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Jeg forventer, at 
Socialdemokratiet vil
kæmpe for at forsvare 
Togfonden, når de 
forhandler med 
højrefl�øjen om en ny 
regering.
JETTE GOTTLIEB (EL),
TRANSPORTORDFØRER 

Folketingsvalget har kastet et
af det seneste årtis mest om-
diskuterede anlægsprojekter
ud på dybt vand. Partierne
bag mistede nemlig deres
fl�ertal på valgdagen, og nu
håber Venstre, at det kan lyk-
kes at få en omstridt tog-
forbindelse afl�ivet ende-
gyldigt i de aktuelle forhand-
linger om en ny regering. 

I 2014 indgik den daværen-
de S-R-SF-regering en aftale
med Enhedslisten og Dansk
Folkeparti om Togfonden
DK. Med knap 30 mia. kr.
skulle den være ramme om
anlægsprojekter, der skulle
sikre den såkaldte time-
model, så togturen kan ned-
bringes til en time mellem
hver af de fi�re store byer
Aalborg, Aarhus, Odense og
København. 

Central var en ny forbin-
delse, bro eller tunnel, til
mindst 5 mia. kr. over Vejle
Fjord, der skal give en tids-
mæssig gevinst på otte
minutter. Til gengæld vil na-
turen blive markant påvirket
af anlægsarbejdet. Den ny
forbindelse har siden udløst
store protester lokalt og på
landsplan. Og en endelig be-
slutning om linjeføring og
startdato er ikke truff�et.

I 2015 overgik regerings-
magten til de borgerlige, men
takket være Dansk Folkepar-
tis deltagelse i Togfonden
overlevede timemodellen. 

I marts 2019 forlod Dansk
Folkeparti aftalen, men da de
resterende partier fi�k fl�ertal
ved valget tre måneder
senere, overlevede ambitio-
nen igen.

I 2021 samlede daværende
transportminister, Benny
Engelbrecht, alle Folke-
tingets partier i en ny stor
infrastrukturaftale, der sam-
ler både nye og tidligere aftal-
te anlægsprojekter på trans-
portområdet. Aftalen rum-
mer en sætning om, at »par-
terne noterer sig endvidere
forliget om Togfonden DK
(Socialdemokratiet, Sociali-
stisk Folkeparti, Radikale
Venstre og Enhedslisten), og
at der er reserveret 13 mia. kr.
til Togfonden frem mod
2035.«

Infrastrukturaftalen er dog
ikke mere bindende, end at
partierne kan vælge at om-
prioritere midler fra tidligere
forligskredse, hvis fl�ertallet

bag disse forlig forsvinder i
Folketinget.

Den skæbne har nu ramt
Togfonden DK: Partierne bag
har mistet deres fl�ertal. Der-
med er projektets fremtid nu
højst usikker.

Nede på 81 mandater
Valget den 1. november efter-
lod S, R, SF og Enhedslisten
med tilsammen blot 81
mandater mod 91 før valget.
Selv hvis Alternativet på et
tidspunkt skulle vælge at
støtte Togfonden DK – hvil-
ket partiet endnu ikke har
gjort – vil det stadig kun give
87 mandater og dermed ikke
fl�ertal. Et af de tre nordatlan-
tiske medlemmer, der har
indgået en stemmeaftale
med Socialdemokratiet, Aaja
Chemnitz, oplyser allerede
nu, at hun ikke forventer at
blande sig i sagen.

Moderaternes politiske

ordfører, Jakob Engell-
Schmidt, oplyser, at partiet
hverken vil udelukke eller lo-
ve at støtte Togfonden DK på
nuværende tidspunkt. 

I Venstre er der stor begej-
string over, at partierne bag
Togfonden ikke længere har
fl�ertal.

Venstre har i årevis kæm-
pet imod en ny Vejle Fjord-
forbindelse. 

I valgkampen lagde V-for-
mand, Jakob Ellemann-
Jensen, turen forbi Else og
John Rønsholt på Ulbækvej
ud mod Vejle Fjord, hvor tog-
linjen i tilfælde af en ny tog-
bro vil gå lige forbi. 

»Vi mener jo, de her planer
skal skrinlægges, og at man
skal sige til borgerne, der er
berørt af det her, at det be-
høver de ikke at være bekym-
rede for mere,« sagde Jakob
Ellemann-Jensen til Horsens
Folkeblad under sit besøg.

En række Venstre-profi�ler
fra den østlige del af Jylland
har også ført aktiv valgkamp
mod Vejle Fjord-forbindel-
sen, heriblandt Troels Lund
Poulsen, Michael Aastrup
Jensen og Christoff�er Aa-
gaard Melson, der er valgt i
Vejle.

Håber på en skrotning
»Hvis fl�ertallet er væk, så er
det fantastisk og vil være en
kæmpe lettelse. Det har rigtig
mange mennesker i Vejle
kæmpet hårdt for. Projekt er
så skørt på mange måder. Jeg
håber nu, at vi kan få lavet en
langsigtet plan med et bredt
fl�ertal, så vi én gang for alle
kan få det her lagt i graven, så
folk omkring Vejle Fjord kan
få fred i sindet og ikke frygte,
at det genopstår, hvis rød
blok får to mandater mere
efter næste valg«, siger
Christoff�er Aagaard Melson.

Han understreger, at han
ikke kan udtale sig om
Venstres aktuelle regerings-
forhandlinger med Socialde-
mokratiet.

»Men eftersom det bl.a. er
Troels Lund Poulsen, der
sidder med i forhandlinger-
ne, så vil jeg da tro, at hvis
fl�ertallet bag Togfonden er
røget, så vil Venstre ikke
kæmpe for at få togbroen for-
handlet tilbage. Det tror jeg
godt, du kan regne med,«
konstaterer Melson.

Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra Troels
Lund Poulsen.

EL satser på S
Med valgresultatet er Tog-
fondens skæbne endnu
engang kastet ud i det uvisse.
Socialdemokratiet vil gerne
danne regering med et eller
fl�ere borgerlige partier, og i
lyset af, at der ikke længere er
fl�ertal bag Togfonden DK og
timemodellen, er der bekym-
ring at spore på venstrefl�øjen
for, at Socialdemokratiet går
med til at lægge projektet en-
degyldigt i graven.

»Togfonden skal selvfølge-
lig bevares. Vores chance for
at nå vores CO2-mål afhænger
af, at det lykkes at bringe
mere person- og godstrans-
port over på skinner,« siger
Enhedslisten transportord-
fører, Jette Gottlieb.

»Jeg forventer, at Socialde-
mokratiet vil kæmpe for at
forsvare Togfonden, når de
forhandler med højrefl�øjen
om en ny regering. For ellers
er de virkelig på vej ud på
glatis. Så er de jo i færd med
at forlade alt, hvad de har
stået for tidligere,« siger Jette
Gottlieb. 

Togfonden DK var den sid-
ste større aftale, den davæ-
rende S-R-SF-regeringen ind-
gik, få uger inden SF forlod
regeringen i januar 2014. Det
skete med nuværende parti-
formand Pia Olsen Dyhr for
bordenden som transport-
minister. 

Timemodellen lever
Siden har SF, sammen med
Enhedslisten, kæmpet for at
holde Togfonden DK og må-
let om timemodellen i live
under skiftende regeringer. 

»SF står bag Togfonden,
det har vi hele tiden gjort,
også i valgkampen, og det gør
vi selvsagt stadigvæk. Nu
sidder vi i regeringsfor-
handlinger, og så må vi se,
hvad der kommer ud af dem,
før vi begynder at forholde os
til alle mulige enkeltaftaler,«
siger Anne Valentina
Berthelsen, der var
transportordfører i seneste
valgperiode.

Socialdemokratiet og De
Radikale ønsker ikke at kom-
mentere sagen.

En togforbindelse over Vejle Fjord er et centralt led i bestræbelserne på at afkorte rejsetiden mellem lan-
dets store byer. Der er ikke truff�et nogen beslutning om hvordan og hvornår. Arkivfoto: Carsten Ingemann

Venstre vejrer morgenluft i kamp 
mod ny forbindelse over Vejle Fjord

TOGFONDEN

I 2013 aftalte den daværende
S-R-SF-regering med
Enhedslisten og Dansk
Folkeparti at etablere
”Togfonden DK” på 28,5 
mia. kr.

I 2014 enedes forligskredsen
om at investere i udbygning af
højhastigheds-togforbindelser,
så rejsetiden mellem Aalborg-
Aarhus-Odense-København
kunne klares på en time
mellem hver.

Der er siden sat spørgsmåls-
tegn ved fi�nansieringen af
investeringerne. I 2021
anerkendte samtlige partier i
Folketinget dog, at der fortsat
er reserveret 13 mia. kr. til
investeringer i Togfonden DK.

Blandt de største enkelt-
stående projekter er en ny
forbindelse over Vejle Fjord.
Den skal bidrage til at forkorte
rejsetiden med otte minutter.

I 2017 undersøgte myndig-
hederne tre mulige brolinje-
føringer samt en tunnel. En
tunnel er fortsat blandt
mulighederne, men vil få
budgettet til at overstige 5
mia. kr. 

En ny regering skal
tage stilling til
Togfondens fremtid,
efter at partierne bag 
et omstridt kæmpe-
projekt ikke længere
har fl�ertal i Folketinget.
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