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Januar 2018

Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det budget, som fremgår af
anlægsloven på godt 6,2 mia.kr. (2017-priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve.
Resultatet af udbuddet af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer svarer til det forventede budget i anlægsloven. Buddene på anlægsopgaverne ligger 425 mio. kr. over budget,
og en forlængelse af anlægsfasen øger udgifterne med yderligere 300 mio. kr. Projektets
renteomkostninger er derimod 700 mio. kr. lavere end forventet.
Det betyder, at der i det samlede budget udestår finansiering af 25 mio. kr., som vil blive
finansieret via den afsatte anlægsreserve på 1,1 mia. kr.
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*Den samlede korrektionsreserve på 1.081 mio. kr. (2017-priser) svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens
basisoverslag og ca 25 pct. af det opdaterede basisoverslag. EY anbefaler et reserveniveau på 10-20 pct.
svarende til mellem 440 og 880 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring af risici og reserver
Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane
bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets
aggregerede risiko og det deraf afledte behov for reserver.
EY konkluderer, at både basisoverslag, risikoregister og risikoproces har et passende
niveau. Derudover er det EYs vurdering, at letbanen på det nuværende tidspunkt bør
have reserver på 10-20 pct. af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr.
EY har alene gennemført kvalitetssikringen af anlægsbudgettet. Budgettet for
driftsrelaterede anlægsinvesteringer er derfor ikke medtaget nedenfor, men fremgår
af tabel ovenover.

Anlægsøkonomi
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*Den samlede korrektionsreserve på 1.081 mio. kr. (2017-priser) svarer til ca. 30 pct. af anlægslovens
basisoverslag og ca 25 pct. af det opdaterede basisoverslag. EY anbefaler et reserveniveau på 10-20 pct.
svarende til mellem 440 og 880 mio. kr.
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