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Beretning 11/2009 om Metroselskabet I/S 

Statsrevisorerne har fremsendt bemaerkning af 23. juni 2010 vedr. Rigsrevisio-
nens beretning om Metroselskabet I/S. Nedenfor folger min redegorelse for de 
foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. 

Jeg kan tilslutte mig statsrevisorernes bemaerkninger om Metroselskabet I/S. 

Jeg er enig i , at Metroselskabets langtidsokonomi er afhaengig i udviklingen i 
realrenten, passagerindtaegter, driftsudgifter samt anlaegsudgiften til Cityrin-
gen. 

Metroselskabet har en forventning om, at selskabet har tilbagebetalt selskabets 
gaeld i 2059. Der er saledes tale om en periode pa naesten 50 ar, hvorfor det er 
naturligt, at der vil vaere usikkerheder omkring udviklingen i for eksempel real
renten, passagerindtaegterne mv. pga. den lange tidshorisont. Endvidere frem-
gar det af de almindelige bemaerkninger til forslag til lov om en Cityring, afsnit 
1.3. Aftalen mellem regeringen og Kobenhavns og Frederiksberg Kommuner, 
at bl.a. anlaegsskonnet for et stort anlaegsprojekt som Cityringen indeholder en 
raekke risici. 

Transportministeriet og Metroselskabet folger noje med i udviklingen af for-
naevnte faktorer i forbindelse med risikostyringen. Metroselskabet har ligeledes 
besluttet at foretage en renteafdaekning pa en del af den samlede gaeld, saledes 
at risikoen tilknyttet udviklingen i realrenten reduceres. 

Til orientering kan jeg oplyse, at Metroselskabet har pabegyndt forhandlinger-
ne med tilbudsgiverne pa anlaegget og driften af Cityringen. Resultatet heraf 
forventes at foreligge senere pa aret. 

Transportministeriet vil fortsaette sit aktive tilsyn med Metroselskabet, herun
der holde noje oje med udviklingen i anlaegsbudgettet for Cityringen. Budgettet 
forventes i ovrigt opdateret i efteraret, nar passagerprognoserne er opdateret, 
og der forventeligt er indgaet endelige aftaler om Cityringen. Aftalerne vil skul-
le omfatte dels det jernbaneteknisk udstyr (tog, skinner, signalanlaeg m.v.), dels 
det egentlige anlaegsarbejde (tunneller, stationer m.v.). 
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