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Interessentskabsmøde nr. 01 
30. april 2015 

 
 

Referat fra interessentskabsmøde i Ring 3 Letbane I/S den 29. april 2015 

Følgende repræsentanter for interessenterne og Ring 3 Letbane deltog: 
 
Anne Grete Holmsgaard, formand for Ring 3 Letbane 
Karin Søjberg Holst, næstformand for Ring 3 Letbane 
 
Michael Birch, selskabsdirektør, Transportministeriet 
Simone Vadt Vejlebo, fuldmægtig, Transportministeriet 
 
Leif Pedersen, formand for Miljø- og Byudvalget, Albertslund Kommune 
Ib Terp, borgmester, Brøndby Kommune 
Anders Lou, kommunaldirektør Brøndby Kommune 
Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune 
Helle Adelborg, borgmester, Hvidovre Kommune 
Nich Bendtsen, kommunaldirektør, Hvidovre Kommune 
Ole Horskjær Madsen, teknisk direktør, Ishøj Kommune 
 
Claus Bjørn Billehøj, Udviklingsdirektør, Region Hovedstaden 
 
Ulrik Benedict Vassing, Deloitte 
John L. Bolhorn, Rigsrevisionen 
 
Henrik Plougmann Olsen, Ring 3 Letbane 
Anne-Grethe Foss, Ring 3 Letbane 
Rebekka Nymark, Ring 3 Letbane 
Jørgen Østergaard, Ring 3 Letbane 
Anne Mette Kristensen, Ring 3 Letbane 
 
 
Ad. 1.  Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard bød interessenter og revisorer 
velkommen til interessentskabsmøde i Ring 3 Letbane. Anne Grete Holmsgaard 
konstaterede, at mødet var varslet rettidigt. Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 2.  Status for Selskabets arbejde i 2014 

Bestyrelsesformand Anne Grete Holmsgaard orienterede om, at Selskabet blev 
stiftet i juni 2014, og at der siden er arbejdet med etablering af projektorganisation 
og indgået en række kontrakter om rådgiverbistand på delprojekter. Selskabet har 
også arbejdet med en kommunikationsstrategi og fastlæggelsen af den visuelle 
identitet for letbanen på Ring. 
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Fremdriften i projektet afspejler sig også i, at løsning af en række opgaver er 
igangsat eller videreført i 2015. Bl.a. har selskabet udarbejdet et dispositionsforslag 
og bidraget ved udarbejdelsen af Transportministeriets VVM-redegørelse. 
Dispositionsforslaget og VVM-redegørelsen, inklusiv resultaterne af den offentlige 
høring herom, skal danne grundlag for en anlægslov og for udarbejdelse af 
udbudsmateriale. Bestyrelsen har i denne sammenhæng drøftet udkast til en 
ændret udbudsstrategi, der anbefaler at opdele en del af udbuddet i en række 
mindre entrepriser end oprindeligt forudsat i principaftalen. Den ændrede 
udbudsstrategi betyder en fremrykning af udgifter på ca. 100 mio. kr. – ud over den 
allerede tidligere forventede igangsætning af forberedende arbejder i marken for 
ca. 110 mio. kr. – til at ligge forud for ejernes endelige beslutning om 
gennemførelse af letbanen på grundlag af udbuddet af anlæg og drift af letbanen.  
Selskabets ejere er blevet anmodet om at godkende fremrykningen af 
anlægsomkostningerne senest ved udgangen af juni 2015. 
 
 
Afslutningsvist takkede bestyrelsesformanden ejerne for det gode samarbejde. 
 
Ad. 3.  Godkendelse af Ring 3 Letbane I/S årsrapport for 2014 

Henrik Plougmann Olsen redegjorde overordnet for årsrapporten for 2014 og 
nævnte bl.a. de overvejelser, som revisorerne har haft i forbindelse med 
gennemgangen af regnskabet, herunder vurdering af tidsforbruget og fordeling af 
omkostninger mellem projekterne. Fordelingen har ikke givet anledning til 
bemærkninger fra revisorerne. 
 
Selskabets revisorer har afgivet påtegning uden forbehold og finder således, at 
regnskabet er korrekt aflagt. 
 
Bestyrelsesformanden og Henrik Plougmann Olsen takkede revisorerne for det 
gode samarbejde. 
 
Årsrapporten blev herefter godkendt af Selskabets interessenter. 
 
 
Ad. 4.  Indstilling om navneændring for Ring 3 Letbane I/S 

Anne Grete Holmsgaard orienterede om, at bestyrelsen i efteråret 2014 vedtog en 
kommunikationsstrategi og visuel identitet for letbanen på Ring 3. I den forbindelse 
besluttede bestyrelsen at igangsætte en proces med henblik på at ændre 
Selskabets navn til ”Hovedstadens Letbane I/S”. 
 
Bestyrelsen finder, at det nye navn giver mening i fht. letbanens geografi, og at 
navnet samtidig angiver, at det er ”vores alle sammens letbane” i 
Hovedstadsområdet. 
 
I internationale sammenhænge foreslås det at anvende navnet ”Greater 
Copenhagen Light Rail” 
 
Interessenterne godkendte, at Selskabets navn ændres til ”Hovedstadens Letbane 
I/S”, og at Selskabet benytter navnet ”Greater Copenhagen Light Rail” i 
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international sammenhæng. Navneændringen vil blive formelt bekræftet i 
anlægsloven. 
 
Ad. 5.  Evt. 

Intet at referere. 
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København, maj 2015 

 

 

 

Anne Grete Holmsgaard 

Fmd. for Ring 3 Letbane I/S 
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