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S vil bruge 70 mia. kr. på 
flere motorveje, tog og 
cykelstier 
Socialdemokraterne vil bruge 70 mia. kr. til nye motorveje, broer og tog de næste 10 år. 

Dansk Industri bakker op om planen, mens man hos Venstre roser initiativet, men kalder 

indholdet for en tynd kop te. 
 

 
 

De politiske partier har længe efterlyst en plan for, hvordan man skal få gjort noget ved den stigende 

trængsel på vejene. Nu er socialdemokraterne klar til at afsætte 70 mia. kr. til nye motorveje, broer, 

jernbaner og cykelstier over de kommende 10 år. 

 

Det socialdemokratiske udspil sætter beløb på, men peger ikke på, hvor pengene skal komme fra, eller 

præcis hvilke projekter der skal gennemføres. Partiet lægger i stedet op til, at man ønsker, at et stort flertal 

i Folketinget skal forhandle og blive enige om de næste mange års investeringer i den danske infrastruktur. 

Derfor har man ikke på forhånd ranglistet de 25 mulige projekter, som står på en liste i udspillet. 

 

Listen tæller både en hærvejsmotorvej ned gennem Jylland, en Ring 5-motorvej vest for København, 

projekter under Togfonden, udbygning af letbanen i København samt flere cykelstier. 

 



Udspillet får ros fra Dansk Industri, mens meldingen fra regeringspartiet Venstre indeholder både ris og ros. 

 

Transportordfører Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet understreger, at der skal være en balance mellem 

investeringer i nye motorveje og investeringer i den kollektive trafik og i flere cykelstier. 

 

»Vi har ikke lagt os fast på, hvilke projekter der skal gennemføres. Det skal bero på en bred politisk 

drøftelse – og jeg håber, at vi kan få både Venstre, Det Konservative Parti og Liberal Alliance med i en bred 

fremtidig aftale,« siger Rasmus Prehn, der advarer mod at gøre de kommende investeringer i infrastruktur 

til en kamp om at bruge flest penge i den kommende valgkamp. 

 

Togfond eller ej? 
 

Hidtil har den helt store uenighed mellem regeringen og oppositionen været Togfonden, der bl.a. skal gøre 

det muligt at køre med tog mellem de store byer på blot én time. Skal det være muligt, skal der rettes en 

masse jernbanespor ud, ligesom der skal bygges en helt ny togbro over Vejle Fjord, som regeringen pure 

afviser. 

 

Togfonden er en aftale med de røde partier og Dansk Folkeparti. Indtil videre er kun første etape af 

togfonden aftalt endeligt, men Rasmus Prehn åbner for forhandlinger også om Togfonden: 

 

»Vi vil selvfølgelig forfølge vores visioner for Togfonden, men vi må også lytte til, hvad flertallet i 

Folketinget siger,« lyder det fra Rasmus Prehn. 

 

V: Luftig finansiering 
 

Hos Venstre er transportordfører Kristian Pihl Lorentzen glad for, at Socialdemokratiet kommer med et 

udspil om investeringerne i veje, broer og jernbaner. 

 

»Jeg hilser det velkommen, at de kommer med et oplæg, og at de lægger op til en langsigtet plan, præcis 

som vi ønsker. Men der er også hår i suppen. Især det faktum, at de fastholder Togfonden – et projekt, der 

ikke er penge til, og som der ikke er brug for. Det er vi uenige i,« siger Kristian Pihl Lorentzen og fortsætter. 

 

»Det andet er, at finansieringen er luftig. De siger blot, at det skal være indenfor den samlede 

investeringsramme på 600 mia. kr. – det er ikke særlig konkret. Endelig har man ikke prioriteret, men 

bringer bare eksempler på mulige projekter fra en lang ønskeseddel, der vil koste langt mere end de 70 

mia. kr. Det er en tynd kop te.« 

 

Hos Dansk Industri lyder der positive toner fra direktør Michael Svane fra DI Transport, der bakker op om 

flere elementer. 

 

Ros fra DI 
 



»De 70 mia. kr. svarer til det beløb, vi har anvist. Vi hæfter os også ved, at socialdemokraterne vil have en 

rullende planlægning hvert femte år. Det svarer også fuldstændig til, hvad vi har anbefalet. Og så ønsker de 

en stor samlet forligskreds bag investeringsplanen. Det gør vi også. Derfor flugter deres plan vældig godt 

med vores,« siger Michael Svane 

 

Også han peger imidlertid på, at det ikke er tydeligt, hvor de 70 mia. kr. skal komme fra, ligesom 

Socialdemokratiet ikke har prioriteret i de mange projekter. 

 

I udspillet fra Socialdemokratiet lægges der op til, at der i 2030 skal være 500.000 grønne biler. Det er kun 

halvdelen af den million grønne el- eller hybridbiler, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved 

Folketingets åbning bebudede i 2030. Til gengæld vil Socialdemokraterne også have indført elbusser i alle 

de støre byer, ligesom man vil fritage elbilerne for at betale afgift, når de lader deres biler op. 

 

Udover de store vej- og jernbaneprojekter, som staten skal betale, kommer – ifølge det socialdemokratiske 

oplæg – en række brugerbetalte projekter, der har været drøftet de seneste måneder og år. Det handler 

bl.a. om en Kattegatforbindelse, en havnetunnel i København og en udvidelse af metroen i København. 

 

 


