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Kritik af ministers Femern-notat
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Trafikminister tilbageviser indvendinger fra forskere og økonomer.
Trafikminister Flemming Hansen forsøger i et otte-siders notat at tilbagevise
den kritik, som en række forskere og økonomer har rejst mod grundlaget for
en kommende Femernbro. Men notatet får en hård medfart af eksperterne,
som mener, at ministeren prøver at bortforklare, at broen er en stærkt
risikabel investering.
»Det er åbenlyst, at ministeren har et regnestykke, som kun lige akkurat
hænger sammen og oven i købet med tvivlsomme forudsætninger. Det kan
ikke holde til, at man piller ved forudsætningerne - slet ikke flere på samme
tid. Derfor sørger ministeriet omhyggeligt for at camouflere risikoen og lave
små variationer i følsomhedsanalyserne, så økonomien ikke ryger ud over
kanten. Det ligner vildledning og ikke vejledning. Folketinget bør kræve en
uvildig vurdering - f.eks. ved Rigsrevisionen,« siger professor Bent
Flyvbjerg, Aalborg Universitet.
I notatet, som er et direkte svar på to artikler i Jyllands-Posten, skriver
Trafikministeriet, at anlægsbudgettet har »en rimelig stor grad af
sikkerhed«, og trafikprognoserne, som er baseret på en 40 pct. vækst,
betegnes som »forsigtige«.
Det imødegås af kritikerne, som frygter, at store budgetoverskridelser
kombineret med lavere trafiktal end ventet får økonomien til at bryde
sammen.
Der er også skarp uenighed om den budgetterede realrente på 3,5 pct.,
som ifølge ministeriet er »forholdsvis forsigtigt sat«.
Bent Flyvbjerg påpeger derimod, at »det er i strid med alle historiske
erfaringer at antage, at der ikke fremover vil komme svingninger i
realrenten«, og han henviser til, at renten siden 1970'erne har været over
5-6 pct. det meste af tiden.
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Endelig undrer flere eksperter sig over, at trafikministeren argumenterer
ihærdigt for, at det er mere rentabelt at lade staten påtage sig risikoen i
landets hidtil største enkeltinvestering frem for private investorer.
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Professor Nils Groes siger, at ministeren taler for sin syge moster:
»Hvis denne liberale regering virkelig tror, at der kommer så meget trafik på
en Femernbro, at den bliver en god forretning, hvorfor lader den så ikke
markedskræfterne bygge den,« spørger Nils Groes, direktør for Amternes
og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF).
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