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Bilag til f.t.l. vedr. fast forbindelse over Storebælt 

Bilag 1 

Den 12. juni 1986 

P o l i t i s k  a f t a l e  o m  S t o r e  B æ l t  

Regeringen og Socialdemokratiet er eni- 
ge om, at en fast forbindelse over Store Bælt 
skal etableres. Den faste forbindelse skal væ- 
re for både vej- og banetrafik. 

I den anledning er parterne enige om føl- 
gende: 

§ 1 

Som 1, etape af Storebæltsforbindelsen 
anlægges snarest muligt en jernbaneforbin- 
delse mellem Sjælland og Fyn. 

Over Store Bælts Østerrende udformes 
forbindelsen som en tunnelforbindelse for 
jernbanetrafik i begge retninger. På baggrund 
af den fortsatte bearbejdning af projektet 
vurderer aftaleparterne, om både en boret 
tunnel og en sænketunnel udbydes i licitation 
for denne del af den samlede forbindelse. 

Forbindelsen over Vesterrenden anlægges 
samtidig med jernbanetunnelen under Øster- 
renden. Den udføres som en lavbro for jer- 
banetrafik i begge retninger og forberedes i 
et økonomisk forsvarligt omfang for senere 
tilføjelse af vejbaner omfattende 2x2  spor 
plus nødspor. 

2. etape består af en vejforbindelse i form 
af en højbro omfattende 2 x 2 spor plus nød- 
spor over Østerrenden samt af færdiggørel- 
sen af lavbroen over Vesterrenden for vejtra- 
fik. 

Denne etape påbegyndes senest 1 år før 
ibrugtagning af jernbaneforbindelsen, idet 
der lægges vægt på de økonomiske og be- 
skæftigelsesmæssige hensyn, herunder på en 
rationel projekterings- og byggerytme. 

Erfaringer fra licitationen over jernbane- 
tunnelen kan indgå i aftaleparternes overvej- 
elser om, hvorvidt vejforbindelsen over 

Østerrenden udbydes både som højbro og 
sænketunnel. 

I 2. halvdel af folketingssamlingen 1986-87 
forelægges og vedtages en anlægslov til afløs- 
ning af loven om Statsbroen Store Bælt fra 
1973. 

§ 2  

De to etaper udføres hver for sig på en 
miljømæssig forsvarlig måde, således at der 
af hensyn til vandmiljøet i Østersøen sikres 
en uændret vandgennemstrømning. 

§ 3  

Anlægges opføres og ejes af et aktiesel- 
skab, hvis hele aktiekapital ejes af staten. 

DSB tildeles en plads i SELSKABETS 
bestyrelse. 

SELSKABET søges snarest muligt oprettet 
ved et aktstykke, således at igangværende 
forarbejder kan overdrages til SELSKABET. 

SELSKABET skal i skattemæssig henseen- 
de have mulighed for at fremføre underskud 
i 15 år. SELSKABET kan foretage skatte- 
mæssige afskrivninger på den faste forbindel- 
se efter regler, der fastsættes af parterne. 

§ 4  

Til finansiering af SELSKABET's aktivi- 
teter optages efter finansministerens nærmere 
bestemmelse lån i ind- og udland (evt. stats- 
lån) på de billigst mulige markedsmæssige 
vilkår. Finansministeriet garanterer for låne- 
nes forrentning og afdrag. 

ATP og LD skal på disse vilkår have for- 
trinsret til at yde lån til SELSKABET på op 
til 60 pet. af det samlede lånebehov. 
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§ 5 

Ved ibrugtagning af anlæggets I. etape 
overdrages brugsretten til denne fra SEL- 
SKABET til DSB, der herefter forestår drif- 
ten og vedligeholdelsen af jernbanetunnelen 
og af de jernbanetekniske anlæg på Vester- 
broen. For brugsretten betaler DSB til SEL- 
SKABET en årlig ydelse svarende til SEL- 
SKABETS udgifter til forrentning og afdrag 
af anlægget over Østerrenden samt af sin 
andel af 1. etapeanlægget over Vesterrenden. 
Denne andel fastsættes med udgangspunkt i, 
at DSBs betaling til det samlede Vesterrende- 
anlæg (1. og 2. etape) skal udgøre 50 pet. 

Når lånene til jernbanedelen er fuldt af- 
draget, overgår ejendomsretten til jernbane- 
forbindelsen over Østerrenden til DSB, der 
samtidig i forholdet 50:50 indgår sameje med 
SELSKABET om forbindelsen over Vester- 
renden. 

For benyttelsen af anlæggets 2. etape 
(vejdelen) opkræves takster til dækning af de 
løbende driftsudgifter samt til forrentning og 
afdrag af optagne lån. På længere sigt for- 
ventes SELSKABET at kunne give et afkast 
til staten som ejer af aktiekapitalen. 

SELSKABETS bestyrelse fastsætter inden 
for rammerne af lovgivningen taksterne for 
biltrafikkens passage af Store Bælt. 

For vejtrafikken opkræves takster, der -  
med fradrag af trafikanternes egne omkost- 
ninger til passage af forbindelsen -  nogen- 
lunde svarer til de tilsvarende færgetakster. 

§ 6 

Eventuelle uoverensstemmelser om forde- 
lingen af anlægsomkostningerne og vedlige- 
holdelsesudgifterne for den fælles Vesterren- 
debro afgøres af ministeren for offentlige 
arbejder. 

§ 7  

Der skal opretholdes mindst én færgefor- 
bindelse mellem Sjælland og Jylland over 
Kattegat. Der skal opretholdes en rute mel- 
lem Spodsbjerg og Tårs. 

Hvis det ikke viser sig muligt for enten 
DSB eller de private rederier eller et nyt fæl- 
les Kattegatrederi at opretholde en rute på 
(privat) driftsøkonomisk grundlag, forpligtes 
SELSKABET til at sørge for besejlingen. 

Hvis der ikke er driftsøkonomisk grundlag 
for en rute mellem Spodsbjerg og Tårs, for- 
pligtes SELSKABET til at sørge for besejlin- 
gen. 

§ 8  

For at forbedre den trafikale forbindelse 
til det nordlige Jylland fortsættes anlægget af 
den jyske motorvej nord for Århus i et tem- 
po, der sikrer, at der er motorvejsforbindelse 
mellem Ålborg og Århus senest i 1993. 

Vejforbindelser i Vendsyssel udbygges til 
færdiggørelse snarest muligt og senest i 1996 
i overensstemmelse med resultatet af det 
planlægnings- og forberedelsesarbejde, som 
for tiden foregår i et samarbejde mellem Vej- 
direktoratet, Nordjyllands Amtskommune og 
de berørte kommuner. 

Endvidere skal udbygningen af gode vej- 
forbindelser prioriteres højt til den eller de 
færgeruter, som efter en tilpasningsperiode 
vurderes at kunne opretholdes på længere 
sigt. 

§ 9  

Med henblik på at varetage væsentlige, 
lokale planlægningshensyn inddrages Korsør 
Kommune, Nyborg Kommune og de berørte 
amtskommuner i projektets planlægningsfase. 

De lokale beskæftigelsesmæssige over- 
gangsproblemer vil især berøre Korsør Kom- 
mune. Ved udflytning af statslige arbejds- 
pladser og ved disponeringen af de arealer, 
der bliver ledige ved færgefartens ophør, skal 
de lokale beskæftigelsesmæssige forhold til- 
godeses. 

DSB skal optage forhandlinger med de 
relevante personaleorganisationer med hen- 
blik på indgåelse af aftaler, som dels sikrer 
færgefartens opretholdelse indtil åbningstid- 
spunktet for den faste forbindelse, dels i vi- 
dest muligt omfang sikrer de ansatte genbe- 
skæftigelsesmuligheder. 

§ 10 

Aftaleparterne er enige om, at regeringen 
i tiden frem til den endelige behandling af 
forslaget til ny anlægslov undlader indgåelse 
af nye økonomiske forpligtelser, der har til 
formål at opfylde lov nr. 296 af 6. juni 1984 
om udbygning af færgefarterne over Store 
Bælt, og til at søge igangværende arbejde på 
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dette projekt standset på den mest hensigts- 
mæssige måde. 

Ophævelse af loven om udbygning af fær- 
gefarterne sker i forbindelse med fremsættel- 
se af et forslag til ny lov om anlæg af en fast 
forbindelse over Store Bælt. 

§ 11 

Forhandlinger med den svenske regering 
om opførelse af faste forbindelser over Øre- 
sund indledes i 2. halvår af 1986. Trafikmini- 
steren orienterer løbende partierne bag ved- 
tagelsen af en ny anlægslov om forhandlin- 
gerne med den svenske regering. 
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Bilag 2 

L o v  n r .  4 1 4  a f  13 .  j u n i  1 9 7 3  o m  a n l æ g  a f  e n  b r o  o v e r  S t o r e  

B æ l t  

Anlægget 

§ 1. Ministeren for offentlige arbejder be- 
myndiges til at lade virksomheden Statsbroen 
Store Bælt, jfr. § 5, anlægge en bro over Sto- 
re Bælt. 

§ 2. Anlægget udføres som en højbro over 
Østerrenden og en lavbro over Vesterrenden 
med sekssporet motorvej med nødspor og to 
jernbanespor. Højbroen udføres med fornø- 
den gennemsejlingsmulighed. 

§ 3. Ministeren for offentlige arbejder be- 
myndiges til at lade nødvendige tilslutnings- 
anlæg m.v. for veje og jernbaner udføre og i 
forbindelse hermed lade foretage flytning af 
Korsør og Nyborg jernbanestationer. 

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder 
fastsætter, hvilke dele af det samlede anlæg 
der henføres til broanlægget, statsbaneanlæg- 
get og motorvejsanlæggene. 

§ 4. Ministeren for offentlige arbejder be- 
myndiges til at indstille Danske Statsbaners 
færgefart over Store Bælt, når broen er an- 
lagt. 

Forvaltningen 

§ 5. Ministeren for offentlige arbejder op- 
retter en særlig, statslig forvaltningsvirksom- 
hed, kaldet Statsbroen Store Bælt, som skal 
forestå projekteringen, som bygherre opførel- 
sen samt driften af broanlægget. 

§ 6. Virksomheden fører selvstændigt 
drifts- og kapitalregnskab. Virksomhedens 
aktiver og passiver adskilles regnskabsmæs- 
sigt fra statens almindelige kapitalregnskab. 

Staten hæfter for virksomhedens økonomiske 
forpligtelser. 

Stk. 2. Virksomhedens disponible kapital 
anbringes adskilt fra statsformuen i øvrigt. 

§ 7. Virksomhedens egenkapital består af 
de bidrag, der indskydes af statskassen, samt 
henlæggelser, der foretages, efter at broen er 
taget i brug. 

Stk. 2. Fremmed kapital kan tilvejebringes 
ved inden- eller udenlandske lån, der optages 
efter forhandling med økonomi- og budget- 
ministeren. 

§ 8. Ministeren for offentlige arbejder kan 
give generelle eller specielle instrukser og 
direktiver for virksomheden. Han kan kræve 
bestemte grupper af eller enkelte bestemte 
sager forelagt til afgørelse. 

§ 9. Virksomheden ledes af en styrelse og 
af en direktør, der har den daglige ledelse. 

Stk. 2. Styrelsen består af 5 medlemmer, 
der beskikkes for et bestemt tidsrum af mini- 
steren for offentlige arbejder, der blandt 
medlemmerne beskikker en formand. Et 
medlem beskikkes efter indstilling fra økono- 
mi- og budgetministeren. Et medlem skal 
repræsentere særlig sagkundskab om bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

Stk. 3. Ethvert af styrelsens medlemmer 
kan kræve en sag forelagt ministeren for of- 
fentlige arbejder til afgørelse. 

Afgifter 

§ 10. For broanlæggets benyttelse opkræ- 
ves afgifter, hvis størrelse med tilslutning af 


	3457-3460
	3461-3462

