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Niels Erik Mortensen

Design Manager Portaler og Ramper - Femern A/S
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Femern A/S – En dansk statsejet virksomhed

Sund & Bælt Holding 

A/S

A/S Storebælt A/S Øresund

Den danske stat
Transportministeriet

A/S Femern 

Landanlæg

Femern A/S
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Dansk/Tysk Regeringsaftale 3. september 2008

▪ Kyst til kyst-forbindelsen ejes af Danmark og finansieres via brugerbetaling

▪ Danmark stiller statsgaranti og får alle indtægter fra forbindelsen

▪ Danmark får takstkompetencen

▪ Betalingsanlægget placeres i Danmark

▪ Danmark har forbeholdt sig retten til at finansiere danske landanlæg via udbytter 

fra kyst til kyst-forbindelsen

▪ Tyskland forestår finansieringen af udbygningen af de tyske landanlæg
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Trans europæisk netværk - TEN
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Et europæisk projekt – TEN-Korridor

6

30-10-2019



(Placed under Home / Paragraph :            

Sænketunnel
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▪ Sænketunnel: 17,6 km

▪ Cut-and-cover: 0,2 km (Lolland) og 0,4 km (Fehmarn)

▪ 4-sporet motorvej med nødspor 

▪ 2-sporet elektrificeret jernbane

Principskitse
30-10-2019
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Nyt landområde – Lolland 

▪ Samlet areal: ca. 330 ha

▪ Ca. 3,5 km vest for Rødbyhavn 

▪ Ca. 3,7 km øst for Rødbyhavn

▪ Ca. 500 m ud i Femern Bælt
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Principskitse

▪ Nye strande 

▪ Erstatningsnatur

▪ Offentlig P-plads (ca. 100 biler)  

▪ Gang- og cykelstier
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Byggepladsen 
ved Rødbyhavn
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Dansk anlægslov vedtaget i april 2015

Kyst til kyst projektet

▪ Sænketunnel med dobbeltsporet jernbane og firesporet motorvej

▪ Nyt landområde ud for Rødbyhavn

De danske landanlæg 

▪ Jernbane Ringsted – Nykøbing Falster – Rødbyhavn

▪ Elektrificering og opgradering til 200 km/t

▪ Etablering af station ved Holeby

Økonomi

▪ Statsgarantimodellen som på Storebælt og Øresund

▪ Indtægter fra tunnelen financierer de danske landanlæg (9,5 mia. kr.)

▪ Anlægsbudget 52,6 mia. kr. – tilbagebetaling på 36 år
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Anlægsopgaven

Byggeriet indeholder følgende store opgaver:

▪ gravning af tunnel rende i havbunden

▪ opbygning af tunnelelementfabrik

▪ fremstilling og nedsænkning af tunnelelementer

▪ Udførelse af portalbygværker og ramper

▪ Udførelse af tilslutnings til landanlæggene

▪ anlæg af jernbane

▪ udførelse af tekniske installationer

11

30-10-2019



(Placed under Home / Paragraph :            

Store kontrakter

Allerede indgåede kontrakter:

▪ Anlæg af den nordlige del af tunnelen

▪ Anlæg af den sydlige del af tunnelen

▪ Uddybning af havbund og landopfyldning

▪ Anlæg af portalbygværker, ramper og landanlæg

Kontrakter som endnu ikke er indgåede:

▪ Elektriske og mekaniske installationer

▪ Jernbanetekniske installationer, herunder opførelse af transformerstation
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De "4 store kontrakter" 2016

Dredging & 

reclamation

Tunnel North/South Portals & Ramps
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Vores filosofi: Konkurrencepræget Design-og-Byg

▪ Vi specificerer hvad vi ønsker at 

købe og dets funktionalitet

▪ Hver enkelt entreprenør vælger de 

bedste og mest effective metoder

▪ Vi har udvalgt det mest fordelagtige

tilbud efter en konkurrencepræget

dialog 

▪ Entreprenørerne er derfor tilskyndet

til at afballancere pris, risiko og

innovation

Innovation on Oresund: 

serial production method for tunnel 

elements
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Overordnet status for tunnelprojektet
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Danmark

Entreprenører

Tyskland

Økonomi Anlægsstart Danmark

Anlægsstart Tyskland
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Status for den tyske proces

▪ Den 6. februar 2019 underskrev delstaten Slesvig-Holsten den 

administrative godkendelse af Femern-projektet efter mange års arbejde 

med dels undersøgelser, dels høringer

▪ Høj grad af sikkerhed for, at projektet kan anlægges som planlagt og 

forudsat

▪ I Tyskland skal man igennem en domstolsproces, før anlægsarbejdet kan 

gå i gang for alvor på tysk side

▪ I april 2019 fik Femern A/S en såkaldt strakstilladelse fra de tyske 

myndigheder til at iværksætte de første anlægsaktiviteter på tysk side, 

selvom retssagen er i gang

30-10-2019

16



Den faste forbindelse under Femern Bælt

De første anlægsarbejder 

på tysk territorium 

– Puttgarden april 2019

25. september 2019
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Indledende arbejder på Lolland

▪ Formål: Forberedelse af adgang til byggepladsen for tunnelfabrikken ved 

Rødbyhavn

▪ En række aktiviteter er i gang og delvis afsluttede:

• Lokale veje

• El, vand og kloak

• Broer

• Pumpestation

• Cykelstier

• Arkæologi
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25. september 2019

Den faste forbindelse under Femern Bælt

Rødbyhavn sommeren 2019
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Aktuel status i Danmark 

▪ Den 26. marts 2019 indgik forligskredsen bag Femern-projektet en politisk 

aftale om igangsættelse af anlægsaktiviteter på dansk side

▪ Udviklingen i den tyske proces betyder, at grundlaget for at starte 

anlægsarbejderne på dansk side er tilstede

▪ Femern A/S forhandler med entreprenørerne FLC og FBC om at 

påbegynde 

følgende anlægsaktiviteter på Lolland:

▪ Arbejdshavn ved Rødbyhavn

▪ Dele af tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn

▪ Tunnelportal 

▪ Beboelses- og administrationsfaciliteter

▪ Indkøb af særligt marint udstyr

▪ Øvrige mindre forberedende arbejder  

30-10-2019
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Strategi for anlægsfasens 
gennemførelse i de kommende år

25. september 2019

Den faste forbindelse under Femern Bælt

Danmark

Tyskland

Retssag

i Tyskland

Byggemodning og anlægsfase

i Danmark

Anlægsfase i Tyskland

Bygge-

modning

i Tyskland
Myndigheds-

godkendelse

6. feb. 2019

Risikovurdering

og politisk aftale

26. marts 2019
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▪Direkte beskæftigelse: 25.000 mandår

▪ Indirekte beskæftigelse: 30.000 mandår

▪De fleste jobs er på den danske side: 

3.000 jobs pr. år

Job til 

udførelsen
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Muligheder for levering af ydelser

• Stålhaller & diverse leverancer til elementfabrik

• Vagttjeneste, byggeplads, skure, rengøring, hegn 

• Logistik på land og vand

• Rådgivning & konsulentydelser

• Udlejning af forskelligt materiel

• Jord- og terrænarbejder

• Levering af stort set alle typer byggematerialer

• Assistance ifm. dekomprimering

• Kantinedrift, renholdelse & rengøring

• Forskellige typer smedearbejder

• Montagearbejder

• Levering og montage af mindre bygninger
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Hvad gør man hvis man vil være med

Kontakt en af de entreprenører, som er valgt til at udføre arbejder på Femern 

tunnelen

▪ Find kontaktdata på femern’s hjemmeside www.femern.dk

▪ Kontakt på entreprenørernes hjemmesider (kommer snart)
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http://www.femern.dk/
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En tur gennem tunnelen
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Se mere på:

Internet: www.femern.dk

Facebook:  www.facebook.dk/femern
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