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Investering i vejforbindelse er en nødvendighed for 
Sydøstdanmark 

 
 
Mere end et halvt hundrede politikere og samfundsaktører var i dag samlet på 
Langelandsfærgen for at sætte fokus på opgraderingen af Rute 9, der forbinder Svendborg og 
Maribo. En investering der er nødvendig for at fastholde og udvikle erhverv og bosætning på 
Fyn, Langeland og Lolland. 
 
Rederiet Færgen, som driver LangelandsFærgen mellem Langeland og Lolland, var 
initiativtager til dagens konference om behovet for at investere i at opgradere Rute 9 mellem 
Svendborg og Maribo.  
 
”Væksten i trafiktallene på LangelandsFærgen viser, at flere og flere benytter Rute 9. Presset 
på Rute 9 bliver endnu større i fremtiden blandet andet på grund af Femernforbindelsen. 
Derfor skal der investeres i en udbygning af vejen – ellers kan det blive en hæmsko for 
udviklingen i området”, siger CCO hos Færgen Jørgen Jensen.  
 
Trafikforsker Henrik Harder fra Aalborg Universitet fortalte på dagens konference om, hvilken 
betydning gode veje og infrastruktur har for erhvervsudviklingen.  
 
”Der er ikke blevet investeret i at opgradere eller vedligeholde Rute 9,  og derfor har Rute 9 
ikke tilstrækkelige tilgængelighed og fremkommelighed. Det er absolut en forudsætning, at 
der investeres i vejnettet på Rute 9, hvis man skal bibeholde og udvikle det eksisterende 
erhverv og bosætning i Sydøstdanmark”, siger Henrik Harder.  
 
Fynsk folketingsmedlem bakker op  
Det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) var en af flere deltagere fra Christiansborg. 
”Fyn skal kobles bedst muligt op på den kommende Femernforbindelse, så det bliver attraktivt 
i højere grad at inddrage Fyn i overvejelserne til at skabe vækst, arbejdspladser og turisme. 
Derfor er det vigtigt, at vejnettet bliver opgraderet på Rute 9”, siger Erling Bonnesen, der 
håber, at Rute 9 bider sig fast på den trafikpolitiske dagsorden. 
 
”Det er vigtigt at få projektet ind på folketingsmedlemmernes og trafikpolitikernes dagsorden, 
således at projektet kan blive inddraget i kommende trafikforhandlinger, ligesom det er vigtigt, 
at der fortsat arbejdes for bred politisk opbakning til projektet”, afslutter Erling Bonnesen.     
 
For yderligere oplysninger kontakt Færgens CCO Jørgen Jensen på jojen@faergen.dk 
eller +45 24 96 33 03, eller pressekoordinator Annette Timmermann på ant@faergen.dk eller 
+45 56 20 24 01.	
 
For pressebilleder eller andre spørgsmål kontakt Hanne Skak hos Færgens pressebureau 
EHRENBERG Kommunikation på hs@ehrenberg-kommunikation.com eller telefon +45 22 15 
19 43.  
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