Af Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans
Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre
Fastlæg Den 3. Limfjordsforbindelse
Med den brede trafikaftale fra 2009 - med deltagelse af alle folketingets partier undtagen
Enhedslisten - blev der afsat 10 mio. kr. til en færdiggørelse af de hidtidige undersøgelse for
en 3. Limfjordsforbindelse. Det skete på baggrund af en bred politisk enighed for behovet
for at fremtidssikre vejkapaciteten over Limfjorden, så den eksisterende tunnel ikke bliver
en national flaskehals, der bliver hæmmende for den nordjyske erhvervsudvikling og
medfører unødigt tidsspilde i trafikken. Nu foreligger der en særdeles grundig VVMundersøgelse, der ikke efterlader nogen tvivl om, at den eneste rigtige løsning er den
såkaldte Egholm-linje. Det hører med til historien, at de berørte lodsejere har levet i
uvished siden de indledende undersøgelser fra amtet tid – altså i op mod 10 år. Derfor er det
uhyre vigtigt for Venstre, at vi i forbindelse med den kommende trafikaftale får fastlagt
linjeføringen for den kommende Egholm-linje. Målet er at skabe vished for borgere og
virksomheder. Og for kommunen, så den kan komme videre med en helhedsorienteret
planlægning for området. Desuden har alle partierne bag det brede forlig i 2009 naturligvis
en stor forpligtelse til at følge op på den igangsatte VVM-undersøgelse, selvom der ikke her
og nu er penge til selve anlægsarbejdet. På denne baggrund kan jeg ikke forestille mig, at
der findes partier i forligskredsen, som vil stille sig i vejen for en aldeles nødvendig
afklaring. Hvis det alligevel skulle være tilfældet, så har de pågældende et gigantisk
forklaringsproblem og vandene vil for alvor skille i dansk trafikpolitik.
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