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Program for høring om lokalbanernes fremtidige drift 
og vedligehold 
 

Transportudvalget har besluttet at holde en offentlig udvalgshøring om 

lokalbanernes fremtidige drift og vedligehold.  

 

Formålet med høringen er at bibringe udvalget og andre interesserede viden 

og fakta om lokalbanernes vedligeholdelsesmæssige tilstand, økonomi og 

fremtidige investeringsbehov. Hvad det er for nogle udfordringer, lokalbanerne 

står over for i de kommende år, om der er sikret tilstrækkeligt finansiering af 

lokalbanernes fremtidige drift og hvorvidt finansieringen udnyttes på optimal 

vis, er nogle af de emner, som høringens oplæg vil komme omkring. 

Ligeledes vil høringen bidrage til at få belyst lokalbanernes samfundsmæssige 

funktion og betydning for vækst og udvikling med fokus på bl.a. mobilitet, 

bosætning, uddannelse og det lokale erhvervsliv.  

 

Høringen består af to blokke, hvor høringens oplæg er inddelt efter temaerne: 

lokalbanernes funktion og betydning og en blok med cases, der vil beskrive og 

anskueliggøre konkrete problemstillinger for lokalbanerne.  

 

Tid og sted  

 

Høringen afholdes onsdag den 24. februar 2021 kl. 14.30 – 16.35 i 

Landstingssalen på Christiansborg og virtuelt via Teams. 

 

Rammerne for høringen  

 

Høringen bliver indledt med taler og oplæg fra inviterede oplægsholderne, jf. 

nedenfor. Der afsættes 10 minutter til hvert oplæg. Mellem hvert oplæg 

afsættes 5 minutter til spørgsmål fra medlemmer af Folketinget. Det vil i et 

begrænset omfang blive muligt for tilhørere at stille spørgsmål eller komme med 

korte kommentarer i den brede debat efter oplæggene.  

 

Efter oplæggene er der afsat tid til debat baseret på spørgsmål og 

kommentarer fra repræsentanter fra Folketingets partier og tilhørere via 

12. februar 2021 
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Teams. Udvalget vil i den forbindelse også invitere relevante foreninger og 

organisationer m.m. til at deltage virtuelt i høringen. Tilhørere vil kunne stille 

spørgsmål via chatfunktionen i Teams, men formanden kan som ordstyrer og 

af hensyn til programmet udvælge, hvilke spørgsmål der stilles. Som tilhører 

er man således ikke garanteret at kunne få stillet et evt. spørgsmål, da det 

afhænger af, om tidsrammerne for høringen tillader det.  

 

Høringen er således åben, men som rammerne pt. er i Folketinget, 

gennemføres høringen uden fysisk deltagelse af eksterne tilhørere. Tilhørere 

kan i stedet deltage virtuelt via Teams eller live-streame høringen via 

Folketingets hjemmeside, hvor den også kan ses efterfølgende.  

 

Oplægsholdere og udvalgsmedlemmer kan deltage fysisk, hvis de ønsker det, 

og i det omfang, der er plads til det. Der opfordres dog til brug af Teams. Der 

kan i Landstingssalen være 16 personer ved bordet og 10 personer, der ikke 

sidder ved bordet. Deltagerantallet er inklusive oplægsholdere, evt. minister 

og embedsmænd, formand og udvalgssekretær m.v. 

 

 

Program for høringen  

Høringen består af otte oplæg fordelt over to temaer samt en afsluttende 

debatrunde, der samlet varer ca. 2 timer (125 minutter). 

 

TID AFSAT TID  EMNE TALER  

KL. 14.30 5 min Velkomst Jeppe Bruus (S) 

formand for 

Transportudvalget 

(fungerer også som 

ordstyrer) 

BLOK 1 – TEMA: LOKALBANERNES SAMFUNDSMÆSSIGE FUNKTION OG BETYDNING 

KL 14.35 10 min Oplæg 1:  

Regeringens syn på 

lokalbanernes funktion 

Transportminister, 

Benny Engelbrecht 

 

KL. 14.45 Spørgsmål 

KL. 14.50 10 min Oplæg 2:  

Lokalbanernes betydning 

for det lokale erhvervsliv 

Michael Svane, 

Branchedirektør, DI 

Transport 

KL. 15.00 Spørgsmål 

KL. 15.05  10 min Oplæg 3:  

Lokalbanernes funktion i 

det danske trafiksystem 

 

Alex Landex, 

chefkonsulent, 

Rambøll 

KL. 15.15 Spørgsmål 
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KL. 15.20  10 min Oplæg 4:  

Lokalbanernes økonomi 

Carsten Kissmeyer, 
formand for Udvalget for 
Regional Udvikling (V) 
og folketingsmedlem  

 

KL. 15.30 Spørgsmål 

KL. 15.35 PAUSE 

BLOK 2 – TEMA: CASES: ANSKUELIGGØRELSE AF KONKRETE PROBLEMSTILLINGER 

KL. 15.45 10 min Oplæg 5:  

Østbanen fra Stevns til 

Roskilde 

Heino Knudsen (S), 

formand for Region 

Sjælland 

Anette Mortensen 

(V), Borgmester i 

Stevns  

KL. 15.55 Spørgsmål  

KL. 16.00 10 min Oplæg 6: 

Lemvigbanen 

Arne Lægaard, 

bestyrelsesformand, 

Midtjyske Jernbaner 

A/S 

  

KL. 16.10 Spørgsmål og debat  

KL. 16.30 5 min Afrunding Jeppe Bruus (S) 

formand for 

Transportudvalget  

 


