Forord

STATE OF THE NATION
Formålet med State of the Nation-rapporterne er
at præsentere et samlet overblik over tilstanden,
udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de
estimerede omkostninger, der skal til for at fastholde
funktionen og værdien af den danske infrastruktur.
I 2008 lancerede Foreningen af Rådgivende Ingeniører
(FRI) den første State of the Nation-rapport for Danmark
nogensinde. Rapporterne er udkommet med fast frekvens
hvert fjerde år siden da. Med State of the Nation 2020
er det fjerde gang, at vi udgiver en samlet rapport,
der analyserer tilstanden af Danmarks infrastruktur.
I denne udgave af State of the Nation har vi derudover
besluttet at dedikere en del af hver sektorbeskrivelse til
et spørgsmål om bæredygtighed; hvor godt understøtter
og udvikles hver enkelt infrastruktursektor i forhold til
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed? Ikke
mindst i lyset af de nødvendige, men også ambitiøse
mål om, at Danmark skal være CO2-neutral i 2050,
og at Danmark i 2030 skal reducere udledningen af
klimagasser med 70 % i forhold til niveauet i 1990.
Med en rapport, der hvert fjerde år har sat fokus på
den samlede udvikling af infrastrukturen i Danmark,
begynder vi nu for alvor at kunne se betydningen af
politiske beslutninger – både når det handler om at
skabe fremdrift og udvikling, og når et beslutnings
vakuum sætter udviklingen i stå.
Siden 2008 er infrastrukturen generelt blevet løftet.
Ikke mindst den politiske aftale ”En grøn transport
politik” fra 2009 har været grundlaget for mange af
de forbedringer, vi har kunnet måle i State of the
Nation-rapporterne, suppleret med efterfølgende forlig
og politiske aftaler om såvel togfond som udviklingen
af vores forsyningssektorer mv.
Med 2020-rapporten, står det til gengæld tydeligt,
at det politiske momentum om at udvikle og fortsat
fremtidssikre infrastrukturen har tabt fart. Der
mangler et bredt forlig og en samlet plan for Danmarks
transportinfrastruktur. Anlægsloftet i kommunerne og et
manglende Christiansborgpolitisk fokus på den offentlige
bygningsmasse har efterladt de kommunale bygninger,
og i væsentlighed også de kommunale veje, i en generel
tilstand af utilstrækkeligt vedligehold. Og nok så væsentligt er der kommet en række nye udfordringer, ikke
mindst i relation til klima og bæredygtighed, som yderligere udfordrer vores infrastruktur.
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For første gang nogensinde er den samlede karakter
på tværs af alle infrastruktursektorer lavere end
i den foregående rapport!
Men på mange måder er der plads til at tegne en ny
retning for den samlede danske infrastruktur for
2020’erne og frem. På baggrund af den vedtagne klimalov
og de kommende klimahandlingsplaner er der plads
til at samtænke et løft af infrastrukturen med de klimaog bæredygtighedsudfordringer, vi står overfor som
samfund – og alle sektorer hænger sammen. Energi
sektoren er nøglen til fossilfri transport. Bygningsmassen
kan være med til at reducere bruttoenergiforbruget
og dermed markant reducere behovet for udbygning
af vedvarende energi, hvilket vil accelerere den grønne
omstilling. Transportinfrastrukturen skal udvikles,
vedligeholdes og udbygges, så den samlet set understøtter
høj mobilitet og et lavt carbon footprint.
Bæredygtighed løses ikke af én sektor, men af alle
sektorer på tværs og i sammenhæng.
Politisk kræver det brede forlig, der kan sætte en ambitiøs
retning over en længere årrække. Det kræver, at der
bliver fokus på bæredygtige indkøb, når vi udvikler og
renoverer vores infrastruktur. Det kræver, at vi sætter
fokus på de materialer, vi anvender, så vi reducerer
klimabelastningen fra bygninger og infrastruktur. Og
det kræver, at vi sætter fokus på bæredygtigt design.
Løsningernes kvalitet er ikke ligegyldig, tværtimod
betyder kvalitet mere end nogensinde noget, når så
mange parametre skal opfyldes.
State of the Nation 2020 sætter den baseline, som vi
kan måle og vurdere kommende aftaler og forlig om
infrastrukturen i bredeste forstand op imod.
God fornøjelse med rapporten.
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