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Femern – økonomi 

!  Bud på kyst til kyst forbindelsen (tunnel) – 9 mia. kr. dyrere. 
Budget hæves fra 52,7 til 54,9 mia. kr. 

!  Budget for danske landanlæg: 9,5 mia. kr. 
!  Tilbagebetalingstid forlænges fra 37 til 39 år. 
!  Anlægspris SKAL forhandles ned. Evt. senere åbning i 2023. 
!  Ansøgning til EU om TEN-T midler – 12 mia. kr. 
!  Anlægslov behandles i foråret 2015. Er ikke startskud!! 
!  Endelig beslutning i SEP 2015 – Krav: Robust økonomi!! 



Femern - Tyskland 

!  Generelt mindre interesse, end i Danmark. Specielt i syd. 
!  Traktat mellem Danmark og Tyskland står ved magt 
!  Modstand fra miljø- og borgergrupper, specielt på Femern. 
!  Tyske vejanlæg bliver færdig i 2021 som aftalt. 
!  Tyske baneanlæg forsinkes til 2024. Men bedre bane i nyt 

trace til 200 km/t!  
!  Myndighedsgodkendelse fra delstaten Slesvig-

Holsten??? Klarhed herom foreligger forv. i SEP 2015. 



Kattegatforbindelsen 
!  Visionært projekt, der skal fremtidssikre kapaciteten øst-vest på vej 

og bane når kapaciteten på Storebælt slipper op. Kort rejsetid!! 
!  Kan et så gigantisk projekt realiseres med brugerbetaling? 
!  Skønnet anlægspris: 100 mia. kr. + landanlæg. 
!  Undersøgelse igangsat ved DTU i 2009. Mål: Klar i 2012. 
!  Rapport udsat et antal gange. Senest ultimo 2014. Forklaring: 

”Landstrafikmodel ikke klar”. 
!  TRM forventer nu, at rapporten er klar i sensommeren 2015….. 
!  NB: Kattegat er ikke i konflikt med ”Hærvejsmotorvejen”, men 

derimod med Togfondens ”ufinansierede” Timemodel….. 



E45 

! Alvorlig flaskehals ved Vejle om 5-10 år 
! Stor trængsel mellem Aarhus og Skanderborg. 
! Meget ”uvedkommende” transittrafik på E45.  
! Mål: Sikre fremdrift på E45.  
! Bør ses i sammenhæng med en varig 

helhedsorienteret løsning for DEN JYSKE 
TRANSPORTKORRIDOR. 



Mål med investeringer i Den 
Jyske Transportkorridor 

! Fremtidssikring af væsentlig korridor i EU og i 
Danmark. Understøtte produktionen i Jylland.  

! Kortere transportvej gennem Jylland. 
! Undgå trængsel i Østjylland = besparelse af 

mange penge = DANSKE JOB 
! Regional udvikling mod vest, Danmark i balance 
! Grønnere transport (kortere vej, ingen trængsel) 



Vægtige argumenter for 
”Hærvejsmotorvejen” 

!  Aflaster Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen. Sparer Vejlebro nr. 2 
!  Vi undgår tabsgivende trafikkaos under udvidelse af E45.  
!  Klart den korteste vej op gennem Jylland (tid, energi, penge). 
!  Frentidssikrer kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor. 
!  Vi får 100 pct. mere vejkapacitet for pengene (kun 50 pct. ved 

udvidelse i Østjylland til 6 spor). 
!  Sammenhæng med Jyllands internationale lufthavn i Billund. 
!  Grundlag for ny vækst og jobskabelse i Jylland – i øst og vest.  
!  Sikrer et Danmark i bedre balance. I modsætning til TOGFONDEN! 
!  Rentabelt projekt: 5-7 pct. i intern rente! NB: Optimering af anlæg. 



Varig helhedsorienteret løsning 
Fremtidssikring af DEN JYSKE TRANSPORTKORRIDOR frem mod 2030: 

–  Udvide E45 ml. Aarhus og Skanderborg før 2020. 
–  Anlæggelse af 3. Limfjordsforbindelse (2 etaper?).  
–  Jysk parallelmotorvej via Billund (øst eller vest?) bygges etapevist i 

takt med at finansiering kan skaffes. 
–  Konkret forundersøgelse af linjeføringer igangsættes snarest. To 

hovedløsninger: 1) Herning (vest), 2) Pårup (midt). Begge via Billund. 
Tyske planer skal inddrages, så kapaciteten sikres over grænsen! 

–  Varig udvidelse af E45 på andre pressede strækninger. 
Ikke klogt med ensidigt fokus på E45. Der er brug for helhedsplan! 


