Metropol Danmark
En fast Kattegatforbindelse

’Succesen med broer skal forlænges ind i fremtiden’
Under titlen ’Næste bro’ skriver Politiken d. 1. juli 2010 i Politiken Mener, i anledningen af Øresundsbroens 10 års jubilæum, at en fast Kattegatforbindelse bør være næste
skridt i fastholdelsen af succesen med danske broprojekter og opfordrer til at politikerne tænker langsigtet.
’Brobygning har aldrig været rigtig populært i Danmark. Ikke før bagefter når enhver
på egen sjæl kan opleve glæden ved at fare hurtigt på tværs af det gamle kongerige.’
Og Politiken fortsætter:
’Planer har der været nok af. Men angst for ingeniørkunst og alt for lave ambitioner
har fået politikerne til at brænde papirbroerne på forhånd.’
Politiken skriver i artiklen om Øresundsbroens 10 års jubilæum:
’I dag kan brobygningen mellem hovedstaden og Malmøregionen fejre 10-års jubilæum. Og der er god grund til at fejre forbindelsen’.
Politiken forklarer dette budskab:
’Øresundsbroen har styrket økonomien i regionen, selv om de to landsdele ikke er
smeltet sammen.
Og skriver endvidere at:
’Mobilitet skaber værdi. Og Øresundsbroen har tjent sit formål. Det nye Storkøbenhavn har fået tilført hjernekraft til at kunne konkurrere på europæisk plan. Sverige
har effektivt fået løst et udkantsproblem.’
Politiken appellerer derfor til at politikerne tænker langsigtet:
’Modviljen mod brobygning til trods er der brug for, at politikerne tør tænke længere
frem end til næste valg og allerede nu accelerere arbejdet med de to projekter, der
bør følge efter den forhalede forbindelse mellem Lolland og Femern.
Mest oplagt er en ny Kattegatbro mellem Østjylland og Nordvestsjælland, som flere
rapporter har dokumenteret rentabiliteten i.’
Politiken afslutter derfor artiklen således:
’Succesen skal forlænges med en ny bro over Kattegat så Danmarks to største vækstregioner kan kobles sammen. Øresundsbroen har vist vejen frem.’
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