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Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. april 2007 

1. udkast 

Betænkning 

over 

 Forslag til lov om en Cityring 
[af transport- og energiministeren (Flemming Hansen)] 

 

1. Ændringsforslag 

Transport- og energiministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget. 

2. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 21. februar 2007 og var til 1. behandling den 2. marts 2007. Lov-

forslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og transport- og energimi-

nisteren sendte den 14. december 2006 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 154. Den 23. 

februar 2007 sendte transport- og energiministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til 

udvalget. 

Skriftlige henvendelser 

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 4 skriftlige henvendelser fra:  

Dansk Ledningsejerforum 

Handicaprådet, Frederiksberg Kommune 

Svend Høime Hansen, Rødovre og 
Bent Johannsen, Værløse og Sven Skovmand, Ørum Djurs. 

[Transport- og energiministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til 

udvalget.] 

Deputationer 

Endvidere har Frederiks Kirke mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovfors-

laget. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet 41 spørgsmål til transport- og energiministeren til skriftlig besvarelse, [som 

denne har besvaret.] 
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3. Indstillinger og politiske bemærkninger 

[]  

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit var på tidspunktet for betænk-

ningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at 

komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[ Der gøres opmærksom 

på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning 

i Folketingssalen.]  

4. Ændringsforslag med bemærkninger 

Æ n d r i n g s f o r s l a g  

Af transport- og energiministeren, tiltrådt af []: 

Til § 4 

1) I stk. 2 ændres »Folketingets Trafikudvalg« til: »et af Folketinget nedsat udvalg« 

[Korrektion] 

B e m æ r k n i n g e r  

Til nr. 1 

Bestemmelsen foreslås ændret, da det efter Folketingets forretningsorden er Folketingets Udvalg 

for Forretningsorden, der har kompetencen til at bestemme de enkelte stående udvalgs forretnings-

områder.  

  Kim Andersen (V)   Kristian Pihl Lorentzen (V)   Jacob Jensen (V)   

Flemming Damgaard Larsen (V) fmd.  Karsten Nonbo (V)   Walter Christophersen (DF)   

Jørn Dohrmann (DF)   Henriette Kjær (KF) nfmd.  Allan Niebuhr (KF)   Poul Andersen (S)   

Magnus Heunicke (S)   Klaus Hækkerup (S)   Jens Christian Lund (S)   Jytte Wittrock (S)   

Martin Lidegaard (RV)   Poul Henrik Hedeboe (SF)   Rune Lund (EL)  

Siumut, Tjóðveldisflokkurin, Fólkaflokkurin og Inuit Ataqatigiit havde ikke medlemmer i udval-

get. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 52  Enhedslisten (EL) 6 

Socialdemokratiet (S) 47  Siumut (SIU) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 24  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 18  Fólkaflokkurin (FF) 1 
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Det Radikale Venstre (RV) 17  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 11    
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 159 

Bilagsnr. Titel  

1 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

2 Høringsnotat og høringssvar, fra transport- og energiministeren 

3 Tidligere omdelte bilag og besvarelser vedrørende metro cityring 

4 Ændret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

5 Henvendelse af 13/3-07 fra Bent Johannsen, Værløse og Sven Skov-

mand, Ørum Djurs. 

6 Ændringsforslag, fra transport- og energiministeren 

7 Henvendelse af 19/3-07 fra Svend Høime Hansen, Rødovre 

8 Rapporten »Carlsberg-alternativet« - teknisk dokumentationsrapport 

og resumerapport, fra transport- og energiministeren  

9 Abonnementsbesked fra Transport- og Energiministeriet - Afsluttet 

undersøgelse af ekstra Metrostation på Carlsberg-grunden 

10 Teknologirådets Nyhedsbrev »Fra rådet til tinget« nr. 221, maj 2006 

om Cityringen 

11 Henvendelse af 22/3-07 fra Dansk Ledningsejerforum 

12 Henvendelse af 10/4-07 fra Handicaprådet, Frederiksberg Kommune 

13 Pressemeddelelse: Nye passagerprognoser for Metro Cityringen 

  

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 159 

Spm.nr. Titel  

1 Spm. om, hvordan det samlede anlægsoverslag for Cityringen ville se 

ud i dag, hvis man lagde Danmarks Statistiks udarbejdede byggeom-

kostningsindeks frem til 3. kvartal 2006, til grund for fremskrivnin-

gerne, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

2 Spm. om, hvordan det samlede anlægsoverslag for Cityringen ville se 

ud, hvis der skulle tillægges en betaling for Claims på henholdsvis 1 

mia., 1,5 mia. og 2 mia. kr., til transport- og energiministeren, og mi-

nisterens svar herpå 

3 Spm. om kommentar til henvendelse af 13/3-07 fra Bent Johannsen, 

Værløse og Sven Skovmand, Ørum Djurs, til transport- og energimi-

nisteren, og ministerens svar herpå 

4 Spm. om kommentar til henvendelse af 19/3-07 fra Svend Høime 

Hansen, Rødovre, til transport- og energiministeren, og ministerens 

svar herpå 

5 Spm. om at sikre, at fødelinierne fra anden kollektiv trafik til metro 

cityringen planlægges og optimeres mv., til transport- og energimini-

steren, og ministerens svar herpå 
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6 Spm. om kommentar til henvendelse af 22/3-07 fra Dansk Ledningse-

jerforum, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

7 Spm. om, hvilke forsinkelser, ulemper og andre gener, metrobyggeriet 

vil få for den københavnske befolkning og byens gæster, til transport- 

og energiministeren, og ministerens svar herpå 

8 Spm. om alle stationer i Cityringen vil blive forsynet med elevatorer 

og rulletrapper direkte fra perron til gadeniveau, til transport- og 

energiministeren, og ministerens svar herpå 

9 Spm. om der på kommende stationer vil blive anlagt perroner, der er 

bredere, end perronerne på den nuværende metro, til transport- og 

energiministeren, og ministerens svar herpå 

10 Spm. om, hvilke gader, pladser mv., der under byggeriet af Cityrin-

gen, der – helt eller delvis – vil blive lukket, til transport- og energi-

ministeren, og ministerens svar herpå 

11 Spm. om den fremtidige trafikafvikling og tilgængelighed for beboer-

ne, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

12 Spm. om Beredskabsstyrelsen, brandvæsenet m.fl. er blevet inddraget 

i planlægningen af stationernes udformning, til transport- og energi-

ministeren, og ministerens svar herpå 

13 Spm. om begrundelserne for den valgte linieføring af metro cityrin-

gen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

14 Spm. om passagerunderlaget i en kommende Cityring, til transport- 

og energiministeren, og ministerens svar herpå 

15 Spm. om udtalelser af bl.a. Wiens st 

adsingeniør , til transport- og energiministeren, og ministerens svar 

herpå 

16 Spm. om indfaldsveje, der bedst vil kunne forbindes med en kom-

mende Cityring, til transport- og energiministeren, og ministerens 

svar herpå 

17 Spm. om en metrofinger fra Nørrebro Station mod Brønshøj-Husum 

og videre mod Gladsaxe, til transport- og energiministeren, og mini-

sterens svar herpå 

18 Spm. om nemt at kunne parkere bilen og fortsætte i metroen, til trans-

port- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

19 Spm. om betydningen af færre biler og mindre trængsel og luftforure-

ning i København, til transport- og energiministeren, og ministerens 

svar herpå 

20 Spm. om andre og samtidige tiltag, der vil kunne begrænse antallet af 

biler, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

21 Spm. om det primært er busserne eller bilerne, der hindrer en bedre 

udnyttelse af gadearealerne, til transport- og energiministeren, og mi-

nisterens svar herpå 

22 Spm. om en optimal samfundsnytte af de investeringer, der vil skulle 

ske i Cityringen, til transport- og energiministeren, og ministerens 

svar herpå 
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23 Spm. om metroen primært henter passagerer fra andre miljøvenlige 

transportmidler, til transport- og energiministeren, og ministerens svar 

herpå 

24 Spm. om udtalelser fra andre myndigheder og ekspertgrupper end 

Kulturarv-styrelsen i spørgsmålet om beskyttelse af bygninger m.v., 

til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

25 Spm. om der forekom sætningsskader og revner på ejendomme under 

anlægget af de første metroetaper, til transport- og energiministeren, 

og ministerens svar herpå 

26 Spm. om evt. budgetoverskridelser, til transport- og energiministeren, 

og ministerens svar herpå 

27 Spm. om udvidelse af motorvejsnettet, der i disse år foregår i hoved-

stadsregionen, til transport- og energiministeren, og ministerens svar 

herpå 

28 Spm. om en pulje indeholdende en reserve til uforudsete hændelser i 

forbindelse med byggeriet af Cityringen, til transport- og energimini-

steren, og ministerens svar herpå 

29 Spm. om der vil kunne ske ændringer i linieføringen og placeringen af 

stationer på basis af nye data i OTM-modellen, til transport- og ener-

giministeren, og ministerens svar herpå 

30 Spm. om fravalget af en metrostation ved Kvæsthusbroen, til trans-

port- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

31 Spm. om ekstra stationer og dermed forlængelse af rejsetiden, til 

transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

32 Spm. om anlæg af flere stationer vil kunne tiltrække flere passagerer 

m.v., til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

33 Spm. om, hvilke områder/bydele af Københavns og Frederiksberg 

kommuner, der ikke vil være dækket af Cityringen, til transport- og 

energiministeren, og ministerens svar herpå 

34 Spm. om en stationsplacering ved Frihedsmuseet vil kunne tiltrække 

flere passagerer, bl.a. mange turister m.v., til transport- og energimi-

nisteren, og ministerens svar herpå 

35 Spm. om de sikkerhedsmæssige aspekter ved at anlægge en station 

ved Frederiks Kirke, til transport- og energiministeren, og ministerens 

svar herpå 

36 Spm. om fødelinier fra omegnen til Cityringen, der kan være relevan-

te, til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

37 Spm. om færdiggørelsen af jernbaneprojektet København-Ringsted, 

til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

38 Spm. om ministeriets bemærkninger i relation til den bekymring Fre-

deriks Kirkens menighedsråd giver udtryk for i sit høringssvar m.v., 

til transport- og energiministeren, og ministerens svar herpå 

39 Spm. om omfanget af de tekniske indgreb, der vil ske i én af Køben-

havns fineste pladsdannelse – nemlig ved Frederiks Kirke, til trans-

port- og energiministeren, og ministerens svar herpå 
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40 Spm. om der vil blive nedsat en bredt funderet følgegruppe, der tæller 

alle Folketingets partier samt borger- og miljøgrupper, til transport- 

og energiministeren, og ministerens svar herpå 

41 Spm. om kommentar til henvendelse af 10/4-07 fra Handicaprådet, 

Frederiksberg Kommune, til transport- og energiministeren, og mini-

sterens svar herpå 

  

 


