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Kære Anke Spoorendonk 

Tak for din og dine STRING-samarbejdsparteneres henvendelse af 28. januar 

2014 til min forgænger Pia Olsen Dyhr. Hun nåede ikke at besvare henvendel-

sen inden regeringsomdannelsen den 3. februar 2014. 

Inden jeg går i detaljer med Østdanmark, vil jeg gerne ønske os alle tillykke med 

Togfonden.dk, som vil give alle brugere af det danske jernbanenet en væsentligt 

forbedret togbetjening. Eksempelvis vil man kunne rejse fra Flensborg til Køben-

havn på 2 timer og 37 minutter. 

Hvis vi ser på Østdanmark vil vi frem til udgangen af 2021 foretage investeringer for 

omkring 60 mia. kr. i infrastrukturen mellem Øresundsregionen og Puttgarden. 

Med den kommende etablering af Femern Bælt-forbindelsen, opgraderingen af 

jernbanestrækningen mellem Ringsted og Rødby, en ny Storstrømsbro og det alle-

rede igangsatte anlægsarbejde af en ny højhastighedsjernbane mellem København 

og Ringsted vil rejsetiden mellem København og Puttgarden blive reduceret betyde-

ligt.  

I henhold til den dansk-tyske traktat om Femern Bælt-forbindelsen har Tyskland 

ansvaret for at opgradere jernbanestrækningen mellem Puttgarden og Lübeck. 

Jeg lægger vægt på et godt og tæt forhold til vores nabolande Tyskland og Sveri-

ge. Jeg ønsker derfor at fortsætte den gode og konstruktive dialog med forbunds-

transportministeren i Berlin, landsregeringen i Kiel og den svenske infrastruk-

turminister.  

Jeg deltager gerne i et møde, hvor vi kan drøfte den fremtidige udvikling af infra-

strukturen, der forbinder vores lande. Jeg vil anmode om, at der rettes henven-

delse til mit ministersekretariat med henblik på at finde et tidspunkt for et så-

dant møde, eventuelt i forbindelse med konferencen Fehmarnbelt Days 2014 i 

København. 

Med venlig hilsen 

Magnus Heunicke 

 


