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Høring over udkast til Lov om anlæg af en fast forbindelse over  

Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 

Hermed sendes udkast til Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern 

Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark i høring. 

Eventuelle bemærkninger til lovudkastet sendes til Transportministeriet senest 

mandag den 5. januar 2015 på trm@trm.dk med kopi til dog@trm.dk.  

Modtagne høringssvar vil blive sendt til Folketingets Transportudvalg. 

Lovforslaget indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern 

Landanlæg bemyndiges til at anlægge og drive en sænketunnel under Femern 

Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. 

Kyst til kyst-projektet bliver gennemført som en firesporet motorvej med nød-

spor i begge retninger og en tosporet elektrificeret jernbaneforbindelse placeret 

i en ca. 17,6 km lang sænketunnel med cut-and-cover-tunneler, som forbinder 

sænketunnelen med portalbygningerne, der etableres ved begge tunnelmun-

dinger. Der etableres vej og jernbane på henholdsvis dansk og tysk territorium, 

som forbinder tunnelen til den eksisterende motorvej og jernbane i begge lande 

samt faciliteter til drift og vedligehold, herunder et betalingsanlæg som place-

res på den danske side af tunnelen. Endvidere vil der blive etableret nye land-

områder ud for kysterne. 

Opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg vil omfatte udbygning af jern-

banestrækningerne Vordingborg til Masnedø og Orehoved til syd for Holeby til 

dobbeltspor. Strækningerne fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved til syd 

for Holeby elektrificeres og udbygges, så persontog kan køre op til 200 km/t på 

strækningen mellem København og Puttgarden i Tyskland.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorthe Gravgaard på tlf. 41 71 27 61 eller på 

dog@trm.dk. 

Lovudkastet er desuden lagt på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk 

 

Med venlig hilsen 
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