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Infrastrukturplan 2035 – også set med broøjne 
 

 

 
  

 

  

Jens Holmboe Hakon Iversen 

Vejdirektør for Vejdirektoratet Administrerende direktør for Banedanmark 
 
Infrastrukturplan 2035 beskriver de fremtidige investeringer og projekter inden for 
infrastruktur i Danmark. Broer er en vigtig del af infrastrukturplanen, da de er med til at 
sikre, at borgerne kan komme hurtigt og sikkert frem til deres destinationer, samt at 
godstransporten kan foregå effektivt. Infrastrukturplan 2035 har fokus på både at 
vedligeholde eksisterende bygværker og bygge nye, der lever op til fremtidige krav og øger 
bæredygtigheden. 
 
Vejdirektoratet og Banedanmark er to centrale aktører i gennemførelsen af Infrastrukturplan 
2035, som har medført en omfattende udvidelse af aktivitetsniveauet på tværs af 
infrastrukturområdet, og Vejdirektoratet og Banedanmark står midt i at skulle op til 
mangedoble omfanget af anlægsaktiviteter, herunder konstruktionen af bygværker. 
 
Gennemførelsen af infrastrukturplanens projekter skal ske på korrekt vis, og begge styrelser 
har en række udfordringer i relation til planen. En af de største udfordringer er at sikre, at 
de mange bro- og tunnelprojekter, der er inkluderet i planen, kan gennemføres inden for 
den økonomiske ramme, der er sat. Det kræver en god planlægning og styring af 
projekterne samt en høj grad af brofaglig viden for at sikre, at midlerne bliver brugt 
effektivt. 
 
En anden udfordring er at sikre, at projekterne kan realiseres på en måde, der beskytter 
klimaet/miljøet og ikke påvirker borgerne negativt. Det kræver en god dialog med 
brorådgivere, entreprenører, myndigheder, kommuner og borgergrupper for at sikre, at 
projekterne tager højde for disse hensyn. Endelig er der udfordringer forbundet med at 
sikre, at projekterne holder trit med den brotekniske og teknologiske udvikling. 
 
På grund af det meget fine samarbejde mellem VD, BDK og hele branchen i Vejregel-
arbejdet, især i vejregelgruppe bygværker, sikres det at de fælles mål omkring CO2-
reduktion, fokus på de miljømæssige og teknologiske udviklinger sammen med rådgivere og 
entreprenører adresseres i projekterings- og udførelsesregler for broer og konstruktioner i 
fremtiden. 
 
Jens Holmboe, Vejdirektør for Vejdirektoratet, og Hakon Iversen, Administrerende direktør 
for Banedanmark, vil i præsentationen belyse de kommende bro- og tunnelprojekters 
volumen og give deres bud på, hvilke fokusområder der er vigtige for at sikre en vellykket 
gennemførelse af projekterne i Vejdirektoratet og Banedanmark. 
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Aftale om Infrastrukturplan 2035. 

 

 
Bred aftale om infrastruktur for mere end 160 mia. kroner. 

 


