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Den 6. marts 2019 

 

 

Kære transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen 

 

Allerførst vil jeg gerne på vegne af Kattegatkomitéens formandskab udtrykke tilfredshed 

med, at det nu er besluttet at sætte en forundersøgelse i gang af en fast Kattegatforbin-

delse, hvor der både undersøges en kombineret vej- og baneforbindelse og en ren vejfor-

bindelse. 

 

Som du jo ved, har Kattegatkomitéen siden 2008 arbejdet for, at der etableres en fast 

forbindelse mellem Jylland og Sjælland, som kan være med til at binde landet bedre 

sammen ved at afkorte rejsetiden betydeligt mellem de to landsdele. Vi har peget på, at 

der som første step skulle laves en grundig og tilbundsgående analyse, som inddrager alle 

aspekter ved forbindelsen. 

 

At der nu er afsat 60 mio. kr. på finansloven for 2019 til en forundersøgelse er en vigtig 

milepæl. Vi ser frem til, at arbejdet nu sættes i gang, idet vi håber, at vi får mulighed for 

at følge arbejdet tæt på og bidrage med den viden på området, som vi har opsamlet gen-

nem de sidste ti år. 

 

I Kattegatkomitéen har vi tidligere haft et udmærket samarbejde med dig og dit ministeri-

um, både i politiske følgegrupper og arbejdsgrupper på embedsmandsplan. Det havde vi i 

forbindelse med den første strategiske analyse af en fast Kattegatforbindelse, som kom i 

2015, og igen sidste efterår, hvor du inviterede os med i arbejdet med at se på alternative 

kollektive mobilitetsløsninger på en fast Kattegatforbindelse. 

 

Derfor håber vi, at du igen vil invitere os med, når arbejdet med en forundersøgelse snart 

går i gang. Fra Kattegatkomitéen stiller vi meget gerne op, både på politisk niveau og på 

embedsmandsniveau, idet vi er sikre på, at vi kan tilføre arbejdet væsentlige aspekter. 

 

Med venlig hilsen 

på vegne af Kattegatkomitéens formandskab 

 

 

 

Anders Kühnau 

Formand for Kattegatkomitéen 


