
Mød Folketingets transportordførere   
nye som gamle – og bliv klogere på deres mærkesager  
på transportområdet.

   Carsten G. Johansen          Steen Brogaard

Mød 
de nye  
transport-
ordførere

36 år

Erhvervserfaring: Lærer (samfunds-
fag) på Herning Gymnasium

Politisk erfaring: Medlem af Folketin-
get fra 2011.
Medlem af Radikale Venstres hovedbe-
styrelse 2006-2011. Medlem af Radikale 
Venstres forretningsudvalg 2006-2010. 
Medlem af regionsrådet i Region 
Midtjylland 2010-2011 (i forretningsud-
valget).

Valgkreds: Vestjyllands Storkreds.

Blå bog: Andreas Steenberg har været 
sit partis ordfører for transport (trafik) 
i de to foregående perioder i Folke-
tinget, og den tidligere formand for 
Radikal Ungdom tager endnu en tørn 
på området. En af hans mærkesager 
er at kæmpe for vejinvesteringer, og 
han har en erklæret holdning om, at 
vejinfrastruktur er afgørende for, at 
danske virksomheder kan skabe nye 
arbejdspladser.  

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
•  Langsigtet plan for investering i  

infrastruktur
•  Lastbilers omlægning til vedvarende 

energi
•  Stop bekæmpelse af lovlig,  

udenlandsk arbejdskraft

50 år

(Afløser transportordfører:  
Kim Christiansen)

Erhvervserfaring: Projektspeditør, 
lager- og logistikchef. 

Politisk erfaring: Medlem af  
Folketinget fra 2005.
Medlem af kommunalbestyrelsen i He-
densted Kommune fra 2006 (viceborg-
mester 2010-2013 og igen fra 2018).
Medlem af kommunalbestyrelsen i 
Tørring-Uldum Kommune 1998-2006 
(viceborgmester).
Midlertidigt medlem af Vejle Amtsråd 
2002. 

Valgkreds: Østjyllands Storkreds.

Blå bog: Hans Kristian Skibby er en 
meget erfaren Christianborgpolitiker, 
som har haft en række vigtige ordfø-
rerposter. Han har blandt andet været 
Erhvervsordfører for DF siden 2011. Fra 
denne folketingsperiode er han også 
transportordfører, og med sin fortid i 
speditions- og logistikbranchen tiltræ-
der han posten med en større praktisk 
viden om branchen end de fleste andre 
politikere.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
•  At tage udgangspunkt i borgeres og 

virksomheders behov
•  Udvikling af offentlige og private 

transportløsninger
•  Klima- og miljøudviklende tiltag

24 år

(Afløser transportordfører:  
Karsten Hønge) 

Erhvervserfaring: Danselærer,  
studerer samfundsvidenskab RUC  
(eventuelt statskundskab KU).

Politisk erfaring: Medlem af  
Folketinget fra 2019.

Har siddet i SFU's landsledelse og 
været suppleant til SF's landsledelse. I 
bestyrelsen for Landsforeningen mod 
Spiseforstyrrelser og Selvskade LMSOS 
og Foreningen ”Nul huller”.

Valgkreds: Sjællands Storkreds.

Blå bog: Anne Valentina Berthelsen 
vender tilbage til Christiansborg, hvor 
hun i 13-14 års alderen var praktikant 
hos tidligere folketingsmedlem Anne 
Baastrup. Siden har den tidligere kon-
kurrencedanser været aktiv i SF. Anne 
Valentina har stor fokus på transport 
som grønt trafikområde. Hun vil i dialog 
med tidligere transportordfører Kar-
sten Hønge fortsætte SF's linje på den 
del af transportområdet, der handler 
om beskæftigelse.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
Klimakrisen kræver grøn omstilling - 
også af transporten! Derfor arbejder 
jeg for større investeringer i kollektiv 
transport og grøn biltrafik.

SF: Anne Valentina 
Berthelsen (ny)
København

Radikale Venstre:  
Andreas Steenberg
Århus

DF: Hans Kristian  
Skibby (ny)
Tørring

48 år 

(Afløser transportordfører:  
Rasmus Prehn)

Uddannelse: BA scient.pol.,  
Københavns Universitet

Erhvervserfaring: Forskellige ufaglærte 
jobs, ansat i LO Danmark 2004-2007.

Politisk erfaring: Medlem af Folketinget 
fra 2007.
 Formand for Frit Forum 2002-2003. Med-
lem af Nordisk Investeringsbanks kontrol-
komite 2012-2014. Medlem af Nationalban-
kens repræsentantskab 2014-2015. Medlem 
af Skatterådet fra 2015.
 Redaktør af "Nye vinde, nye veje – Udfor-
dringer og visioner for Socialdemokraterne i 
en stormfuld tid", Samfundslitteratur, 2002.

Valgkreds: Vestjyllands Storkreds. 

Blå bog: En efterhånden erfaren Christians-
borgpolitiker, som ikke tidligere har spillet 
nogen stor rolle på transportområdet. 
Thomas Jensen har blandt andet været 
skatteordfører og boligordfører for Social-
demokratiet. I den seneste valgperiode har 
Thomas Jensen fungeret som erhvervsord-
fører, og nu er tiden altså kommet til, at han 
skal prøve kræfter med transport.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR:  
Jeg vil arbejde for at gøre transportpolitik-
ken grøn, for en ny og bred infrastrukturaf-
tale og for at fremme cyklismen og den 
kollektive trafik.

Socialdemokratiet: 
Thomas Jensen (ny)
Silkeborg 
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46 år

Erhvervserfaring: Redaktør, netavisen 
180Grader 2007-2016
Journalist Ekstra Bladet og Berlingske 
Tidende 1999-2007

Politisk erfaring: Medlem af Folketin-
get fra 2011.
Transport-, bygnings- og boligminister 
2016-2019.
Boligordfører 2011-2016. Formand for 
Finansudvalget 2015-2016.

Valgkreds: Østjyllands Storkreds.

Blå bog: Den indfødte sønderjyde 
var primært kendt for sine holdnin-
ger på velfærdsområdet, da han fik 
jobbet som den foregående regerings 
transportminister. Ole Birk Olesen var i 
politisk modvind omkring blandt andet 
den nye taxilov, men han fik også 
gennemført forhøjelse af hastigheden 
på udvalgte statsveje og nedsættelse 
af afgiften på Storebæltsbroen. Den 
tidligere Smagsdommer på DR2 fik 
smag for området og fortsætter som 
transportordfører.  

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
•  Alle vejprojekter fra den blå  

investeringsplan gennemføres 
•  Modernisering af jernbanen holdes 

på sporet 
•  Forberedelse af byggeri af  

Kattegatforbindelse fortsætter

58 år

Erhvervserfaring: Selvstændig kon-
sulentvirksomhed 1999-2005, ansat i 
Forsvaret 1981-2005, landbrugsmed-
hjælper 1973-1979, mejeriarbejder 
1979-1981.

Politisk erfaring: Medlem af Folke-
tinget fra 2005, transportordfører fra 
2006 til i dag.
Kommunalbestyrelsen i Kjellerup 
Kommune 1993-2006. Medlem af 
repræsentantskabet for blandt andet 
Atlantsammenslutningen og Den 
Danske Europabevægelse. Medlem af 
Færdselssikkerhedskommissionen fra 
2015. 

Valgkreds: Vestjyllands Storkreds.

Blå bog: Kristian Pihl Lorentzen 
fortsætter med ordførerskabet på et 
område, hvor den tidligere major af 
linjen har stor erfaring. Han udgav i 
2010 bogen ”Hvor der er vilje, er der 
vej – Transportpolitiske visioner for 
Danmark” og i 2013 kom bogen "På 
sporet af Danmark – Jernbane før, nu 
og i fremtiden". Skriver i øjeblikket 
på bogen "Stop trafikal egoisme", der 
udkommer primo 2020.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
•  Trafikale investeringer med tyngde 

på vejene 
•  Omkostningseffektiv omstilling til 

grøn transport
•  Hastesag: Bedre kapacitet og service 

på rastepladser

59 år

(Afløser transportordfører:  
Roger Matthisen)

Erhvervserfaring: Iværksætter (proces-
ledelse og grafisk facilitering), galle-
riejer, skoleleder og folkeskolelærer.

Politisk erfaring: Medlem af Folketin-
get fra 2019.
Forperson for Alternativet Rebild 2015-
2018.

Valgkreds: Nordjyllands Storkreds.

Blå bog: Susanne Zimmer har altid 
været en engageret person, som var 
aktiv i lokale foreninger. Men den 
nordjyske skoleleder gennem 20 år er 
ny i Folketinget – og derfor også ny som 
transportordfører. Hendes mærkesager 
i valgkampen handlede i høj grad om 
at højne engagementet i den offent-
lige sektor og afskaffe bureaukratiet. 
Samt at benytte FN's Verdensmål som 
rettesnor for en miljøvenlig og socialt 
ansvarlig politik.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
Mere vild natur, 100 procent økologi 
og et giftfrit land. Jeg vil arbejde for 
klimavenlig transport og kæmpe imod 
en motorvej over Egholm.

37 år

Erhvervserfaring: Lærer, lærervikar 
og afdelingsleder i diverse folkeskoler 
2004-2019.

Politisk erfaring: Medlem af Folketin-
get fra 2019.
Medlem af byrådet i Hillerød Kommune 
fra 2013.

Valgkreds: Nordsjællands Storkreds.

Blå bog: Trådte ind på den politiske 
scene i 2013 som byrådsmedlem i 
Hillerød – dengang for Det Konservative 
Folkeparti. Fra 2017 har Mette Thiesen 
repræsenteret Nye Borgerlige, og hun 
blev partiets første kommunalpolitiker, 
da hun i 2017 fik genvalg i Hillerød. Hun 
kom også på tinge i første forsøg, da 
hun stillede op for Folketingets nyeste 
parti. Har primært markeret sig som 
pennefører for Nye Borgerliges skole-
politik, men den energiske sjællænder 
vil formentlig også forstå at markere sig 
på transportområdet.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR: 
En udbygning af vores vejnet. Der er 
brug for, at vejnettet prioriteres, og at 
hele Danmark tilgodeses.

45 år

(Afløser transportordfører:  
Brigitte Klintskov Jerkel)

Erhvervserfaring: Medejer af sko-
kæden Holst sko fra 2008. Medejer i 
wine-direct.dk fra 2009.
Markedschef, salgschef og butikschef 
1997-2008.

Politisk erfaring: Medlem af Folketin-
get fra 2019.

Valgkreds: Vejle / Sydjylland.

Blå bog: Niels Flemming Hansen er ny 
i Folketinget, men hans politiske inte-
resse ligger i blodet – som søn af den 
tidligere transportminister Flemming 
Hansen kunne det ikke være anderle-
des.  Niels Flemming Hansen slog i sin 
valgkampagne på, at han kommer i Fol-
ketinget som aktiv erhvervsmand, som 
vil arbejde for at styrke erhvervslivet i 
Sydjylland og mindske københavneriet.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR:  
•  Udbygge vejnettet – nu og  

fremadrettet
•  Bedre forhold for tung trafik i Dan-

mark, styrkelse af rastepladser
•  Løfte vognpark over på alternative 

drivformer  

65 år

Erhvervserfaring: Havnearbejder 
1981-2011, fabriksarbejder 1973-1980

Politisk erfaring: Medlem af Folketin-
get fra 2011.
I bestyrelsen for Havnearbejdernes 
Landsklub 2003-2012 og 3F Esbjerg 
Transport 2006-2012.

Valgkreds: Sydjyllands Storkreds.

Blå bog: Fortsætter som transpor-
tordfører i denne hans tredje periode 
på tinge. Den tidligere havnearbejder 
kæmper primært for klimaet, værdig 
tilbagetrækning og for at bekæmpe so-
cial dumping. På transportområdet har 
han en særlig interesse i at dæmme op 
for den udbredte cabotagekørsel med 
chauffører fra Østeuropa.

PÅ TRANSPORTOMRÅDET  
VIL JEG ARBEJDE FOR:  
•  Stop social dumping i landevejstrans-

porten
•  Togfonden på skinner igen
•  Bedre fremkommelighed for tung 

transport via massiv investering i 
kollektiv trafik

Liberal Alliance:  
Ole Birk Olesen
København 

Venstre: Kristian Pihl 
Lorentzen
Ans by 

Alternativet: Susanne 
Zimmer (ny)
Skørping

Nye Borgerlige:  
Mette Thiesen (ny)
Hillerød

Konservative: Niels 
Flemming Hansen (ny) 
Vejle

Enhedslisten:  
Henning Hyllested
Esbjerg
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