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LF der står bag Lolland-Falster Lovestorm har 
arrangeret en høring på Christiansborg onsdag 
13. april, hvor der bliver sat fokus på perspekti-

verne i den nye Storstrømsbro. Høringen er tilrettelagt 
af arkitekt Philip Rasmussen og arrangeres i samar-
bejde med formanden for Folketingets transportudvalg 
Lennart Damsbo Andersen.
Alle er velkomne, og man tilmelder sig på hjemmesi-
den lovestormbroen.dk. I den anledning har Erhverv og 
Kultur indgået en aftale med QLF, og vil dække udvik-
lingen af Storstrømsbroen med et særnummer og en 
række artikler i vores udgivelser i den kommende tid. 

Formanden for QLF Kirsten Sydendal udtaler, at det 
giver god energi at opleve den massive opbakning som 
vores initiativ er blevet mødt med. ”Jeg håber, at også 
jer virksomheder, organisationer og foreninger vil 
tage godt imod os, når vi henvender os sammen med 
Erhverv og Kultur, og stille sig til rådighed med input 
til den journalistiske dækning og støtte op med spon-
sorater og annoncer, der kan finansiere vores høring 
og samtidig at I bakker op om at vi skal have den nye 
Storstrømsbro nu!
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Lovestormhøring
på Christiansborg

il du reservere en annonce plads til vores sær-
nummer, der udkommer op til høringen i april. 
Det kan gå hen og blive et historisk dokument 

til eftertiden. Eller ønsker du at give et sponsorat eller 
bidrag, så kontakt Erhverv og Kultur ved Tim R. Larsen 
på 2117 4277 eller tim@erhvervogkultur.net 

#lollandfalsterlovestorm har bevist hvilken betydning 
det får når vi står sammen som en stærk enhed. Vi hå-
ber, at erhvervslivet vil stå sammen med os, så vi kan 
få sat byggeriet af den nye #lovestormbroen i gang nu!
 
Men kærlige lovestorm hilsner
QLF  |  #lollandfalsterlovestorm  |  #lovestormbroen

V MFakta om den nye bro
Længde: Ca. 4 km
Gennemsejlingshøjde: 26 m
Tværprofil: 2 jernbanespor, 2 kørebaner
og 1 kombineret gang/cykelsti. 
Bredde: Ca. 24 m
Hastighed for biler: 80 km/t
Hastighed for persontog: 200 km/t
Hastighed for godstog: 120 km/t
Biltrafik: Ca. 8000 biler/døgn
Togtrafik: Ca. 40 passagertog og
op til 78 godstog pr. døgn
Pris: ca. 4,2 mia. kr. 
EU-støtte: 112 mio. kr.

Lolland-Falster Lovestorm afholder
Høring om Lovestormbroen på Christiansborg
onsdag 13. april 2016

KOM OG BAK LOLLAND-FALSTER OP!
- Her vil der komme spændende foredragsholdere 
- Der vil være en ”vandrer”udstilling på Christiansborg
- Udstilling af lokale fødevarer

Læs mere i marts udgave af Erhverv og Kultur,
men sæt kryds allerede nu i kalenderen!

agasinet Erhverv og Kultur sætter fokus på 
lovestormbroen

Erhverv og Kultur har indgået en aftale med QLF der 
står bag Lolland-Falster Lovestorm, og vil i den kom-
mende tid sætte spot på den nye Storstrømsbro. Vi ved 
alle at den gamle bro har det svært. Det ved transport-
politikerne på Christiansborg også, og de har vedtaget 
en anlægslov for den nye bro.
Der er blot opstået usikker om hvornår anlægsarbej-
det sættes i gang. Den usikkerhed er naturligvis meget 
problematisk for Lolland-Falster. Derfor har QLF sat 
sig for at formidle de positive historier og dokumentere 
at det er en god forretning at fremskynde anlægsarbej-
det - for den danske stat og resten af Danmark.


