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Femernforbindelsen
– et nordisk projekt

D

ska bland annat belysa konsekvenserna för samerna.
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utreds

en danske bygherreorganisation Femern A/S modtog i
december 2018 den miljøgodkendelse fra den godkendende
myndighed i Tyskland, nemlig delstaten Slesvig-Holsten.
I overensstemmelse med tysk lovgivning kan denne godkendelse
indklages for tyske domstole, nogenlunde på samme måde
som Vattendomstolen i Växjö skulle behandle godkendelsen af
Øresundforbindelsen, der næste år fylder 20 år.
Tilladelsen gør det aktuelt at reflektere over betydningen for
person- og godstransport i Norden, og hvordan Femern Bælt-
forbindelsen påvirker norsk, svensk og dansk infrastrukturplanlægning. Alene investeringen, cirka 70 milliarder svenske kroner gør
projektet til noget helt særligt
i europæisk sammenhæng. Kun
alpetunnelprojekterne i Schweiz
og Østrig kan sammenlignes med
Femern når det gælder investeringernes størrelse. Formålet er det samme:
Udvikle det europæiske transportnet,
styrke godstransport på skinner og
forbinde metropolregioner på hver sin
side af en fysisk barriere.

F

den ekonomiska jämförelsen och i jämförelsen
av miljökonsekvenserna.
Kostnaderna för de olika bansträckningarna
avviker avsevärt från varandra. Kostnadsstrukturen påverkas bland annat av den valda banans
längd och terrängförhållanden. De totala kostnaderna för banorna varierar mellan cirka 0,7–
7,4 miljarder euro. Investeringskostnaderna på
den finska sidan varierar mellan 0,02–2,3 miljarder euro.
Den totala kostnaden för den föreslagna bansträckningen till Kirkenes uppskattas till cirka
2,9 miljarder euro, om banan går från Rovaniemi via Sodankylä till Kirkenes. Den totala kostnaden för bansträckningen från K
 emijärvi via
Sodankylä till Kirkenes beräknas vara 2,8 miljarder euro. Investeringskostnaderna för järn
vägen till Kirkenes är cirka 2 miljarder euro på
den finska sidan och cirka 0,9 miljarder euro på
den norska sidan.
I utredningarna konstateras det att det är
svårt att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av de olika banalternativen. Den
potentiella transportvolymen präglas av osäkerhet eftersom granskningen sträcker sig flera årtionden framåt i tiden.
Med de transportvolymer som användes i
utredningen är samtliga bansträckningar samhällsekonomiskt olönsamma. Å andra sidan kan
förändringar i de olika transportsättens kostnader eller i näringsverksamheten på en ort ändra
situationen avsevärt.
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Lyhyt yhteenveto
suomeksi

Asteittainen koillisväylän
parantaminen ja arkisten
luonnonvarojen poten
tiaalin hyödyntäminen
ovat lisänneet kiinnostus
ta arktisiin alueisiin sekä
Suomessa että muualla
Euroopassa. Suomessa
arktisten alueiden
kasvavamerkitys on ollut
mahdollisuus parantaa
Suomen logistista ase
maa nykyisestä kansain
välisenä transitoliikenteen
maana. Arktinen rautati
elenkki palvelisi tätä tar
koitusta mahdollistamal
la FinEst-yhteyden ja Rail
Baltican kanssa y hdessä
rautatiekuljetusreitin
arktisilta alueilta Itä- ja
Keski-Eurooppaan.

emernforbindelsen er, trods det
store byggeprojekt, et projekt
KRÖNIKA
med klare miljødimensioner. De
korte rejsetider mellem København/
Malmö og Hamburg gør det muligt at Sten Hansen
Formand for Dansk afdeling
erstatte kortdistance fly med mindre
energikrævende lyntog. Med kun 360
km mellem de to metropolregioner
kan man se frem til at erhvervslivet kan drage stor nytte af hurtige
forbindelser. For erhvervsrejser bliver toget et attraktivt alternativ
og både DSB og SJ er i gang med at forberede sig på de nye muligheder. Toget bliver også mere attraktivt for fritidsrejser fra Vestsverige og det sydlige Sverige til Tyskland og vice versa. Det betyder at
Femernforbindelsen er med til at forstærke nytten af de indenlandske svenske investeringer i stambanerne. Norge og Oslo er endnu
for langt borte tidsmæssigt fra Tyskland til at toget er et attraktivt
alternativt i rejsetid.
Follotunnellen i Norge er det først skridt til at ændre dette, men
der behøves en seriøs forbedring af infrastrukturen Norge-Sverige
før toget er et alternativ til fly og bil.
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emernforbindelsen får formodentlig allerstørst betydning
for godstransporten til og fra Norden på jernbane. Alene det
faktum at Femern forbinder Norden med den ene af de to
store containerhavne i Europa giver anledning til eftertanke. Her er
et reelt bidrag til at gøre den europæiske godstransport mere miljøvenlig og bidrag til at mindske transportens klimabelastning. Hvis
altså Femernforbindelsen indarbejdes i norske og svenske infrastrukturplaner.
Et eksempel er behovet for en nordisk ”Femern standard” for
godstog. Tyskland og Danmark har valgt en ”oversize” på længden af godstog (835 meter), så økonomien bliver bedre og miljøbelastningen mindre af godstransporter. Kan Sverige og Norge med
virke til at det også bliver en nordisk standard i de to internationale
godskorridorer, som forbinder Tyskland og Skandinavien? Det ville
på afgørende vis medvirke til at udvikle et mere miljøvenligt europæisk godstransportsystem og drage den fulde nytte af investeringen i en fast Femernforbindelse.
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