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Vi har brug for Femernforbindelsen!
På baggrund af de seneste ugers tyske og danske udmeldinger om den faste forbindelse under
Femernbælt ønsker vi at slå fast, at Europa, Skandinavien, Tyskland og Danmark har brug for
Femernforbindelsen, hvis vi på sigt vil sikre en højere vækst og bidrage til en miljørigtig udvikling på
transportområdet i Nordeuropa. Lige nu drejer det sig også om arbejdspladser, vækst og
hundredevis af danske og internationale virksomheder, som er klar til at gå i gang.
Den seneste danske debat har skabt en del uro, og vi synes derfor, det er på sin plads at slå et par
ting fast:
•

Femernforbindelsen er brugerfinansieret som Storebælts- og Øresundsforbindelserne: De
statslige aktieselskaber i Sund & Bælt-koncernen har optaget lån med garantier fra den
danske (og i Øresundsforbindelsens tilfælde også fra den svenske) stat. Lånene
tilbagebetales af brugerne: jernbaneselskaberne og bilisterne.

•

Selve opførelsen af Femernforbindelsen vil skabe tusindvis af arbejdspladser, innovation og
udvikling i Danmark og Tyskland – og i særlig grad på Lolland. De tilsluttende landanlæg og
moderniseringen af jernbanen fra København til Rødby betyder en kæmpegevinst for hele
Sjælland og Lolland-Falster. En gevinst, som vil øge mobilitet og vækst historisk, når de står
færdige og øge sammenhængskraften i Greater Copenhagen.

•

Femernkorridoren vil, når den hænger sammen med ny infrastruktur hele vejen mellem
Hamburg og København, blive en vækstmotor for hele Nordeuropa. Vi vil være i stand til
at tiltrække nye investeringer, nye arbejdspladser samt forskning og innovation. Den
lettere adgang til millionmarkederne mod nord og syd vil øge samhandelen og
konkurrencen til gavn for både virksomheder og forbrugere.

•

Metropolerne Hamburg og København bliver knyttet tættere sammen, og i kraft af det
politiske samarbejde i STRING mellem Skåne, Sjælland og Schleswig-Holstein og Hamburg
sikrer vi, at væksten kan foregå koordineret, smidigt og effektivt. Samarbejdet omkring
forskning og udvikling, bl.a. i og omkring materialeforskningen med European Spallation
Source i Lund og København og DESY i Hamburg, vil sikre os en global førerposition, som
både forskningsmæssigt, økonomisk og arbejdskraftmæssigt vil give et kæmpe løft til hele
korridoren.

•

Vores transportbranche vil få øget sin konkurrencedygtighed. Muligheden for at gøre
transport af gods og passagerer mere grøn vil være oplagt. Der vil ske et gigantisk hop i
konkurrencefordelen for jernbanen i forhold til mere forurenende transportformer på vej
og i luften. Og Københavns Lufthavn vil få yderligere styrket sin internationale position
igennem et nyt, stort opland i Nordtyskland for lufthavnens internationale ruter.

Det er meget bekymrende, at processen ser ud til at blive trukket i langdrag og dermed vil
forsinke åbningen af den faste forbindelse til 2025 eller endnu længere ud i fremtiden.

Efter vores opfattelse er der så store økonomiske og miljømæssige gevinster ved at etablere den
faste forbindelse, at de seneste ugers danske politiske uro omkring projektet forhåbentlig kun skal
ses som krusninger på overfladen.
Derfor forventer vi, at forligspartierne bag Femernforbindelsen fortsat arbejder aktivt for
etableringen af forbindelsen med henblik på at skabe vækst og bæredygtighed for kommende
generationer.
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