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Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhø-
rende landanlæg i Danmark. - HØRINGSSVAR fra Køge Kommune 
 
På vegne af Køge Kommunes Byråd vil jeg hermed takke for muligheden for at 
afgive høringssvar på ovennævnte lov. 
 
Køge Kommune har set frem til det tidspunkt, hvor en aftale om Femern Bælt 
forbindelsen kan blive ratificeret af Folketinget. 
 
Det er meget glædeligt at kunne se frem mod åbningen af forbindelsen i 2018 
og det er med stor tilfredshed, at vi ser, at Danmark påtager sig at spille så 
stor en rolle i realiseringen af hele anlægget. Det viser den danske vilje til at 
fremme den europæiske sammenhæng, sammenhængen til Sverige og Norge 
samt satsningen på en stærk udvikling for hele Øresundsregionen.  
 
Samtidigt giver det mulighed for at stille den store ekspertise til rådighed, som 
vi i Danmark har inden for undersøgelse, VVM og projektering af store broan-
læg med tilhørende landanlæg. 
 
Køge Kommune har i mange år arbejdet for at fremme tre store infrastruktur-
anlæg på Sjælland, nemlig Femern Bælt forbindelsen, København – Ringsted-
banen over Køge (Nybygningsløsningen) samt udbygningen af Køge Buge Mo-
torvejen helt til motorvejssammenfletningen ved Køge, hvor vi i et videre per-
spektiv også mener, at der er behov for en udbygget forbindelse mellem Syd- 
og Vestmotorvejen. 
 
Vi ser en naturlig sammenhæng mellem disse store infrastrukturanlæg og ikke 
mindst en samtidighed i deres etablering, hvis vi her i på Sjælland skal have 
det fulde udbytte af anlægsinvesteringerne. Derfor følger vi naturligt fortsat 
beslutningsprocessen omkring alle tre anlæg med stor forventning. 
 
I det perspektiv er det meget tilfredsstillende, at projekteringsloven medtager 
baneudbygningen fra Vordingborg til Storstrømsbroen samt fra Orehoved til 
Rødbyhavn samt, at loven varetager projekteringen af elektrificering af banen 
fra Rødbyhavn til Ringsted, hvor den forhåbentlig i 2018 mødes med Nybyg-
ningsløsningen over Køge til København. 
 
I den videre proces deltager Køge Kommune naturligt gerne som høringspart 
eller dialogpart omkring arbejdet med undersøgelser og projektering af Femern 
Bælt forbindelsen. 
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