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Femern-broen bliver en katastrofe
Det planlagte milliard-projekt vil ende som en økonomisk
katastrofe spår ledende eksperter. Det tror trafikministeren
ikke på. Han ønsker broen bygget omgående.
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En fast forbindelse over Femern-Bælt vil ende som en økonomisk
katastrofe. Det mener en række trafikforskere og økonomer.
Trafikminister Flemming Hansen (K) står fast. Han vil have broen.
Nu.
Det er planen, at Femern-broen skal stå klar i 2015. Projektet er
vurderet til at koste 30 milliarder, hvis altså budgettet holder, som
det mildest talt ikke plejer at gøre i de store offentlige danske
projekter. Metroen gik eksempelvis 138 procent over budgettet,
Storebælt 54 procent og Øresundsbroen 26 procent.

Lad vær - det bliver dyrt, siger
eksperter om en
»Optimismen har det med at blomstre, når der skal bygges
Femern-forbindelse.( Grafik:
monumenter. Man kommer let til at overvurdere trafikken og
Trafikministeriet) Klik for større
undervurdere omkostningerne,« siger Hans E. Zeuthen til Jyllands
foto
-Posten, søndag.
Zeuthen er tidligere rigsstatistiker, overvismand og formand for
Transportrådet.
Det svageste led
Også professor Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet frygter en
rekordstor dansk planlægningskatastrofe, hvis Femern-broen
realiseres. Den vil få mindre trafik end Øresund og blive dyrere end
Storebælt, siger han.
»Femern Bælt er uden tvivl det svageste led, og det kan meget vel
endnu med endnu en milliardregning til skatteyderne,« advarer
Flyvbjerg.
En række entreprenørfirmaer, rådgivere og banker blev i 2001 hørt,
om de ville være med til at finansiere, bygge og drive en fast
forbindelse over Femern Bælt. Svaret var temmeligt køligt, skriver
Jyllands-Posten.
Ikke finansierbart
»I det store hele vurderer den private sektor, at projektet ikke er
finansierbart uden væsentlige subsidier/ garantier,« som »langt
overstiger den forudsatte EU-støtte og statsgarantier,« hedder det
i rapporten fra den såkaldte interessetilkendegivelserunde. Den
kom i 2002.
Bent Flyvbjerg frygter gentagelser af de tre store offentlige
projekter, metroen i København, Storebæltsbroen og
Øresundforbindelsen, hvor kun Storebælt har haft delvis succes,
mener Flyvbjerg.
Dum fejl
»Både Storebælts- og Øresundsforbindelsen og den københavnske
metro blev som bekendt væsentligt dyrere end ventet. Vi har altså
gennemført tre megaprojekter og har kun en halv succes at prale
med. Derfor er det dumt, at vi bliver ved med at gentage den
samme fejl,« siger Bent Flyvbjerg.
Men kritikken bider ikke på trafikminister Flemming Hansen (K),
der er overbevist om projektets succes og rentabilitet. Broen skal
bygges nu, siger han.
»Jeg er så sikker på det projekt, som jeg overhovedet kan være. Vi
har en vigtig aftale med tyskerne. I marts har vi afklaret spørgsmål
om miljø, finansiering og teknik. Jeg har allerede haft sonderende
samtaler med partierne, og stemningen er overvejende positiv. Jeg
mener, at vi kan køre et lovforslag gennem Folketinget i oktober
2005 og få et meget komfortabelt flertal.«
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