
3TRAFIK & VEJE  •  JANUAR 2021

PETER SØNDERGAARD
Direktør, Trafik & Veje

ps@trafikplan.dk

 E 
t nyt år er begyndt. Et år hvor vi igen skal 

søge efter at gøre tingene bedre. Mere 

klimavenlige løsninger, bedre trafiksik-

kerhed, bedre bymiljøer. Bedre løsninger 

på en lang række af parametre samtidig med, at der 

sikres det bedst mulige resultat for borgere og erhvervs-

livet. Vi skaber år for år bedre løsninger i vejsektoren i 

takt med den teknologiske udvikling, men ikke mindst 

også i takt med højere og højere krav til de løsninger, 

vi leverer. Løsninger der påvirker den måde, vi lever på 

i Danmark, og løsninger der skal medvirke til at opnå 

ambitiøse klimamål, trafiksikkerhedsmål, handicappo-

litiker og et væld af andre politiske målsætninger.

Vi bliver bedre og bedre i fællesskab. Ved at dele 

viden når vi bedre resultater. 2020 var året, hvor kon-

ferencer, seminarer, kurser og møder blev aflyst på 

stribe. Virtuelle møder og seminarer blev en større 

del af hverdagen, men i forhold til vidensdeling ef-

terlod 2020 et afsavn. 

Vi bliver bedre og bedre til virtuelle seminarer, 

da måden, vi deler viden på, også ændrer sig. Fag-

bladet Trafik & Veje kan ikke kaldes banebrydende 

i forhold til måden, vi deler viden på, selvom bladet 

også udkommer i en digital udgave. Igennem snart 

100 år har vejsektoren haft en fælles platform til vi-

densdeling via bladet. Det er med stolthed, at vi, der 

driver bladet, ser, at interessen for bladet er intakt i 

2020. Interessen for at skrive i bladet er stor, og bla-

dets seneste læserundersøgelse viser stor tilfreds-

hed med bladets faglige indhold. 

I en tid med korte og i nogle tilfælde reklamelig-

nende indlæg på digitale faglige netværk er der fort-

sat behov for et blad, der giver mulighed for at præ-

sentere projekter og undersøgelser mere dybdegå-

ende. Trafik & Veje består i høj grad af artikler, der 

ikke vil være blevet udarbejdet, hvis der ikke var et 

fagligt magasin. Trafik & Veje medvirker derfor både 

til at skabe og dele viden i sektoren.

År 2020 var også et hårdt år for Trafik & Veje. Bla-

det er primært finansieret af annonce- og abonne-

mentsindtægter. Der har igennem en længere år-

række været et faldende indtægtsniveau fra annon-

cer, hvilket har givet udfordringer med at sikre ba-

lance i bladets økonomi. Beslutningen om, hvor fir-

maer skal reklamere, bliver i større og større grad 

truffet i kommunikationsafdelinger langt fra de af-

delinger, der har hjerteblod i vejsektoren.  

Coronakrisen medførte en større nedgang i an-

nonceindtægter, end det var forventet forud for 

2020, hvilket viste, hvor sårbart bladet er for falden-

de annonceindtægter trods en fornuftig egenkapi-

tal. Bladet har fortsat en fast kerne af virksomheder, 

der annoncerer i bladet for at nå målrettet ud i sek-

toren og for at støtte vidensdeling. Men trods dette 

er der behov for at øge indtægterne fra abonnemen-

ter for at sikre balance i bladets økonomi. 

Prisen på abonnementer har igennem en lang 

periode kun undergået mindre justeringer, men fra 

2021 ændres prisstrukturen mere markant. Prisstruk-

turen reguleres fra et lavt udgangspunkt, da annon-

cer tidligere har sikret et meget billigt fagblad. Be-

styrelsen er af den overbevisning, at den nye pris-

struktur er en acceptabel pris i forhold til at sikre, at 

medarbejdere har adgang til vidensdeling i vejsek-

toren. For hvad der modsvarer prisen på en halv til 

hel kursusdag, udsendes årligt 11 blade med høj 

faglig kvalitet, der sikrer den enkelte læser et bredt 

billede af de seneste projekter og undersøgelser i 

vejsektoren.

Vidensdeling har en pris. Det har Trafik & Veje 

også. Men prisen for manglende vidensdeling er 

trods alt markant større.  

Tak til alle abonnenter, læsere og annoncører for 

at støtte op om Trafik & Veje. 

Godt Nytår!
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