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Kære Marc Perera Christinsen
Tak for din henvendelse og din lykønskning af den 29. august 2019, hvori du
fremhæver bekymring ved, at den tidligere regerings investeringsplan ikke
længere er gældende, og at der derfor i øjeblikket er uvished om, hvordan en ny
investeringsplan kommer til at se ud. Indledningsvist vil jeg gerne beklage mit
sene svar.
Jeg kan kun erklære mig meget enig i, at det er nødvendigt med en bred og
langsigtet aftale i Folketinget, sådan at der er vished omkring fremtidens infrastrukturinvesteringer, uanset fremtidige regeringsskifter. Og jeg har også forståelse for den frustration, som det unægtelig har skabt, at den tidligere regering fravalgte en bredt funderet tilgang til infrastrukturinvesteringerne til fordel for et snævert forlig med Dansk Folkeparti umiddelbart inden valget.
Det er min klare ambition at forhandle en bred aftale om de fremtidige infrastrukturinvesteringer, hvor klima- og miljøhensyn i langt højere grad skal tænkes ind. Det kræver bl.a. investeringer i kollektiv transport og cyklisme.
Men det er også vigtigt, at vi investerer i moderne, velfungerende og sikre veje
til fremtidens grønne biler. Vi skal sikre, at de trængselsudfordringer, som både
privatbilister og erhvervstransport oplever rundt om i landet, bliver imødekommet, og at danskerne også kan færdes sikkert på vejene i fremtidens grønne
biler.
Jeg har stor forståelse for ønsket om udvidelser på Østjyske Motorvej. Østjyske
Motorvej er en helt central færdselskorridor, der har afgørende betydning såvel
regionalt som i landsdelstrafikken. Som du sikkert også ved, undersøger Vejdirektoratet aktuelt mulighederne for at udbygge strækningerne Aarhus S – Aarhus N, Aarhus N - Randers og Skanderborg S - Vejle. Det er min forventning, at
udvidelser på Østjyske Motorvej vil være et tema i de kommende forhandlinger
om investeringer.
Den konkrete prioritering vil i sidste ende komme an på, hvad der er opbakning
til i Folketinget. Jeg ser derfor også frem til at drøfte de langsigtede infrastrukturinvesteringer med Folketingets transportordførere i den kommende tid.
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Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht
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