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Kære Transport, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen

Vi har modtaget dit brev om, at Staten, som den ene af de tre ejere af det kommende anlæg af letbanen langs ring 3, har bedt Hovedstadens Letbane I/S om en yderligere risikoanalyse af projektet. Baggrunden er de foreliggende endelige tilbud på udførsel af opgaven
fra entreprenørerne. Der skal ikke herske tvivl om, at kommunerne og Region Hovedstaden, de øvrige to ejere, også har stor opmærksomhed på, at de økonomiske rammer for
projektet holdes. Derfor hilser vi også denne endelige granskning af projektet velkommen,
så vi endelig kan få godkendt projektet og anlægsfasen kan igangsættes.
Indtil nu har der været gennemført fire granskninger, og konklusionen har hver gang været
det samme: projektet er gennemarbejdet, kvaliteten er i orden og reserverne tilstrækkelige i
forhold til de risici, der må forventes. De øvrige granskninger har været ekstraordinære i
forhold til normale processer for denne type anlægsprocesser, og har desværre været
medvirkende til, at projektet desværre allerede nu er forsinket.
Det er afgørende, at projektet ikke forsinkes yderligere, da det vil påføre projektet ekstraomkostninger og sætte tidsplanen over styr ift. ejergodkendelsen af tilbuddene fra entreprenørerne i marts/april 2018. Derfor imødeser vi, at denne femte granskning bliver hurtigt
færdig, at eventuelle spørgsmål afklares med det samme og forventer, at ejerbeslutningen
kan træffes umiddelbart efter bestyrelsens indstilling.
Som skrevet deler vi som ejere naturligvis din optagethed af, at økonomi og kvalitet skal
være på plads før projektet igangsættes. Vi ser frem til, at kontrakterne kan underskrives i
begyndelsen af 2018 og at anlægget af Hovedstadens Letbane langt om længe kan begynde.
Med venlig hilsen

Trine Græse, formand for LOOP CITY
og

Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden
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