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Program for 30. september 2014 

Kl. 13:00  Velkomst 

Transportministeren Magnus Heunicke og ministeren for by, bolig og 
landdistrikter Carsten Hansen byder velkommen   

Kl. 13:20 Oplæg fra Trafikstyrelsen 

Trafikstyrelsen præsenterer kriterierne for puljen og giver en status på, 
hvor mange ansøger der er modtaget samt, hvilke der har fået tilsagn. 
Ved Jan Albrecht, Kontorchef center for Kollektiv Trafik Trafikstyrelsen 

Kl. 13:40-14:20 Præsentation af projekter i puljen 

Eksempler på 4 støttede projekter: 

Kl.13.40 - Thisted Kommune, ”Ekspresrute og Nationalparkrute i Thy”, 
Oplæg ved Ulla Nielsen, Thisted Kommune. 

Kl. 13.50 - Vordingborg Kommunes, ”Bedre kollektiv trafik i Vordingborg 
kommune”, Oplæg ved Bo Kuno Christensen, Vordingborg Kommune. 

Kl. 14.00 - Nordjyllands Trafikselskabs, ”Strategisk opgradering af 
stoppesteder i Nordjylland”, Oplæg ved Kristoffer Martens, Nordjyllands 
Trafikselskab. 

Kl. 14.10 - FlexDanmarks, ”Den samlede rejse”, Oplæg ved Kirsten Norre 
Kristiansen, FlexDanmark. 

Kl. 14:20 Kaffe pause  

Kl. 14:35-15:20 Hvad har borgerne behov for? 

Tre kommuner giver deres syn på, hvilke behov de oplever borgerne har 

i yderområderne. Formålet med at belyse borgernes behov er at 

medtænke disse i kriterierne for  puljen samt sikre at der kommer 

ansøgninger, som er til gavn for borgerne i yderområder.  

Oplægsholdere: 

Kl. 14.35 – Thomas Adelskov, Borgmester Odsherred Kommune (A) 

Kl. 14.50 – Ole Kamp, formand for Teknik og Miljøudvalget i Ringkøbing 

Skjern Kommune (V) 

Kl. 15.05 – Lene Kjelgaard Jensen, Borgmester i Thisted Kommune (V) 

Kl. 15:20-16:10 Paneldebat 

Medlemmer fra forligskredsen stiller op til paneldebat og deltagerne 

har mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Debatten vil blive 

faciliteret af Gitte Bengtsson, Regionalpolitisk direktør i Danske 

Regioner.  

Kl. 16:20 Afslutning 

 

Bedre kollektiv trafik i 
yderområderne 
I inviteres hermed til Trafikstyrelsens konference om 

forbedring af kollektiv trafik torsdag den 30. september 2014.  

Efter 2 år med ansøgningsrunder i puljen til forbedring af den 

kollektive trafik i yderområder, er det nu tid til at evaluere på 

puljens kriterier og formål. 

Derfor byder Transportminister Magnus Heunicke og 

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, 

velkommen til en eftermiddag med debat om hvordan vi får 

bedre kollektiv i yderområderne. 

Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne 

blev vedtaget som led i aftalen om bedre og billigere kollektiv 

trafik mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk 

Folkeparti og Det Radikale Venstre), Enhedslisten og Dansk 

Folkeparti i 2012 – hvor der blev afsat 57 mio. i årene 2013-

2017. Til at debattere puljen vil forligskredsen bestående 

medlemmer fra de respektive partier være repræsenteret. 

 

Dato: 30. september 2014 kl. 13:00-16:20  

Sted: Trafikstyrelsens Auditorium, Edvard Thomsens Vej 14, 

Ørestaden, 2300 København S  

 

Tilmelding: senest 23. september 2014 via 

www.trafikstyrelsen.dk/yderomraader  
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