
Vision og formål: 
 
En fast Kattegatforbindelse vil de kommende 10-20 år være en 
vigtig brik i udbygningen af et moderne og kreativt service- og 
vidensamfund, der kan udløse ny dynamik, vækst og mulighe-
der for et bedre liv i hele Danmark. Der kan skabes et nyt 
sammenhængende kraftcenter, der vil kunne markere sig som 
et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe 
i vandet vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle 
regioner i Danmark. 
 
Forbindelsen skal bidrage til at skabe et nyt Danmark med en 
større sammenhængskraft, der kan udnyttes globalt, natio-
nalt, regionalt og lokalt. 
 
Den overordnede vision er at skabe et sammenhængende 
Danmark ved at kæde landets to største vækst- og vi-
denscentre sammen til en dansk metropol i europæisk måle-
stok. 
 
Kendetegnende for det nye sammenhængende Danmark er, at 
landet er: 
 

- ét vækstområde 
- ét arbejdsmarked 
- ét forsknings- og uddannelsesmiljø 
- kendt for attraktive oplevelsestilbud 
- et samfund med mindre miljøbelastning 

 
 
Formålet med konferencen er at fremlægge og diskutere per-
spektiverne for, hvilken udvikling en fast Kattegatforbindelse 
vil muliggøre. 
 

Program: 
 
09:30 Ankomst, registrering, kaffe og rundstykker 
 
10:00 Velkomst, v/ Nicolai Wammen, borgmester i Århus Kom-

mune 
 
 En fast forbindelse over Kattegat i et historisk perspek-

tiv, v/ Uffe Jacobsen, trafikøkonom 
 
 Danmark som et samlet vækstområde, v/ Lars Nørby 

Johansen, formand for Danmarks Vækstråd 
 
 Perspektiver med højhastighedstog, v/  
 
 
 Perspektiver for service- og vidensøkonomien, 

v/ Katia K. Østergaard, direktør, Dansk Erhverv 
 
 Erhvervslivets behov for et fælles arbejdsmarked, 

v/ Poul Arne Jensen, regionalforeningsformand, Dansk In-
dustri Skive/Viborg 
 

  Finansiering af en fast Kattegatforbindelse, v/ Claus 
Skrumsager, managing director, Morgan Stanley, UK 

 
 Opsamling og afslutning, v/ Bent Hansen, regionsråds-

formand i Region Midtjylland 
 
13:00  Frokost 
 
Ordstyrer:  Anders G. Christensen, borgmester i Favrskov Kommune 

og formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjyl-
land 
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Onsdag den 3. oktober 2007 
kl. 10:00-13:00 i Ingeniørhuset, København 

  
Tilmelding: 
 
Tilmelding sker på hjemmesiden www.rm.dk/via8688.html 
 
Eller pr. mail eller telefon til: Jytte Johansen, e-mail: 
jytte.johansen@ru.rm.dk eller tlf.: 8728 5171 
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 28. september 2007. 
 
I tilfælde af overtegning vil princippet om først til mølle gælde. 
 
 
Sted: 
 
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V 
 
 
Målgruppe: 
 

Folketingsmedlemmer Ministerier 

Kommunalbestyrelser Regionsråd 

Vækstfora Infrastrukturkommissionen 

Erhvervsorganisationer Arbejdsmarkedsorganisationer 

Uddannelsesinstitutioner Transportører 

Pensionskasser  
 
 
Arrangører: 
 

Københavns Kommune Århus Kommune 

 

Region Nordjylland Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland 

 

Region Midtjylland Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland 
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