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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 13. juni 2018 stillet mig 

følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Roger Courage Matthisen (ALT). 

Spørgsmål nr. 656: 

Finder ministeren i forlængelse af TRU alm. del – spørgsmål 655 det accepta-

belt - nu efter at Sund & Bælt har måttet opgive at dokumentere noget grundlag 

for de 800.000 biler - at Femern A/S har valgt netop konsulentfirmaet 

Intraplan, til at gennemføre en ny beregning af trafikspringet fra Storebælt? 

Det pågældende firma havde selv ansvaret for 2014-prognosen, men undlod at 

kvalitetssikre det af Sund & Bælt producerede trafikspring, inden firmaet ind-

arbejdede tallet i prognosen. Firmaet kan i den situation vanskeligt sige sig fri 

for at have et habilitetsproblem og en renommémæssig egeninteresse i, at der 

her i anden omgang produceres et tal, der ligger så tæt som muligt på det op-

rindelige tal på 800.000 biler. 

Svar: 

Omfanget af personbiltrafik, der forventes at anvende Femern Bælt-forbindel-

sen i stedet for Storebæltsforbindelsen, når Femern Bælt-forbindelsen er i drift, 

er dokumenteret i den fremlagte Femern Bælt-trafikprognose. Femern A/S har 

iværksat to supplerende analyser med henblik på at dokumentere grundlaget 

herfor yderligere:  

 En analyse af overflytningen af personbiltrafik fra Storebæltsforbindel-

sen baseret på opsamling og analyse af data fra trafikanternes mobilte-

lefoner 

 En analyse af nyskabt trafik baseret på casestudier af effekterne af nye 

transportinfrastrukturprojekter 

Da der netop er tale om analyser, der på baggrund af anbefalinger fra rådgiv-

ningsfirmaet COWI skal supplere den foreliggende Femern Bælt-trafik-

prognose, valgte Femern A/S at anmode de tyske trafikeksperter fra Intraplan 

om at udføre de supplerende analyser.  
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Side 2/2 Jeg ser intet grundlag for at anfægte det tyske konsulentfirma Intraplan’s habi-

litet. I den forbindelse vil jeg nævne, at Intraplan sammen med firmaet BVU 

blandt andet har haft ansvaret for de trafikprognoser, der ligger til grund for 

den tyske Forbundsregerings infrastrukturinvesteringsplan ’Bundesver-

kehrswegeplan 2030’.  

Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål 654 og 655 fra udvalget.  

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 


