KATTEGATFORBINDELSEN
forbindelse eller forbandelse?

Kysten mellem Dyngby Hage og Havhusene
Her går forbindelsen i land

Denne folder er udgivet i jan. 2021 af Østjyder mod Kattegatforbindelsen med
støtte fra Danmarks Naturfredningsforening.
”Vi mener, at broen er overflødig og unødvendig”
Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Kattegatforbindelsen - Østjylland i skudlinjen

Dyngby

Fakta om Kattegatforbindelsen

Kattegatforbindelsen er Danmarks hidtil største anlægsprojekt til
116 milliarder kr. Det skal forbinde København og Aarhus. Der skal
anlægges nye 4-sporede motorveje, en højhastighedsbane samt to
broer: fra Sjælland til Samsø og fra Samsø til Jylland. I alt en strækning på 150 km hvor der i dag er natur, vand, kyster, landsbyer,
landbrug og rekreative områder.
Asfalt og skinner skærer Østjylland i skiver
Broen kommer i land ved Dyngby strand - med min. 25.000 biler i
døgnet.
Fra Dyngby skal en ny motorvej og jernbane føres til og fra Aarhusområdet via Hørning. Sydover skal en ny hovedvej anlægges fra
Dyngby via Ørting, Hundslund og Søvind til A45 ved Gedved - med
dagligt mindst 10.000 biler.
Jernbanestation og et stort p-anlæg ved Assedrup nord for Odder
skal sikre, at rejsende fra Østjylland kan parkere og tage toget til
København.
Anlægget skærer kommunen i skiver og skaber vældige barrierer og
brede støjzoner for beboere og dyreliv.

Vejdirektoratet afslutter en forundersøgelse til 60 mill.kr. i
2021. Den skal danne basis for en folketingsbeslutning om at
igangsætte en mere dybtgående VVM-undersøgelse. Sker dette, bliver det svært at stoppe projektet.
Derfor er det nu i 2021, vi skal stoppe Kattegatforbindelsen.

Anlægget

Kattegatforbindelsen kan ikke som Storebæltsforbindelsen bygge
videre på eksisterende vej- og jernbanenet.
Alt skal bygges op fra bunden. Det vil tage 10-15 år med støj,
støv, rystelser, tunge maskiner og et enormt forbrug af grus,
beton, asfalt og stål. Hele produktionen vil medføre udslip af flere
millioner tons CO2.
Konsekvenser for natur og mennesker i Østjylland
Op til 4 km fra motorvejen vil støjgener være mærkbare. Det bliver ikke rart at opholde sig udendørs – og svært at sælge.
Havudsigten fra Odderkysten, Tunø og Samsø bliver domineret af
broens lys. Mange områder vil miste deres nattemørke.
For hver 100 meter ny vej og jernbane i det åbne land forsvinder
mindst 1 hektar rigtig god landbrugsjord.
Der vil især opstå naturkonflikter omkring den vigtige beskyttede
natur i ådalene Odder Å og Åkær Å. Naturen og dermed biodiversiteten kommer under yderligere pres.

Samsø

Dyngby

Skitse af broen sat ind i foto. Ved Dyngby vil vejbanen ligge i ca. 15
meters højde. De høje punkter er gennemsejlingsfag, 28 - 37 m høje

Attraktive sommerhusområder, strande, kulturlandskaber og udsigter vil blive påvirket - fra Norsminde til Gyllingnæs.
Motorvejsrampen ved Dyngby vil ødelægge kysten, og fra Dyngby,
Saksild og nordpå vil broen lukke af for den flotte udsigt. Turistøkonomien bliver påvirket, når attraktionerne forsvinder.
Store og mange naturværdier rammes hårdt
Kattegatforbindelsen vil påvirke natur og mennesker både i Østjylland, på Tunø, Samsø, Røsnæs og langt ind på Midtsjælland.
Der er derfor dannet flere foreninger mod forbindelsen; på Samsø
siger en enig kommunalbestyrelse Nej tak til broen.

Vi siger Nej tak

Forbindelsen skal skabe økonomisk vækst, men det sker på bekostning af natur, CO2, fred og ro.
Der er mange gode grunde til modstand:
• mere trafik
• mere støj (el-biler afgiver også dækstøj)
• mindre miljø og natur, biodiversiteten trues.
• mere mikroplast fra bildæk i hav og på land
• øget forbrug af fælles ressourcer, f.eks. grus og sand
• fortsat økonomisk fokus på Aarhus og København

KATTEGATFORBINDELSEN KOSTER DYRT
PÅ DEN GRØNNE DAGSORDEN

Læs mere
På facebooksiden ”Kattegatforbindelse - NEJ TAK” kan du finde
debat og modstandernes foreninger i Østjylland, på Samsø og
Røsnæs. Herunder www.østjydermodkattegatforbindelsen.dk
Vejdirektoratets forundersøgelser er på www.kattegat.dk
Støt modstanden
Alle er velkommen i Foreningen Østjyder mod Kattegatforbindelsen.
Vil du være medlem eller støtte os, så skriv til:
ostmodkat@gmail.com eller betal direkte på mobilepay: 800688
Netbank 7045-1507860 (husk at skrive navn og mailadresse i
kommentarfeltet).
Det koster 120 kr. pr. år.
Donationer modtages gerne.

