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Indledning 
Ingeniørforeningen i Danmark – IDA – ønsker at bidrage til udviklingen af en 
bæredygtig mobilitet i Danmark. Der tages her udgangspunkt i 2030-målene 

og en bæredygtig indsats, samt den nationale danske målsætning om 70 % 
CO2 reduktion inden 2030 fra alle sektorer, også transportsektoren. For at nå 

dette mål, vurdere IDA, at det er nødvendigt at gennemføre flerstrengede 
initiativer. Et væsentligt initiativ er at etablere en samlet Mobilitetsstyrelse, der 

omfatter alle dele af de statslige opgaver omkring transport og mobilitet. 
Herunder udarbejdelsen af Nationale Mobilitetsplaner. I dette baggrundspapir 

begrundes, hvorfor dette fokus er nødvendigt for at gøre persontransporten i 
Danmark bæredygtig, og hvordan denne fokusering kunne gribes an.  

 

Hovedkonklusion 
For at få et bredere mobilitetsfokus og en mere ensartet opgavevaretagelse 

foreslås oprettet en Mobilitetsstyrelse ved sammenlægning og overflytning af 
opgaver omkring overordnet trafikplanlægning, analyser, udbud og 

trafikkontrakter fra Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Banedanmark og 
Vejdirektoratet.  

 

Anbefalinger 
Ved at overføre trafikplanlægning, analyser, udbud og trafikkontrakter til 

Mobilitetsstyrelsen, bliver denne en koordinerende, planlæggende og styrende 
myndighed, og det sikres, at barrierer i form af silotænkning fjernes, og at 

grundlaget for en sammenhængende national mobilitetsplan sikres de bedste 
vilkår. Ved at samle al koordinering af planlægningen af transport på både vej 

og bane samt færger og luftfart i en fælles styrelse er det muligt at involvere 

og samle brugernes krav til mobilitetsudbuddet ét sted og på tværs af 
transportmidler.  

 
Mobilitetsstyrelsen skal i samarbejde med de regionale mobilitetsselskaber, 

varetage den statslige og regionale kollektive trafik. Herunder udarbejdelse af 
mobilitetsplaner med konkrete trafikeringsplaner og de heraf afledte 

infrastrukturplaner. 
 

Dette kræver endvidere, at der sker en sidestilling af investeringer i de 
statsligt, regionalt og kommunalt ejede jernbane, metro- og 

letbanestrækninger. Og at investeringerne sker på baggrund af de vedtagne 
mobilitetsplaner og behov og ikke ud fra faste ensartede tilskud. 
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Analyse 
En medvirkende årsag til den kollektive trafiks svigtende betydning i Danmark 
vurderes at være manglen på en overordnet og samlet planlægning i Danmark. Denne 
planlægning mangler som redskab til at kunne styre udvikling og prioriteringer for 

hele transportsektoren inkl. jernbanen. Mobilitetsstyrelsen skal varetage 
administrationen af en National Mobilitetsplan med tilhørende sektorplaner for 

jernbanen såvel som for den vejbårne transport og cyklismen.  
 
Sektorplanerne skal være solidt fagligt forankrede og være baseret på formulerede 

mål og delmål, der er kvantificeret og tidssat. Samtidig skal planerne tage 
udgangspunkt i en overordnet vision, og målformulering og -styring skal ske med 

basis i transportpolitiske prioriteringer, som skal tage deres udgangspunkt i tidens 
store temaer, bæredygtighed og mobilitet.  
 

Der eksisterer i dag allerede planer for vejnettets udbygning, samt modernisering og 
udbygning af lufthavne og trafikhavne, men disse delplaner er ikke bygget ind i et 

samlet hele med blandt andet jernbane og cykelinfrastruktur. Hver for sig fremstår de 
som fragmentariske bidrag. 

  
Udviklingen af den statslige jernbane har i dag primært afsæt i forskellige politiske 
forlig inden for det økonomiske råderum. 

 
Herudover er der også indgået andre forlig om udbygningen af jernbanen, blandt 

andet forliget om etablering af Togfonden med tilhørende planer om udbygning af 
jernbaneinfrastrukturen. Tilsvarende inden for vejsektoren er udbygning og anlæg af 
et antal veje aftalt gennem politiske forlig. Hertil kommer en række puljer til 

finansiering af bedre cyklistfremkommelighed, trafiksikkerhed mv. Cyklismen skal i 
denne sammenhæng anses for en selvstændig transportform, der skal prioriteres i en 

udvikling i en tæt sammenhæng med den kollektive transport. 
 
Sammenfattende bør alle transportformer, herunder metro, letbaner og cyklisme, 

være underlagt Mobilitetsstyrelsen. Dels fordi de er en del af det samlede 
transportsystem - dels på grund af den øgede statslige finansiering i de store 

bysamfund, grundet den voldsomme og fortsættende urbanisering af samfundet.  
 

• Bæredygtig mobilitet i Danmark: Vej, bane og sti  
Det antages, at valg af transportmiddel altid sker ved at vælge det mest 
hensigtsmæssige alternativ til en given rejse ud fra række kriterier. Det handler ikke 

altid om at komme hurtigst frem. Hvis den længere tur betyder færre skift, større 
komfort, en stabil mobil arbejdsplads, øget sundhed eller lignende kan det være at 

foretrække i nogle situationer. Ved at forankre statslige, regionale og kommunale 
tiltag ét sted er det tilmed forventningen, at særinteresser og suboptimering erstattes 
af fælles målsætninger, der vil sikre en hurtigere opstilling til en bæredygtig mobilitet, 

med mærkbare CO2 reduktioner til følge. 
 

Samlet set skal Mobilitetsstyrelsen sikre, at den offentlige transport effektiviseres og 
gøres mere attraktiv ved at samtænke de forskellige kollektive transportformer- den 
bane- og vejbårne - med (el-)cykler, så der kommer fokus på, at den samlede rejse 

fra A-B skal kunne foretages på den mest hensigtsmæssige måde. 
 

I Mobilitetsstyrelsen skal cyklisme fremmes og sidestilles med vej og bane, som en 
ligeværdig og vigtig del af løsningen til at sikre omstillingen til en bæredygtig 
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mobilitet. Der er et særligt behov for, at cyklisme prioriteres på tværs af kommuner 
og regioner. Der er i dag ikke et samlet nationalt overblik over cykelinfrastrukturen, 

og cykelstisystemet hænger ikke sammen f.eks. på tværs af kommuner og regioner, 
som veje og baner gør det. 
 

• Mobilitetsøkonomi 
En af de vigtigste første opgaver for en Mobilitetsstyrelse vil være at kigge på de 

beslutningsværktøjer, vi som samfund anvender for at prioritere vores investeringer. 
Målet om at skabe en grøn omstilling af transportsektoren og sikre den CO2-reduktion, 

vi på nationalt plan har forpligtet os til, betyder, at beslutningsgrundlaget skal 
tilpasses, så bæredygtige tiltag vægtes langt højere.  
 

Anvendelsen af de nuværende samfundsøkonomiske analysemodeller favoriserer 
bilismen og kan ikke anvendes til at vurdere større forandringer som en prioriteret 

omlægning til mindre miljøbelastende transport, hvor samfundets transportvaner 
tilpasser sig til et multimodalt mobilitetstilbud. En ny Mobilitetsstyrelse kan sikre, at 
modellerne revideres. 

 
Hvis cyklisme kombineres med den kollektive trafik, kan vi tilmed få erstattet langt 

flere bilrejser med kombinationsrejser, også på de længere ture. 
CO2-reduktion i infrastrukturprojekter, både ved anlæg og i drift, kan med fordel være 
en afgørende investeringsparameter, så mobilitetsprojekter med en CO2-

tilbagebetalingstid på mere end 10 år f.eks. ikke gennemføres. Ligeledes bør 
modellerne som tidligere nævnt tilpasses, så begrænsninger på kørsel i privatbiler 

ikke beregnes som velfærdstab i modellerne, som det er tilfældet i dag. 
 

• Opbygning 
Mobilitetsstyrelsen skal være den administrative enhed, der sikrer, at mobilitetsplanen 
bliver implementeret. Der skabes herved et nationalt overblik, der sammen med 

videndeling giver ensartede og optimale betingelser for en bæredygtig mobilitet over 
hele landet.  

 
Mobilitetsstyrelsen skal samarbejde med tilsvarende regionale mobilitetsorganer, der 
står for den regionale mobilitetsplanlægning på tværs af trafikarter i de enkelte 

regioner. Mobilitetsstyrelsen skal sikre, at de regionale mobilitetsplaner hænger 
sammen med den nationale mobilitetsplan, og at de samordnes på tværs af 

regionernes grænser og tilskynder til regionalt samarbejde. 
 
En samlet Mobilitetsstyrelse skal levere en fysisk mobilitet til befolkning og 

virksomheder, der stiller krav om tilgængelighed, hastighed, kapacitet, energiforbrug, 
klima- og miljøpåvirkning samt sikkerhed. Der skal lægges overordentlig stor vægt på 

sektorens bidrag til opfyldelse af klimamål og miljøkrav i tæt samspil med effektivitet 
og samfundsøkonomi. Dette gælder både for transport af personer og gods. Og disse 

kan tilmed tænkes sammen for fuld udnyttelse af kapaciteten uden for myldretiden.  
 
For så vidt angår den mere detaljerede organiseringen af jernbanesektoren henvises i 

øvrigt til rapporten ”En revitalisering af jernbanen i Danmark1”, der nærmere 

 
1 En revitalisering af jernbanen i Danmark, Udarbejdet af en kreds fra NJS (Forum for Nordisk Jernbane 
Samarbejde) Danmark 2019 
 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/tru/bilag/201/2143049.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/tru/bilag/201/2143049.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/tru/bilag/201/2143049.pdf
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beskriver, hvordan den kan organiseres for at skabe en mere entydig og effektiv 
sektor. 

 
Om regionernes lokalbaner henvises til Danske Regioners notat fra 2016 
Lokalbanernes betydning i landområder og resultater2. 

 

• Inddrag erfaringer fra udlandet 
Mobilitetsstyrelsen skal se på, hvordan mobiliteten styres og effektiviseres i andre 
nordiske og EU-lande, hvor praksis mange steder er en hel anden. For mobilitet i 

storbyer, herunder organisering af trafikken, kan man finde inspiration i ’Transport for 
London’, i Berlin eller i Oslo.  
 

• Regionale mobilitetsselskaber  
De regionale trafikselskaber omdannes til regionale mobilitetsselskaber ved 

inddragelse af alle former for mobilitet. 
 

De regionale mobilitetsselskaber overtager således ansvaret for hele den regionale 
trafik i deres geografiske områder, så de ikke kun tager sig af den offentligt 
finansierede kollektive bustrafik og trafikken på lokalbanerne (som i dag), men også 

får ansvaret for alle andre mobilitetsformer, herunder den regionale togtrafik, som i 
dag, efter forhandlinger hhv. udbud, udføres af DSB og Arriva på statens jernbanenet. 

 
Også planlægningen af det overordnede vejnet og cykelruter samt færger tilføres de 
regionale mobilitetsselskaber. 

 
I Hovedstaden således såvel S-togstrafikken som metroen og letbanen. 

 
I Aarhus og Odense også letbanerne. 
 

Herved sikres fuldstændig samordning mellem alle kollektive trafikformer på skinner 
og vej, der udføres som regional eller lokal offentlig servicetrafik. De dele af DSB’s 

nuværende trafik på ”de lange skinner”, som kategoriseres som regionaltrafik, 
overføres således ansvarsmæssigt fra staten til trafikselskaberne. 
 

Staten beholder ansvaret for de dele af DSB’s nuværende fjerntrafik, der kan 
betegnes som samfundsbegrundet trafik.  

 
De regionale trafikselskaber skal være forpligtet til at indgå indbyrdes aftaler om 
fælles udbud af jernbanetrafik, der udføres inden for to eller flere regioners 

geografiske områder.  
 

Trafikselskaberne får selvstændig økonomi finansieret af staten, regionerne og 
kommunerne. Udgangspunktet for finansieringen er såvel den nationale, som de 

regionale mobilitetsplaner, og ikke faste tilskud. 
 

 
2 Lokalbanernes betydning i landområder og resultater, Danske Regioner 2016 
 

https://www.regioner.dk/media/1320/lokalbanernes-betydning-i-landomraaderne-og-resultater.pdf
https://www.regioner.dk/media/1320/lokalbanernes-betydning-i-landomraaderne-og-resultater.pdf

