det fastsatte mål. 
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Selv Jyllands-Posten omtaler usikkerheden omkring finansieringen og dermed gennemførelse af 

Togfonden, som uambitiøs landsbytankegang og når prisen på olie falder og finansieringen så skal 

gennemføres via finansloven, så er der stor risiko for en sænkning af ambitionsniveauet. Der efter-

lyses en anderledes fremsynet jernbanepolitik i Danmark, nu mere end 20 år efter at højha-

stighedsforbindelsen mellem Paris og London blev åbnet. 

Og Politiken konstaterer (27.01.16) at på trods af, at man i 2009 indgik en ny trafikaftale, som 

skulle have udmøntet en række tiltag til fremme af den kollektive trafik, så er det gået stik modsat. 

Væksten i jernbanetrafikken er beskeden sammenlignet med væksten på vejene.  

Prisen på biler er faldet med 8%, mens prisen på togbilletten er steget med 33,2 procent siden 

2005. Et faktum som ikke gør det nemmere at opnå målet om at væksten skal ske i den kollektive 

trafik.  

Og den politiske holdning gør det endnu vanskeligere – Politiken citerer Hans Christian Schmidt, da 

han vendte tilbage i Transportministeriet sidste år, for at han ville: ’bruge flere penge på vejprojek-

ter’ for nu havde SR-regeringen brugt alt for mange penge på den kollektive trafik’. 

I al sandhed et udtryk for en fremsynes og ambitiøs transportpolitik. 

 

 

 


