
VVM Cityringen

Om processen og betydningen af 
kommunikationsindsatsen

Dansk Byplanlaboratorium VVM kursus 29. januar 2010.
Foredrag v. Lene W. Hartmann, projektleder for Københavns og Frederiksberg Kommuner.  
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Forventningen til VVM-processen

• Stor offentlig interesse
• Åben dialog og krævende 

kommunikationsindsats 
• Høj faglig kompleksitet
• Samarbejde!
• Tidspres 
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?I bakspejlet: Hvad lærte vi?

• Betød processen noget miljømæssigt? 
• Hvilke erfaringer fik myndighederne? 
• Kommunikation og faglighed? 
• Hvad lærte projektlederen og 

projektgruppen? 
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Forudsætningerne

• Projekt Basisnet, 2002
• Udredningen om en Cityring, maj 2005. 
• Lov om en Cityring juni 2007. 
• Fælles VVM for Københavns og 

Frederiksberg Kommuner
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Ambitionen for VVM-
redegørelsen/miljørapporten

• Høj faglig standard
• Alle relevante problemstillinger skal 

belyses!
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Cityringen !
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Tunnelarbejdspladsen
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Tunnelboring
varer ca. 2 år



Station – indfatningsvægge
(spuns + sekantpæle)
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1 pæl/dag
Varighed:
ca. 2 mdr.
+ 8 mdr



Støjkort i VVM-rapporten
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Støjkort i VVM-rapporten
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VVM Cityringen Hovedkonklusion 
Anlæg

”Anlægsarbejderne kan gennemføres 
miljømæssigt forsvarligt, såfremt der i 

anlægsfasen anvendes teknologier, 
afværgetiltag og 

overvågningsprogrammer som 
beskrevet.” 

+ Strategiproces 
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Ambitionen for kommunikations 
processen

• Nå ud til flest mulige borgere.
• Informere åbent om miljømæssige 

konsekvenser
• Fortælle om fordelene ved Cityringen for at 

skabe bedre forståelse for de gener, 
anlægsarbejderne ville medføre

• Gå aktivt i dialog med borgerne om generne
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Metoderne i kommunikationen
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Metoderne i kommunikationen
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Høringen og borgermøderne

• Det borgerne mest af alt ønskede at 
diskutere var IKKE en del af høringen! 
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Emner udenfor høringen
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Emne Antal indsigelser
Placering af stationer 
og 
tunnelarbejdspladser

160

Linjeføring 30
Byrummene i 
København, både anlæg 
og drift

90



Emner indenfor  høringen
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Emne Antal indsigelser
Trafik 70

Socioøkonomi og sundhed 40

Rekreative forhold 20

Natur 20

Støj under anlægsarbejdet 80

Vibrationer, især 
bygningsskadelige

30

Luftforurening, især fra 
trafikken
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Ændrede selve VVM –processen 
noget? Ja

• Myndighederne fik præciseret krav
• Byggepladsen på v. Christiansborg ændret 
• Udkørselsforholdene fra tunnelarbejdspladsen i 

Nørrebroparken
• Placeringen af stationer og tunnelarbejdspladser 

blev drøftet i en åben dialog –offentligheden blev 
involveret og involverede sig

• Strategiprocessen forbedrede resultatet endnu 
mere
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Politikernes tager stilling
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Strategiprocessen

•
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Lessons Learned! Hvor gik det 
godt!

• Høj faglighed i selve VVM-
redegørelsen/miljørapporten og i 
strategiarbejdet

• Samarbejde, samarbejde, samarbejde!! 
• Kommunikationen skal have stor prioritet 

fra starten: Hjemmeside, infostandere og 
faktaark, tæt samarbejde med lokaludvalg!  
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Lessons Learned! Hvor kunne 
der opnås forbedringer?

• Annonceringen af den indledende høring!
• Ligger VVM-processen på et for sent tidspunkt?
• God idé med kommunikationsgruppe, hvor alle 

parter er repræsenteret, nedsat tidligt i forløbet
• Tænke på kommunikationen, når der udarbejdes 

figurer og billeder i rapporten.
• Mere tid, tak! 
• Kunne behandlingen af indsigelserne være planlagt 

bedre?
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Slut!

• Tak for jeres opmærksomhed!
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