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At få lov at sparke døren ind….

• En sød, lille sag

• Minimalistisk

• Proces
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Faglighed….

• Vi kender på forhånd regionen 

• Bredt bæredygtighedsaspekt



4

RUP-Proces

• Take off i Billund Lufthavn

• Dialoggrupper på højskoler

• Kommunedialog-runde

• Skrivefase - Skriveteam og fagteam

• Diverse styregrupper (konkret eller ej…) 

• Høring

• ………
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RUP-Produkt

• 3 værdier: frisind, udsyn og bæredygtighed

• 5 fokusområder: 

– Sammenhæng og tilgængelighed

– Vækst og velfærd

– Bo og leve

– Læring og viden

– Oplevelse

• Pejlemærker
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At vælge, hvad der skal vurderes på

Interreg:

De enkelte 14 underprioriteter

Råstof plan:

strategielementerne, retningslinierne og de enkelte udlæg

Den regionale Udviklingsplan:

Pejlemærker 
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RUP-miljøvurdering proces

• Sparke døren ind…

• Skrivefasen

• Styregruppe-behandlingerne

• De sidste 5 minutter i 12 til os….
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Eksempel:
Sammenhæng og tilgængelighed 

• Pejlemærker – version 6

• Vores miljøvurdering

• Pejlemærker – version 7
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Rum til sammenhæng og tilgængelighed

I dele af Syddanmark er presset på motorveje og jernbaner så stort, 
at de nærmer sig kapacitetsgrænsen. Både regional og national 
trafik, samt lastvognstrafik mellem Skandinavien og kontinentet,
belaster de syddanske trafikårer. De syddanske havne håndterer 
mere end en tredjedel af al søtransport af gods i Danmark, men en 
hastigt voksende containertransport har ingen specialiserede 
havneterminaler i Syddanmark. Billund Lufthavn har markeret sig 
som ikke alene regionens markant største lufthavn, men som hele 
Vestdanmarks ubestridt mest betydende lufthavn.

Transportsystemet skal udvikles, så udveksling af personer, gods, 
service og viden sker effektivt og uden besværlige barrierer. 
Transportsektoren skal sammen med relevante aktører arbejde for 
at vende udviklingen til en voksende bæredygtighed, hvilket bl.a. 
indebærer en mere effektiv energianvendelse, højere andel af 
fornybare ressourcer og reduceret udslip. Udfordringen er på én og 
samme tid at effektivisere transporten og imødekomme rimelige 
sociale og miljømæssige hensyn.
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PEJLEMÆRKER

Alle befolkningsgrupper har gode muligheder for transport til og fra bopælen.

Det er sikkert at færdes i Syddanmark

Internationale forbindelser forbedres til stadighed – især vej- og baneadgang til 
EU-prioriterede linier, godstransport til søs samt direkte flyforbindelser til større 
europæiske byer. 

Hovedstrukturen af motorveje og jernbaner, der binder Syddanmark sammen, 
fungerer gnidningsfrit 

Områder med stor afstand til den overordnede struktur er bundet effektivt 
sammen med denne, dvs.: gode færgeforbindelser til og fra de syddanske øer, et 
kollektivt trafiksystem, der – bl.a. for pendlere – er et reelt alternativ til at bruge 
bilen, og direkte, let fremkommelige veje ind til hovedstrukturen

Et net af effektive og tilgængelige godsterminaler (havne, kombiterminaler, 
transportcentre o.lign.) er udbygget/etableret, så det er muligt at vælge den mest 
effektive og bæredygtige transport af godset. 

Enkelte, velbeliggende havne indgår i et net af skandinaviske/nordeuropæiske 
havne, der er specialiserede i containertransport

Hele Syddanmark indgår i et fælles bredbåndsnet
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Vores kommentarer

Først ingeniør-matrixen:

• Befolkning og/eller materielle goder positivt 

• Internationale (fly)forbindelser - topscore negativt

• Bygning af tekniske anlæg – generelt en belastning

Så lyrikken:

• Kapacitet fylder meget mere end afkobling 

Trængselsproblemer fylder mere end bæredygtighed

• Måske mest ordvalg: ”forbedres”, ”effektive”? Giver ikke noget 
miljømæssigt +
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Hvad skete der så?

• Internationale forbindelser: vigtig omformulering, hvor 
miljøaspektet kommer ind.

• Et ekstra pejlemærke aht tekniske anlæg

• Den indledende tekst blev ændret – lidt men effektfuldt

• Bæredygtighed ind nogle strategiske steder
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Internationale forbindelser forbedres til stadighed – især vej- og baneadgang 
til EU-prioriterede linier, godstransport til søs samt direkte flyforbindelser til 
større europæiske byer.

Internationale forbindelser – især vej- og baneadgang til Centraleuropa, 
godstransport til søs samt direkte flyforbindelser til vigtige europæiske byer –
forbedres med som minimum en uændret og helst en faldende 
miljøpåvirkning

Internationale forbindelser
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Tekniske anlæg

• Tekniske anlæg opføres med respekt for miljø- og 
naturpåvirkninger
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Områder med stor afstand til den overordnede struktur er bundet effektivt sammen
med denne, dvs.: gode færgeforbindelser til og fra de syddanske øer, et kollektivt 
trafiksystem, der – bl.a. for pendlere – er et reelt alternativ til at bruge bilen, og 
direkte, let fremkommelige veje ind til hovedstrukturen

Områder med stor afstand til den overordnede struktur er bundet effektivt og 
energioptimalt sammen med denne. Det kollektive trafiksystem er – bl.a. for 
pendlere og uddannelsessøgende – et reelt alternativ til bilen

Bæredygtighed ind som værdi



18

++
Hele Syddanmark i et fælles bredbåndsnet9 

(-)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)
Tekniske anlæg opføres med respekt for 

miljø- og naturpåvirkninger

8

(-)(-)+(-)
Enkelte, velbeliggende havne indgår i et net 

af Skandinaviske/ nordeuropæiske havne, 

der er

specialiserede i containertransport

7

(-)(-)++++(-)+(+)
Et net af effektive og tilgængelige 

godsterminaler er udbygget, så det er muligt 

at vælge den mest effektive og bæredygtige 

godstransport

6

++++
Områder med stor afstand til den 

overordnede struktur er bundet effektivt 

sammen med denne (gode 

færgeforbindelser, kollektivt trafiksystem og 

direkte veje

ind til hovedstrukturen)

5

(-)(-)++
Hovedstrukturen af motorveje og jernbaner, 

der binder Syddanmark sammen, fungerer 

gnidningsfrit

4

(-)+(+)(+)(+)(+)(+)(+)+(+)
Internationale forbindelser forbedres til 

stadighed (vej, bane, gods, fly)

3

+++(+)
Det er sikkert at færdes i Syddanmark2

+(-)(-)+
Alle befolkningsgrupper har gode 

muligheder for transport til og fra bopælen

1

Kulturar

v

Landsk

ab

Materiel

le goder

Ressour

cer og 

energi

Klimati

ske 

faktorer

LuftVandJordMennes

kers 

sundhed

Befolkn

ing

Biologi

sk 

mangfol

dighed, 

flora og 

fauna

Pejlemærker



19

Vurdering af version 7

• Der er mange ”måske” godt (+)

• Stadig belastning landskab og kulturarv, hvis der skal 
bygges infrastruktur-anlæg

• I øvrigt ikke helt den samme vurdering, fx centralisering af fx 
godsterminaler vurderes nu (pga samling af fx støj og 
luftforurening) som mindre godt for sundheden (lokalt)
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Matrix oversigt

• Værktøj til overblik og dialog

• Ingen/få markeringer: OK?

• Mange markeringer: OBS!!

• Færre markeringer: mønster?

• Fastholdelse: grund til særlig opmærksomhed efterfølgende
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Pointer

• Faglighed

• Processen det vigtige

• Rapporten minimalistisk

• Lavt tidsforbrug

• Udvælgelse af, HVAD der skal vurderes


