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VESTBANEN TRUET PÅ 
LIVET – NOK ENGANG! 

Total mangel på fremsynethed i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet kan blive vestbanens død! 
 
Det er med dyb beklagelse at vi i LPO Arriva må konstatere at Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet med et slag har fjernet Varde kommunes redningsplanke i 
sagen om vestbanen. Redningsplanen lå ellers klar. Regionen havde med et 
snævert flertal godkendt at redde hele banen og finde midlerne hertil, hvis blot 
Varde Kommune stillede med 40 mio. kr. 
 
Det var 40 mio. kr. Varde Kommune ikke havde, men som de ønskede at låne 
gennem en tilladelse fra Indenrigs- og sundhedsministriet. De har nu meddelt at 
de ikke vil låne Varde Kommune de 40 mio. kr. under henvisning til at det strider 
mod loven. Denne beslutning truer nu med at besegle banens skæbne! 
 
LPO Arriva finder det forkasteligt at denne sag om sikring af grøn og bæredygtig 
transport i vestjylland ikke har støre bevågenhed fra landets politikkere på 
Christiansborg. Det får al deres snak om hjælp til udkantsdanmark til at lyde 
som larm fra tomme tønder uden skyggen af indhold og reel vilje! Det er os 
ubegribeligt hvordan regeringen kan lade ministeriet afslå en så beskeden 
låneansøgning blot med henvisning til loven. Hvis loven forhindrer en fornuftig 
finansering af banen, så den fortsat kan være det grønne alternativ i regionen, må 
loven laves om. LPO Arriva kræver derfor at regeringen handler i denne sag og om 
nødvendigt ændrer loven så det bliver muligt at finansere den videre drift af 
vestbanen. 
 
Vi har i dag drøftet sagen med forbundet og de vil nu sende breve til alle de 
trafikpolitiske ordførere på Christiansborg og kræve at de nu viser at de virkelig 
vil styrke den offentlige og miljøvenlige transport ved at bevare Vestbanen. 
 
Vi vil løbende informere om sagens forløb. 
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