
En gruppe af virksomheder og erhvervsforeninger på Syd- og Vestsjælland gået sammen om en langsigtet 
indsats for at få oprettet en Tværmotorvej på Sjælland. Inspirationen hentes i arbejdet for Rute 54 
(Næstved-Rønnede), som viste, at en selvstændig indsats og stemme fra erhvervslivet har afgørende 
betydning for infrastrukturinvesteringer i vores region. 
 
Samarbejdet om Rute 22 er startet på en succes, da det faktisk lukkedes ved hurtig handling og økonomisk 
mobilisering på tværs af virksomheder i Faxe, Kalundborg, Slagelse og Næstved kommuner at få påvirket 
Christiansborg så meget, at vi fik skrevet en forundersøgelse for en motorvej ind i infrastrukturaftalen fra 
sommeren 2021. Men vi skal videre og det er et langt sejt træk. Det eneste, der er sikkert er, at hvis vi sidder 
på hænderne og ikke gør noget, så bliver trækket kun endnu længere og endnu sejere. 
 
Til formålet har interessenter stiftet Foreningen til Fremme af den Sjællandske Tværmotorvej forankret på: 
tværmotorvejen.dk
 
Virksomheder som Ardagh, Royal Unibrew, Novozymes, Slagelse Transportcenter, Frode Laursen, Palles 
Fragt, Kalundborg Havn m.fl. er allerede medlemmer. Men vi skal være flere. Gerne rigtig mange. Dels for at 
vise Christiansborg, at vi mener der her på Sjælland, og dels for at kunne finansiere de forskellige aktiviteter, 
herunder en fokuseret Public Affairs indsats på linje med den, der sikrede Rute 54. 
 
Vi vil derfor gerne invitere til et kort informationsmøde onsdag den 29. marts hos Slagelse Erhvervscenter 
fra kl. 16.30 til ca. kl. 18.00. 
 
Formålet med mødet er at fortælle om status på den sjællandske tværmotorvej, hvad den vil betyde for 
vækst, udvikling, arbejdskraft og uddannelse på Sjælland samt perspektivet for vores lokale erhvervsliv, og 
hvorfor det er afgørende, at vi slår os sammen i denne kamp. Her vil borgmester Knud Vincent kigge fobi 
og bidrage med indsigt og inputs. 
 
Vi håber at se dig til mødet. Alle er meget velkomne. 

Invitation til informationsmøde om 
Rute 22 - Den Sjællandske Tværmotorvej 

Onsdag 29. marts kl. 16.30 - 18.00
Slagelse Erhvervscenter, Sdr. Stationsvej 26, 1, Slagelse 

Tilmelding via slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte erhvervschef Per B. Madsen 
på tlf. 28 80 14 71eller mail: per@slagelseerhvervscenter.dk. 

https://xn--tvrmotorvejen-4fb.dk/
https://slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer/informationsmoede-om-rute-22/

