
 

  

 

 

 

 

Hurtig beslutning om bro 
 
’Nu bliver alle aspekter ved en Kattegat-forbindelse undersøgt, lover transport-
minister Hans Christian Schmidt (V) efter et møde med Kattegatkomitéen’, skri-

ver JP Århus d. 8. oktober 2010. 
 
Artiklen i JP Århus bringes i forlængelse af at transportminister Hans Christian 
Schmidt (V) dagen før, torsdag d. 7. oktober 2010 mødtes med en delegation fra 

Kattegatkomitéen, bestående af formand Jens Kampmann, regionsrådsformand i 
Midtjylland Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet i Midtjylland 
Anders G. Christensen (V), borgmester i Århus Nicolai Wammen (S) og borgme-
ster i Holbæk Søren Kjærsgaard (V). Ifølge JP Århus’ artikel blev ministeren og 
komitéen enige om ’at alle aspekter ved forbindelsen skal belyses. Derved bliver 
komiteen imødekommet, og Folketinget vil i 2011 eller 2012 kunne træffe en be-
slutning på et oplyst grundlag.’ Transportminister Hans Christian Schmidt siger 
til avisen: 

’”Vi får nu det, der skal til for at træffe en beslutning. Vi har sikret os, at vi ikke 
sidder i en situation i 2011 eller 2012 uden et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag”’. 
 
JP Århus skriver at regeringen tidligere har udmeldt, at man skulle afvente en 
trafikanalyse i 2013 før der kan træffes en beslutning om etableringen af en fast 
forbindelse over Kattegat. Men to uger før det omtalte møde i transportministe-
riet, har transportministeren dog åbnet op for muligheden for at forcere udred-
ningsarbejdet med henblik på en tidligere beslutning: ’”Jeg har sagt at jeg gerne 
træffer en beslutning i 2011. Bliver det 2012, så bliver det 2012, men jeg er klar, 
lige så snart vi har materialet,” lyder det fra ministeren.’ 
 
Ifølge JP Århus er der tilfredshed med mødet fra Kattegatkomitéen og Nicolai 

Wammen siger: ’”Vi fik det, som vi kom efter. Ministeren har givet tilsagn om, at 
Folketinget får det nødvendige beslutningsgrundlag hurtigst muligt. Vi håber, at 
det kan foreligge der allerede i 2011, men ellers i 2012”.’ 
 

 

 

 

 

 

 

 


