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Til interessenterne i Hovedstadens Letbane:
- Transport-, bygnings- og boligministeren
- Region Hovedstaden
- Lyngby-Taarbæk Kommune
- Gladsaxe Kommune
- Herlev Kommune
- RØdovre Kommune
- Glostrup Kommune
- Albertslund Kommune
- Brøndby Kommune
- Høje-Taastrup Kommune
- Hvidovre Kommune
- Vallensbæk Kommune
- lshøj Kommune

Orientering om forventet åbningstidspunkt af letbanen

Af indstillingen til selskabets ejere om godkendelse af det Økonomiske grundlag for
indgåelse af kontrakter af 11. januar 2018 fremgik, at selskabet ville orientere
ejerne om projektets færdiggørelsestidspunkt, når selskabet havde afsluttet
drøftelserne med Ekspropriationskommissionen om gennemførelse af de
tidskritiske ekspropriationer.

På baggrund af drøftelser med Ekspropriationskommissionen er det Hovedstadens
Letbanes forventning, at letbanen vil åbne i 2025. Det er en udskydelse i forhold til
det tidligere udmeldte åbningstidspunkt, der som bekendt har været andet halvår

af 2024.

Baggrunden for ovenstående ændring er, at ejergodkendelsen af det økonomiske
grundlag for indgåelse af kontrakter på letbanen forelå senere end forventet på

baggrund af ejernes drøftelser om godkendelse af projektet.

Ejerne blev i indstillingen om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse
af kontrakter på letbanen af 11. januar 201-8 gjort opmærksom på, at en udskydelse
af ejerbeslutningen kunne få konsekvenser for den samlede tidsplan for
letbaneprojektet.

Den senere ejergodkendelse har således betydet, at en række tidskritiske
ekspropriationer forud for igangsættelsen af de forberedende arbejder og selve
anlægget af letbanen ikke har kunnet gennemf6res som oprindeligt planlagt og
aftalt med Ekspropriationskommissionen.

L
I

Hovedstadens
Letbane

Metrovej 5
DK-2300 København S

dinletbane.dk

T +45 3311 1700

E info@d¡nletbane.dk

2018-05-31

r/2
Samlet side 51



LS-x-BEST-M25-0006/MM BO

Fremadrettet vil Hovedstadens Letbane kommunikere 2025 ud som

åbningstidspunkt for letbanen. Selskabet forventer, at det et til to år før åbningen
vil være muligt at formidle et mere præcist tidspunkt for letbanens åbning.

Med venlig hilsen
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Trine Græse

Næstformand
Finn Rudaizky
Næstformand
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