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Kommentar vedr. DR 
Detektors kritik 5. april 2018 
Copenhagen Economics 

13. april 2018 

 

Torsdag d. 5. april 2018 bragte DR Detektor en historie om de økonomiske forudsæt-

ninger for Hovedstadens Letbane. I programmet kritiseres notatet “Hovedstadens let-

bane på ring 3” udarbejdet af Copenhagen Economics for LOOP CITY. Der stilles også 

spørgsmålstegn ved interaktionen mellem os og vores kunde. 

 

Vi ønsker hermed at bringe klarhed over eventuelle misforståelser vedr. vores arbejde 

og procedurer.  

 

Kan man på baggrund af Copenhagen Economics’ notat konkludere, at Hovedstadens 

Letbane er en samfundsøkonomisk god forretning? 

Nej, og det er heller ikke det, vi er blevet bedt om at undersøge. Opgaven var at vur-

dere, om den beregning, som i 2013 viste, at Hovedstadens Letbane ville give en nega-

tiv samfundsøkonomisk gevinst på 8,4 mia. kr., stadig er retvisende. I vores notat kon-

kluderer vi, at en række forudsætninger er forandret siden 2013, og at beregningen fra 

2013 derfor ikke nødvendigvis er retvisende i dag. Vi konkluderer også, at de ændrede 

forudsætninger i overvejende grad trækker i retning af at kunne forbedre projektets 

samfundsøkonomi. Vi har orienteret LOOP CITY om, at det vil kræve en opdatering af 

rapporten fra 2013 at estimere de reelle effekter af disse forandrede forudsætninger. På 

baggrund af notatet kan man således ikke konkludere, at Hovedstadens Letbane er en 

samfundsøkonomisk god investering. 

 

Har Copenhagen Economics på LOOP CITYs opfordring slettet en central pointe fra 

notatet? 

Nej, vi har ikke slettet en central pointe, men det er korrekt, at vi har slettet en sætning 

som led i dialogen om endelig ordlyd – hvilket er normal praksis. Notatets konklusion, 

som følger umiddelbart efter den pågældende sætning, er ikke ændret. Ingen kunder 

kan bede om bestemte konklusioner. 

 

Har Copenhagen Economics fjernet tal fra materialet? 

I et notatudkast fra en tidligere del af arbejdet, som DR har set, omtales to tal: Det før-

ste tal er underskuddet på 8,4 mia. kr., som stammer fra ovennævnte rapport fra 2013. 

Denne rapport og dermed tallet er fuldt offentligt tilgængeligt. Det andet tal er en fore-

løbig mellemregning i forsøget på at estimere de såkaldt bredere effekter af Hovedsta-
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dens Letbane. Da LOOP CITY ikke kunne give os adgang til den sidste af tre nødven-

dige datakilder, måtte vi opgive at færdiggøre estimatet, og det blev derfor aldrig udgi-

vet. Det var forkert af os så tidligt i processen at dele en ufærdig beregning med kun-

den.  

 

Copenhagen Economics har på intet tidspunkt ønsket at bidrage til vildledning, og vi 

har ikke tilbageholdt hverken konklusioner eller reelle beregninger af Letbanens sam-

fundsøkonomi. Vi beklager, at vores arbejde i DR Detektors fremstilling har givet an-

ledning til uklarhed om vores arbejdsproces. 

 

Vi har gjort ovenstående klart for DR Detektor forud for programmet, men de valgte al-

ligevel at bringe historien uden vores fulde forklaring. Vores mailsvar til DR Detektor 

kan findes på www.copenhageneconomics.com/news.  
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