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På sporet af en bedre bane 
 
Med den seneste brede trafikaftale tager vi et vigtigt skridt frem mod en jernbane, der er mere pålidelig, driftsikker 
og miljøvenlig. I kraft af aftalen er der nemlig afsat 1,2 mia. kr. til elektrificering af banen mellem Esbjerg og 
Lunderskov frem mod 2015. Endvidere har vi med  aftalen lagt sporene til en fortsat elektrificering af banen i andre 
dele af landet, herunder mellem Fredericia og Aarhus, inden for en overskuelig fremtid. I den forbindelse undersøges 
nu mulighederne for at inddrage private investorer såsom pensionsfonde m.fl., så vi kan få en tiltrængt 
modernisering og fortrængning af forældede dieseltog gennemført i vor tid.  Sådanne OPP projekter har man nemlig 
gode erfaringer med i andre lande, hvor også danske pensionsmidler er på banen i forhold til investering i 
infrastruktur. Mon ikke mange pensionssparere vil bifalde, at deres opsparing i stedet kommer til at arbejde i 
Danmark – med et passende langsigtet afkast. Elektrificeringen til Esbjerg betyder også, at der fra 2015 sker en hårdt 
tiltrængt forbedring af den fortvivlede materielsituation hos DSB i kølvandet på IC4-affæren. Det er noget, der vil 
gavne passagerne i store dele af landet.  
 
I Venstre glæder vi os også over, at den nye aftale indebærer anlæggelse af dobbeltsport mellem Vojens og Vamdrup 
som aftalt med det store trafikforlig fra 2009. Indgåede forlig og aftaler er nemlig et løfte til befolkningen, der skal 
holdes. Vi har nu afsat yderligere 55 mio. kr. til projektet, så anlæggelse af dobbeltsporet frem mod 2015 kommer til 
at ske med så små gener for togtrafikken som muligt. Vi kan i sagens natur ikke helt undgå forstyrrelser af 
togtrafikken i anlægsperioden. Men nu kommer de ned på et niveau, der er til at leve med.  Med den nye markerer 
vi et sporskifte i dansk jernbanepolitik, så vi kan komme på højde med resten af Europa når det gælder moderne og 
miljøvenlig togmateriel. Vi er kort sagt kommet på sporet af en bedre bane.  
 
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Pihl Lorentzen 
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