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Den 19. marts 2013 

 
 

 

Trafikforsker: Milliarder til jernbane sender Kattegatbroen 
ud i kulden 
 

 

’Regeringens nye togfond knytter landets fire største byer tættere sammen, så det er meget vanskeligt at 

finde et argument for at investere i en bro over Kattegat, vurderer Per Homann Jespersen, RUC’.  

Sådan skriver Ingeniøren d. 1. marts 2013 i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens milliardin-

vestering i Togfonden DK, som skal binde Danmarks fire største byer sammen ved en timemodel. 

 

Vurderingen fra Per Homann Jespersen som er trafikforsker ved RUC er ifølge Ingeniøren, at ’”dagens 

markante løft til den danske, kollektive togdrift lukker alle diskussioner om en mulig Kattegatbro på 

nuværende tidspunkt. Med dagens milliardinvestering til jernbanen giver det jo ikke mening nu også at 

bruge adskillige milliarder på en Kattegatbro”’. 

 

Togfonden DK’s 27,5 mia. kr. skal bruges til hurtigere tog og elektrificering af banenettet. Pengene skal 

hentes fra øgede skatter hos Nordsøolie-selskaber, skriver Ingeniøren i artiklen. 

 

I forbindelse med pressemødet om den nye togfond d. 1. marts 2013 nægtede transportminister Henrik 

Dam Kristensen (S) imidlertid kategorisk, at der en forbedret jernbane vil få konsekvenser for perspek-

tiverne for en fast Kattegatforbindelse. Ifølge Ingeniøren udtalte transportministeren at, ’”de to ting har 

overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Det her handler om at give pålidelige eltog til passage-

rerne og nedbringe rejsetiderne. Overvejelserne om en mulig Kattegatforbindelse foregår i et helt andet 

regi”’. 

 

Per Homann Jespersen mener dog at investeringerne i jernbanen som vil forbedre infrastrukturen over 

Sjælland, Fyn og i Jylland, vil gøre det svært for en fast Kattegatforbindelse at vinde indpas på gangene 

på Christiansborg. 

’Fredagens milliardfond fuldfører trafikforliget fra 2009. Et af hovedformålene i den aftale var nemlig 

’bedre og mere effektiv jernbanedrift’’, skriver Ingeniøren. Til det udtaler Per Homann Jespersen: ’”En-

delig kommer politikerne på banen og investerer i fremtidens transportsystem, som har været efter-

spurgt i mange år”’. 

 


