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Til Transport- og Bygningsudvalget 
 
I et indslag i TV2 Lorry 31. marts 2016 refereres til, at en kilde, som angiveligt skulle være ansat hos COWI, 
over for flere politikere har sået tvivl om, hvorvidt letbanen på Ring 3 i virkeligheden bliver dobbelt så dyr 
at anlægge. Ifølge kilden skulle der i anlægsoverslaget mangle en række nødvendige såkaldte tilkøb, som 
bringer anlægsudgifterne op på otte milliarder kroner. 
 
Da COWI's navn sættes i forbindelse med den pågældende kilde, finder COWI det påkrævet at medvirke til 
at udrede ovennævnte misforståelse. COWI kan på ingen måde genkende de påstande, der fremsættes. 
COWI har igennem en længere årrække bistået med at udrede og detaljere letbaneprojektet. I det 
udbudsgrundlag, der er ved at blive færdiggjort til udsendelse, indgår efter COWIs vurdering, alle 
nødvendige og tilstrækkelige elementer til etablering af letbanen. Endvidere indgår de tilkøb, som ejerne 
har besluttet, jf. ministerens svar på spørgsmål 10. 
 
 
Det kan oplyses, at COWI i dag har udsendt følgende respons til en række medier:  
 
"COWI er forundret over gårsdagens påstande fremført i TV2 Lorry om budgettet for letbanen. 
 
COWI kan ikke genkende de fremsatte påstande, herunder at konkrete anlægsarbejder ikke skulle være 
medtaget i budgettet, således at projektets samlede anlægsbudgettering skulle være mangelfuld. COWI 
tager afstand fra de fremsatte påstande og forholder sig til, at uvildige granskninger af projektets økonomi 
ikke har givet anledning til sådanne anmærkninger. 
 
De postulerede ekstraomkostninger på 4-6 mia. er angivet som værende manglende tilkøb og 
trafikanternes omkostninger. COWI kan bekræfte, at alle besluttede tilkøb er indeholdt i budgettet, og at 
trafikanternes omkostninger ikke skal indgå i anlægsbudgettet.” 
 
Ved spørgsmål til ovenstående skal I være velkomne til at kontakte mig.  
 
 
Med venlig hilsen 
Michael Bindseil  
Senior Vice President  
Jernbaner, Metro, Veje og Lufthave 
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