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Den 1. februar 2013 

 

 
 
Politikere sender appel til minister 
 

 

’To politikere fra Kalundborg frygter, at Sjælland bliver kørt ud på et sidespor i arbejdet med en kom-

mende fast forbindelse over Kattegat’, skriver TV2 Øst på deres hjemmeside søndag d. 27. januar 2013. 

 

Ifølge TV2 Øst har de to socialdemokratiske byrådsmedlemmer Sten Drejø og Kaj Buch Jensen rettet 

henvendelse til transportminister Henrik Dam Kristensen (S), fordi de er utilfredse med, at ingen sjæl-

landske politikere er inviteret til at sidde med i den netop nedsatte kontaktgruppe om en fast Kattegat-

forbindelse, som transportministeren har taget initiativ til. 

 

TV2 Øst skriver: ’ ” Det bekymrer os rigtig meget, at du i din tilgang til Kattegatforbindelsen har valgt et 

så snævert syn, at du kun interesserer dig for konsekvenserne i Vestdanmark. Denne synsvinkel er fuld-

stændig uholdbar. Det er helt afgørende at du i din kontaktgruppe får medtaget repræsentanter fra Sjæl-

land – regionsrådsformanden og formanden for KKR som minimum”, skriver de blandt andet til mini-

steren.’ 

 

Ifølge TV2 Øst frygter de to sjællandske politikere, at området bliver sat uden for indflydelse i forbindel-

se med kontaktgruppens vurdering af konsekvenserne ved at bygge en fast forbindelse over Kattegat.  

De to politikere påpeger, at netop erhvervslivet i Kalundborg har en helt særlig interesse i en fast Katte-

gatforbindelse, og skriver ifølge TV2 Øst til ministeren: 

 

’ ” Det er os magtpåliggende at gøre opmærksom på, at i Kalundborg ligger den største industrielle klyn-

ge uden for København. En klynge af primært eksporterende, konjunkturuafhængige virksomheder 

(NOVO, NOVOZYMES, PRONOVA Biopharma) for hvem det er afgørende via gennemtænkte infra-

struktur-investeringer at sikre den fornødne arbejdskraft. Kattegatforbindelsen kan sammen med en 

færdiggørelse af motorvej til Kalundborg (rute 23) blive helt afgørende her”, skriver Sten Drejø og Kaj 

Buch Jensen.’ 


