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Finansiering af alternativ linjeføring ved DTU 
 
I principaftalen om letbanen på Ring 3 indgår, at der skal undersøges to muligheder 
for linjeføringen ved DTU i VVM-redegørelsen. Den alternative linjeføring medtages 
i VVM-vurderingen på linje med hovedlinjeføringen. 
 
Ejerkommunerne, Region Hovedstaden og Transportministeriet vil herefter – og 
bl.a. på baggrund af den gennemførte borgerinddragelse – træffe endelig 
beslutning om linjeføringen ved DTU.  
Med en eventuel ændring af linjeføringen ved DTU følger en merudgift for 
projektet, som Letbaneselskabet har skønnet til ca. 98 mio. kr. inkl. 
korrektionsreserve på 30 pct.  
 
Med den politiske aftale af 12. juni 2014 om ”Metro, letbane, nærbane og cykler” 
har transportministeren sikret 50 mio. kr. i statsligt bidrag til ændring af 
linjeføringen ved DTU. Samtidigt har Region Hovedstaden oplyst at kunne bidrage 
med op til 20 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk Kommune med op til 25 mio. kr. til den 
resterende finansiering af DTU-løsningen. Der er således tilsagn til 
restfinansieringen op til 95 mio. kr.  
 
Det er derfor min vurdering, at grundlaget for at vælge mellem de to DTU-løsninger 
reelt er til stede, og at de afgivne tilsagn kan indgå i beslutningen om den endelige 
linjeføring, som skal indgå i anlægsloven.  
 
Jeg vil derfor tage initiativ til at selskabets øvrige ejere bliver orienteret herom i 
forbindelse med Transportministeriets VVM-forhøring af kommunerne og Region 
Hovedstaden i februar og marts 2015.  
 
Inden det endelige grundlag for anlægsloven fastlægges, vil Ring 3 Letbane I/S have 
udarbejdet et revideret anlægsoverslag, som medtager tilkøb samt eventuelle 
konsekvenser af VVM-høringen, inkl. den valgte DTU-løsning.  
 
Jeg ser frem til, at parterne sammen kan træffe den endelige beslutning om 
linjeføring ved DTU, når VVM-redegørelsen har været i offentlig høring. 
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