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Transport og vækst hænger sammen  
  
I alle dele af Danmark er gode trafikale forbindelser en helt afgørende forudsætning for erhvervslivets 
placering af investeringer - og dermed jobskabelse. Det gælder ikke mindst i yderområderne, der i særlig 
grad er afhængige af veje og biler fordi den kollektive transport har sin styrkeposition i tættere befolkede 
områder. Venstre vil kæmpe for øget politisk fokus på disse vigtige sammenhænge med udgangspunkt i det 
overordnede mål om et Danmark i bedre balance. Der er brug for en række konkrete initiativer, der 
sikrer bedre transportmuligheder i yderområderne. Ved næste trafikaftale i efteråret 2011 bør der afsættes 
en robust pulje på mindst 1 milliard kroner til anlæggelse af 2+1 veje med god fremkommelighed på en 
række udvalgte strækninger i provinsen. Desuden bør der ved kommende trafikinvesteringer tages mere 
hensyn til yderområdernes vækstvilkår, herunder også ved forbedret adgang til en række havne. Endvidere 
er det et vigtigt mål for Venstre at få bekæmpet de "taxifrie zoner", der breder sig i de fleste landdistrikter, 
som derved bliver mindre attraktive at bosætte sig i. Venstre ønsker også at forbedre de unges mobilitet på 
landet ved at vi snarest kommer på linie med resten af Europa med hensyn til aldersgrænsen for kørsel med 
knallert. Vi ønsker, at unge - efter en grundig uddannelse og beståelse af en regulær køreprøve - skal kunne 
køre på lille knallert fra 15 års alderen og på stor knallert fra 16 års alderen. Det vil givetvis forbedre 
trafiksikkerheden og samtidig styrke mange unges mulighed for at komme til uddannelse og fritidsaktiviteter 
selvom de bor langt fra storbyen. Endelig vil Venstre snarest have igangsat konkrete forsøg med 
differentieret hastighed på udvalgte landevejsstrækninger, hvor der er tyndt befolket og gode 
oversigtsforhold. Gode transportmuligheder er grundlaget for vækst og bosætning - og dermed et Danmark i 
bedre balance. En klog gammel kineser sagde: Vil du være rig, så byg en vej!  
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