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___________________________________________________________________ 

Supercar Sunday hos Expo Partner i Viborg 

En nyvasket PIHL 2 viste flaget til Supercar 

Sundays bilevent i Viborg. På dagen deltog 176 

superbiler og over 2000 bilentusiaster til 

udstillingen. Expo Partners, som lagde p-plads 

til arrangementet, og Bil Magasinet fremviste 

et par spændende biler på dagen, heriblandt 

en Mercedes-AMG GT C Roadster, en Porsche 

911 Turbo (996) og den nye Alfa Romeo Stelvio 

Q med 510 hk. Men der var også flere 

midtjyder, som havde taget deres interessante 

biler med. Det var en forrygende dag med høj 

sol og mange hestekræfter! 

___________________________________________________________________ 
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Transportnetværksmøde i Skagen  

Feltbesøg i Skagen hvor mit transportnetværk og jeg besøgte virksomheden FF Skagen, der 

producerer fiskemel og fiskeolie i store mængder. Virksomheden indgår i Europas største 

sildefiletfabrik, Scandic Pelagic koncernen, der omsætter for 2 mia. kr. om året og beskæftiger 450 

medarbejdere. Det var dejligt at opleve stor aktivitet og fremgang på havnen i Skagen. Turen bød 

også på en havnerundfart med skibet OKE i flot solskinsvejr. Imponerende at opleve den omfattende 

aktivitet i Danmarks nordligste havn, hvor også mange krydstogtskibe lægger til hvert år. Dernæst gik 

turen til et eksklusivt besøg med rundvisning og forfriskning i den tidligere kongelige sommerresidens 

Klitgården i Skagen. Til sidst endte transportnetværket hos Skagens Bryghus, hvor vi fik øl af høj 

kvalitet. En hyggelig tur med højt skum!

 

__________________________________________________________________ 

Feltbesøg hos Københavns Politi 

I starten af september besøgte jeg Københavns Politi med henblik på at få mere indblik i situationen, 

procedurerne og ventetiderne omkring afholdelse af køreprøver. Vi skal have forenkling omkring 

kørekortet og derved sætte mennesket før systemet! Derfor glæder det mig også, at regeringen 

lægger op til at modernisere og forenkle kørekortsområdet. Det er der brug for! Vi ved med 
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sikkerhed, at sagsbehandlingstiden for indlevering af kørekortsfornyelse i tilknytning til 

lægeerklæring eller aflæggelse af praktisk kørekort ofte er alt for lang. Det er uacceptabelt, at 

borgerne skal opleve lange sagsbehandlingstider i forbindelse med udstedelse af kørekort. Venstre 

barsler snart med et konkret politisk udspil til løsning af dette problem. 

__________________________________________________________________ 

Indlandstur med Transportudvalget 

September bød også på en indlandsstudietur med 

transportudvalget. Her var vi blandt andet på feltbesøg i 

Hvide Sande. Det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at 

få indsigt i vilkår og udfordringer i alle dele af vores 

dejlige land. 

 

 

 

 

 

Indlandsturen fortsatte med feltbesøg til Aalborg 

lufthavn, hvor Transportudvalget var på besøg 

sammen med Aalborgs borgmester for at blive 

orienteret om lufthavnens positive udvikling og den 

kommende jernbane, der skal køre direkte ud til 

lufthavnen. Det var dejligt at få syn for sagen ude i 

felten.   

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

National flagdag 

Den 5. september viste vi samfundet respekt og 

taknemmelighed over for de mange soldater og 

andre, der har været udsendt for Danmark. 

Jeg selv deltog til en flot og værdig højtidelighed 

i Viborgs domkirke efterfulgt af 

kongehyldningspladsen, hvor jeg havde den store 

ære at holde aftenens tale og lægge en krans 

ved mindestenen. Du kan læse min tale her. 

  

___________________________________________________________________ 

Konference i Hirtshals  

I Hirtshals havde jeg fornøjelsen af, at 

deltage i den store konference 

“Connect 2018”, hvor der blev sat fokus 

på Den Jyske Transportkorridor. Vi talte 

om udfordringerne ved at fremtidssikre 

mobiliteten for personer og gods nord 

syd i Jylland, herunder transittrafikken 

mellem Norge og Tyskland samt 

betjeningen af langt hovedparten af 

Danmarks produktion.  

Der er hårdt brug for en ny 3. 

Limfjordsforbindelse, en ny jysk 

parallelmotorvej samt udvidelse af E45. 

Det handler om et sammenhængende 

Danmark i balance samt grundlaget for 

fremtidens vækst og jobskabelse. Tak 

til mine gode transportkolleger Rasmus 

Prehn (S) og Henning Hyllested (EL) for 

en god debat. 

___________________________________________________________________ 

https://kplorentzen.dk/tale-fra-flagdagen-i-gar.html
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Tale ved Europabevægelsen 

Til Europabevægelsens møde i Viborg deltog jeg med oplæg til 

debat hos Viborg Stifts Folkeblad under temaet ”Hvordan binder vi 

Europa bedre sammen”? Efter mit indlæg debatterede vi blandt 

andet grænseoverskridende transport, højhastighedstog mellem 

storbyer og behovet for effektiv løsning på strømmen af migranter 

fra Afrika. Et højst interessant og velbesøgt fyraftensmøde.  

 

 

___________________________________________________________________ 

Ny praktikant på kontoret  

I september startede min nye universitetspraktikant, Louise 

Grøndahl Ritter, som er forvaltningsstuderende fra Roskilde 

Universitet. Jeg ønsker hende velkommen til Christiansborg, 

hvor jeg håber hun får en god og lærerig tid i hendes 

praktikperiode hos mig.  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Besøg af Skægkærskolen 

I september fik jeg besøg af Silkeborgs 9. klasse fra 

Skægkærskolen. Det var vakse elever, jeg havde 

besøg af, som stillede skarpe spørgsmål om det 

danske demokrati. Jeg var glad for at kunne fortælle 

dem om det danske folkestyre. God vind til jer alle i 

livet.  
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___________________________________________________________________ 

Besøg fra Mønsted- og Sparkærskolen 

Engagerede 6. klasses elever fra Mønsted- og Sparkær skolen fra 

Viborg mødte op på Christiansborg til en rundvisning og livlig 

debat. Sjældent har jeg fået så mange gode og relevante 

spørgsmål i forbindelse med en rundvisning. De elever skal nok 

nå langt i livet.  

___________________________________________________________________ 

Besøg fra Værnsfælles Forsvarskommando 

Et kærkomment besøg på Borgen fra medarbejderne i 

Værnsfælles Forsvarskommando (VFK). VFK udgør 

ledelsen af Forsvaret i Danmark. Kommandoen har 

ansvaret for indsættelse, udvikling og drift af det 

danske militær. Det var dejligt, at de havde mulighed 

for at aflægge et visit på Borgen til en rundvisning.  

___________________________________________________________________ 
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Statsministeren besøgte Viborg 

Vores statsminister kom på besøg i Viborg Musiksal, hvor der var lagt op til debat til aftenens 

fyraftensmøde. Viborgborgenes spørgelyst var stor og varieret. Statsministeren blev blandt andet 

spurgt om sikring af seniorer på arbejdsmarkedet, burkaforbud, grøn politik, regionernes fremtid og 

mangel af unge studerende på vores erhvervsuddannelserne. Det var en veloplagt statsminister, vi 

blev mødt af til den fem kvarters livlige debat. Fyraftensmødet var en stor succes og det var 

fantastisk at opleve, at vores statsminister tog sig god tid til at svare åbent og ærligt på de mange 

gode spørgsmål, som viborgborgene havde til ham. Personligt er jeg stolt over, at statsministeren 

henviste til mit store arbejde med at lave en masterplan for trafikale investeringer frem mod 2030. 

 

___________________________________________________________________  

Venstre sikrer kernevelfærd 

 
Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre 

I de 13 ud af 17 år, hvor Venstre har haft regeringsmagten, er der tilført 75 mia. kr. til velfærd. Det 

har vi gjort, fordi vi har har en klar ambition om, at borgerne får den bedst mulige borgernære 

service for skattekronerne.  
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Ud af de 75 mia. kr. har vi ikke mindst styrket sundhedsområdet, der er en afgørende del af vores 

velfærd. Det er direkte usandt, når sure socialdemokrater hævder, at Venstre har skåret i velfærden. 

Der er tale om en afledningsmanøvre, der skal skjule de nedskæringer, som S stod i spidsen for, da 

de havde regeringsmagten i 2011-2015.  

Venstre har indført kræftpakker, der sikrer hurtigere og bedre behandling. Og vi har sikret bedre 

akutdækning med en ekstra lægehelikopter samt styrket patientrettighederne, ved at genindføre 

behandlingsgarantien. Ventetiden på operationer er styrtdykket. Rigtig mange ældre borgere kan nu 

få frisklavet mad hver dag. Også borgernes frie valg har gået sejrsgang. Fx med hensyn til 

friplejehjem og frit valg af leverandør af rengøring eller personlig pleje. 

___________________________________________________________________ 

Langt fra Borgen 

Mandag den 20. august deltog jeg i optagelserne til TV-

programmet ”Langt fra Borgen” sammen med min 

radikale kollega Ida Auken. Den 13. september kunne 

man på sendefladen se TV-programmet rulle sig ud, hvor 

vi blandt andet krydsede klinger, testede biler og løste 

opgaver sammen under temaet GRØN TRANSPORT. Se 

eller gense hele udsendelsen her. 

 

___________________________________________________________________ 

Vi giver erhvervsuddannelserne et markant løft 

Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans MF for Venstre 

Danmark har brug for langt flere håndværkere og unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Vi ser 

allerede i dag en alvorlig mangel på faglærte landet over. Og behovet bliver endnu større i de 

kommende år. Problemet er, at under 20 pct. af de danske folkeskoleelever vælger en 

erhvervsuddannelse. Det ligger desværre langt fra vores mål om, at mindst hver fjerde elev skal 

vælge en erhvervsuddannelse.  

Nu har regeringen præsenteret et ambitiøst udspil, der skal få flere unge til helt naturligt at vælge 

en erhvervsrettet uddannelse. Vi vil investere 2 mia. kr. i tiltrængt styrkelse af 

erhvervsuddannelserne over de næste fire år. Vi vil sikre høj kvalitet i attraktive 

erhvervsuddannelser og understøtte de unges valg af denne vej. Det er også vigtigt, at vi får 

https://www.dr.dk/tv/se/langt-fra-borgen/langt-fra-borgen-3/langt-fra-borgen-2018-09-14
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forberedt langt flere folkeskoleelever til et valg af erhvervsuddannelserne ved at mange flere elever 

i udskolingen møder erhvervsuddannelsernes faglighed som en integreret del af udskolingen. Danmark 

har brug for mange flere faglærte. Og nu skrider vi til handling. 

___________________________________________________________________ 

Trafikdebat hos TV Midt Vest  

Optagelse fra TV Midt Vest studiet i Holstebro sammen 

med mine folketingskolleger og DIs formand fra Midt Vest, 

hvor vi fik en fremragende trafikdebat om transport og 

infrastruktur i Midt- og Vestjylland. Programmet blev 

sendt tirsdag den 25. september og kan ses eller genses 

her. 

 

___________________________________________________________________ 

Togmesse i Berlin 

To socialdemokrater, en DF’er og én 

venstremand mødte op i Berlin til verdens 

største togmesse - InnoTrans 2018. Det var 

spændende at studere den nyeste togteknologi 

på markedet, hvor jeg blandt andet så nye bud 

på grønne toge, der kunne køre på enten brint 

eller batteri. Vi skal have velafprøvede og 

bundpålidelige toge i Danmark – og aldrig mere 

IC4! Herligt selskab og fantastisk vejr med 29 

grader og høj sol.   

___________________________________________________________________ 

Feltbesøg i Jylland sammen med forsvarsministeren 

September bød også på et spændende feltbesøg i Midt- og Vestjylland sammen med forsvarsminister 

Claus Hjort Frederiksen. Intet mindre end otte feltbesøg kunne gøre det. Som politiker er det uhyre 

vigtigt at holde føling med situationen og vilkårene ude på tjenestestederne. Fordi det er ved 

tjenestestederne, vores uddannelse af vores enheder foregår. Derudover er det altid en fornøjelse at 

møde gode kolleger og kammerater fra min egen tid som tjenstgørende officer i forsvaret i perioden 

1981-2005.  

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/pihl-om-motorvejshuller-de-bliver-lukket
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Dagens første feltbesøg startede ud på Flyvestation 

Karup efterfulgt af Karups Air Control Wing, Brand og 

Redning og sidst deres Helicopter Wing. Vi fik set, 

hvordan flyvestationen nøje overvåger vores luftrum, 

som passes af en top professionel enhed. Og vi fik en 

køretur på landingsbanerne med en tung og stærk 

crashtender, der hurtigt og effektivt kan indsættes ved 

ulykker til slukning af brand. Afslutningsvis 

præsenterede flyvestationen deres effektive nye 

Seahawk helikoptere. Det var herligt at møde dybt 

professionelle medarbejder i Karup, der i den grad er 

dedikerede til løsning af deres opgaver. 

 

Efter besøget i Karup fløj forsvarsministeren og 

jeg til Dragonkasernen i Holstebro i en FENNEC 

helikopter. Det var en fantastisk flot tur over 

det vestjyske landskab. Ved det Jydske 

Dragonregiment så vi, hvordan ”Hærens 

knytnæve” blev uddannet. Her så vi blandt 

andet vores Leopard 2 kampvognseskadronerne, 

der er kendetegnet ved pansring, høj mobilitet 

og enorm ildkraft.  

Dragonregimentets besøg var en særlig tur for 

mig, da jeg selv var var chef for en 

kampvognseskadron med ti Leopard 1A3 

kampvogne i 1992-1993.  Det var en fantastisk 

tid. 
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Derefter besøgte vi Ingeniørregimentet på Skive 

Kaserne. På kasernen sørger dygtige soldater for 

en lang række specielle kapaciteter, som resten 

af forsvaret og samfundet har hårdt brug for. For 

eksempel sørger soldaterne for bomberyderen 

Rullemarie, broslagningskampvogne, mineryddere 

og konstruktionsmateriel. 

 

 

 

Vi afsluttede vores ottende feltbesøg ved 

Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest på Skive 

Kaserne. Regionens opgave er at støtte 

Forsvaret samt løse og varetage militære 

opgaver. De koordinerer militære aktiviteter i 

regionens ansvarsområde, og indgår som en af 

kernekomponenterne i Totalforsvaret. Også her 

ydes en fornem indsats for at passe på Danmark. 

En fremragende tur hvor jeg fik lov at møde de 

soldater, der passer på Danmark. 

___________________________________________________________________ 

Feltbesøg hos vognmand Frode Laursen 

Sidst på måneden havde jeg fornøjelsen af et 

feltbesøg i Vitten. Feltbesøget var hos den store 

transportvirksomhed Frode Laursen (FL-Group). 

FL-Group er en dansk familieejet transport- og 

logistikvirksomhed, der er leverandør af totale 

logistikløsninger i Norden, hvor dagligvarer er 

deres største segment. Frode Laursen er en stor 

virksomhed med 2350 medarbejdere, 700 lastbiler 

og 450 vognmænd. Et særligt tak til Thomas 

Corneliussen og Jesper Gronenberg i forbindelse 

med feltbesøget hos den store 

transportvirksomhed, som tog sig godt af mig. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Logistik
https://da.wikipedia.org/wiki/Norden


12 
 

____________________________________________________________________ 

Transportens Dag 2018 

Tak til mine gode transportordførerkolleger, Andreas 

Steenberg (RV), Henning Hyllested (EL) og Rasmus 

Prehn (S) for en livlig og sober transportpolitisk debat 

hos Dansk Industri. Dejligt at der kan krydses klinger i 

gensidig respekt og i en sober, men munter tone.  

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Nyt biogasanlæg i Kjeltrup 

Tak til Venstre i Møldrup og Omegn for et 

fremragende arrangement hos det 

splinternye Hærup Biogasanlæg ved Klejtrup. 

Omkring 90 deltagere fik rundvisning og 

orientering efterfulgt af en rigtig god debat 

efter oplæg fra undertegnede. Der skal fokus 

på biogas. Biogas er grøn energi, der blandt 

andet kan nyttiggøres i fremtidens grønne 

transport med lastbiler og busser. Det var en 

fornøjelse at se så mange dukkede op til 

Venstres lokale arrangement.  

___________________________________________________________________ 
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Feltbesøg i Ravnstrup 

Et stort tak til de engagerede lokale borgere, der 

mødte op i landsbyen Ravnstrup vest for Viborg for 

at sætte mig ind i behovet for en ny cykelsti langs 

statsvejen ind til Viborg samt behovet for 

nedskiltning af hastigheden ved udkørslerne lige 

vest for Ravnstrup. Det er altid godt at få syn for 

sagen på stedet sammen med de lokale borgere.  

___________________________________________________________________ 

Besøg af Sørens Rejser 

Sørens Rejser bragte en busfuld fyldt med friske 

midtjyder til Christiansborg. Det var en stor 

fornøjelse at møde dem og vise Søren rejser rundt 

på folkestyrets højborg samt fortælle dem om 

arbejdet på Tinge.  

___________________________________________________________________ 

Besøg af Skals skole 

Det var en fornøjelse at vise 9. klasse fra Skals Skole rundt på 

Christiansborg og fortælle jer om arbejdet i Folketinget. Jeres 

engagement og positive interesse for folkestyret er et eksempel til 

efterfølgelse. God vind til jer alle i livet.   

___________________________________________________________________ 



14 
 

Besøg af Danske Handicaporganisationer  

Stor tak til formand Thorkild Olesen fra Danske 

Handicaporganisationer for en rigtig god og 

inspirerende drøftelse af handicappedes 

adgang til transport. Det er et område, der 

skal have fokus ved kommende trafikale 

investeringer.  

___________________________________________________________________ 

Deltagelse ved Dansk Byggeris konference 

Jeg havde fornøjelsen af at deltage til Dansk 

Byggeris konference om den danske infrastruktur, 

hvor jeg og tre af mine gode transportkolleger kom 

med indlæg efterfulgt af en livlig debat med 

mange deltagere. Der er hårdt brug for en politisk 

aftale om en sammenhængende masterplan for 

investeringer frem mod 2030. Men først må vi 

skaffe pengene til det. Hvor der er vilje, er der 

vej!  

 

___________________________________________________________________ 

Besøg fra Ringkøbing-Skjern kommune 

Et kærkomment besøg fra Vestjylland, hvor det 

lykkedes Ringkøbing-Skjern Kommune at samle hele 

Byrådet og borgmester Hans Østergaard til et besøg 

på Borgen med rundvisning og orientering om 

arbejdet i Folketinget. Det var herligt at se så mange 

lokalpolitikere møde op til en rundtur på Borgen.  

 

___________________________________________________________________ 
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Optagelse til Venstres pressetjeneste  

Venstres pressetjeneste optog en video med mig i 

kongelogen i folketingssalen, så jeg kunne fortælle 

om mine opgaver som medlem af Folketingets 

Præsidium og den festlige åbning, hvor vi tager hul på 

et nyt folketingsår. Den første tirsdag i oktober er 

altid en ganske særlig dag, da det er en festdag for 

vores folkestyre. På åbningsdagen er det præsidiets 

pligt, at tage opstilling langs den røde løber på Store 

Trappe, hvor vi skal tage i mod Hendes Majestæt 

Dronningen og den øvrige kongefamilie. Som 2. 

Næstformand er det mit store privilegium, at jeg i år 

har den ære, at ledsage H.K.H. Kronprins Frederik op 

ad den store trappe foran Christiansborg og videre til 

værelset bag kongelogen. Her skal 

præsidiemedlemmerne have sig et lille gals og en 

hyggelig samtale med de fornemme royale gæster.  

___________________________________________________________________ 

Indvielse af Holstebromotorvej 

Af MF Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører (V) og MF Søren Gade (V) 

Vi glæder os meget til lørdag den 29. september, hvor der virkelig er noget at fejre. Nemlig 

indvielsen af den 39 km lange Holstebromotorvej, der fremover bliver en helt afgørende livsnerve for 

Nordvestjylland. Vi ved af erfaring, at motorveje tiltrækker investeringer, vækst og arbejdspladser. 

Derfor kan landsdelen nu se frem til fornyet udvikling, ligesom vi får en mere sammenhængende 

Danmark i balance. 

Mange gode lokale kræfter har i årevis kæmpet for dette fantastiske resultat. Dem kipper vi med 

flaget for. Selv er vi stolte over, at have deltaget i kampen i mange år, herunder i forbindelse med 

tyvstarten med indvielse af 10meter Holstebromotorvej ved Nupark for en halv snes år siden. Denne 

event bidrog afgørende til at sætte fokus på behovet for en motorvej til Holstebro Nord, så også 

Lemvigegnen, Strueregnen og Thy kan nyde godt af en langt bedre fremkommelighed for 

virksomhederne og deres pendlende medarbejdere samt for turister og andre besøgende. 

Vejen er bygget med rekordfart siden den første spadestik i marts 2015. Og så er den ovenikøbet 

blevet 900 millioner kroner billigere end det samlede budget inklusiv reserver. Afslutningsvis vil vi 

pege på, at der fortsat er et hængeparti i denne sag. Herunder lukning af de to motorvejshuller ved 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://5/
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Herning, så der er motorvej uafbrudt fra Holstebro til resten af Europa. Venstre prioriterer det højt 

at få lukket disse huller hurtigst muligt. Det er der nemlig stærke trafiksikkerhedsmæssige og 

fremkommelighedsmæssige argumenter for. Arbejdet skal gøres helt færdigt. Men på lørdag kan vi 

alle feste i visheden om, at vejen nu er banet for fornyet udvikling og fremgang i Nordvestjylland.  

 

Indvielse af Holstebromotorvejen 

Der var vejfest i vest, da den nye firsporet 

motorvej i Holstebro blev indviet i slut 

september. Tusindvis af feststemte borgere var 

samlet for at fejre indvielsen af 

Holstebromotorvejen. Det glæder mig, at midt- 

og vestjyske hverdagstrafikanter nu kan få glæde 

af den 39 kilometer lange motorvej.     

___________________________________________________________________ 

Pihl klar til folketingsvalg! 

Skulle statsministeren udskrive valg, er jeg nu klar til det. Forleden modtog jeg en stor portion 

valgmateriale i form af flyers, pjecer og mærkater. Men også min VW Valgkampvogn som endelig er 

klar til at indtage vejene i Danmark. Pihl er klar til kamp 
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Her kan du se en oversigt over en række af mine kommende aktiviteter: 

TIR 02 OKT Folketingets festlige åbning – Et nyt folketingsår starter. Repræsentative opgaver 
som præsidiemedlem.  

ONS 03 OKT Debat ved Dansk Vejforening og Energipolitisk konference 

TOR 04 OKT Åbningsdebat, møde med kørelærer og vagter i formandsstolen 

FRE 05 OKT Åbning af udstillingen i Viborg ”Årets bil i 50 år”. Hanna og Sofie fylder år. 

LØR 06 OKT  Ølfestival i Arena Midt, Kjellerup 

SØN 07 OKT Tale ved Drivers Club arrangement på Sjællandsringen, Roskilde. 

MAN 08 OKT Møde ved Vejles borgmester. Debat ved Kollektiv Trafik Konference i Korsør. 

TIR 09 OKT Møder med Sund & Bælt samt DB Cargo. Vagt i formandsstolen.  

ONS 10 OKT Paneldebat i Aarhus om fremtidens infrastruktur. V-møde i Viborg. 

TOR 11 OKT Møde i Transportudvalget. V-ordfører på to lovforslag Møde i Transportministeriet 
om Signalprogrammet. Vagt i formandsstolen. Aftenmøde i København om transport 
og infrastruktur.  

FRE 12 OKT Vagt i formandsstolen. Kulturnat på Christiansborg 

Uge 42 Research til bogprojektet ”Stop trafikal egoisme”. 

MAN 22 OKT Besøg på Borgen af HHX Silkeborg. Aftenmøde med V-kredsbestyrelse. 
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