
Side 1 af 1

Bilag 
 
Baggrundsoplysninger om Femern 
 
Femern A/S etablerer en ny fast forbindelse fra Rødby til Puttgarden 
under Femern Bælt. Anlægsarbejdet til en samlet værdi på knap 30 mia. 
forventes igangsat den 1. januar 2021. Projektet løber over 9 år og 
udmøntes i en 18 km lang sænketunnel, der kan rumme både biler og 
tog. Det betyder, man kan komme fra Danmark til Tyskland på hhv. 7 min 
i tog og 10 min i bil.  
 
I byggeperioden vil op mod 3.000 personer årligt være beskæftiget med 
at bygge Femern-forbindelsen på byggepladsen i Rødbyhavn. Et lignende 
antal arbejdspladser vil blive skabt hos underleverandører, der kommer 
fra hele Danmark samt Europa. 
 
Femern A/S har underskrevet de store anlægskontrakter med 
internationale entreprenørkonsortier, der består af virksomheder fra 
forskellige lande. Konsortierne er hovedentreprenører, og de forventes at 
komme med meget af deres eget mandskab og materiel, når byggeriet 
går i gang. Hovedentreprenørerne vil også få brug for at hyre 
underentreprenører til at løse anlægsopgaver, og brug for at indkøbe 
varer og serviceydelser fra lokale og regionale virksomheder på begge 
sider af Femern Bælt. 
 
Fra Danmark indgår Per Aarsleff Holding A/S som entreprenør i 
konsortiet, som står for sænketunnelen og tunnelfabrikken i nord og syd 
samt portaler og ramper. COWI A/S indgår som rådgiver.  
 
SWECO Danmark A/S indgår som rådgiver i konsortiet, som står for 
grave- og indbygningsarbejder.  
 
Femern A/S har i anlægskontrakterne stillet krav om, at der i projektets 
byggeperiode ansættes lærlinge svarende til minimum 500 mandeår i alt. 
 
Byggeriet kan inddeles i tre faser. I første fase etableres 
tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn samt opførelse af boliger til 
tunnelarbejderne. I anden fase anlægges tunnelen. I den afsluttende fase 
er tunnelen etableret og den omkringliggende by samt fabrik bliver taget 
ned og nye rekreative landområder etableres. 
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