
Konference om Østlige Ringvej  
 

Formål:  

En etablering af Østlig Ringvej, som bl.a. kan føre biltrafik uden om Københavns bymidte til en ny Lynetteholm, har længe været drøftet blandt 

politikerne på Rådhuset og på Christiansborg – men hvor står projektet nu og hvad er det i grunden Østlig Ringvej skal være en løsning på? Og 

hvordan påvirker de trafikale løsninger resten af byen?  

 

Konferencen om Østlig Ringvej giver dig, den almene københavner, indblik i et af Københavns store anlægsprojekter. Konferencen klæder dig både på 

til det helt overordnede visioner og de lokale problemstillinger. Konferencen byder på faglige oplæg og politiske debatter. 

 

Deltagere: 

Konferencen afholdes fysisk for de som holder oplæg, deltager i debat og arrangører. Forslag om et deltagerantal på i alt 40 personer. Det giver 

mulighed for, at hvert af de 5 lokaludvalg kan stille med 3 medlemmer som er fysisk til stede, samt en fra hvert sekretariat, som arrangør. Se mere om 

deltagersammensætning til sidst i dette program. 

 

Facebook – og spørgsmål: 

Alle andre kan følge med digitalt på facebook. Har du et spørgsmål til debatten, så kan du sende det 2 dage før konferencen til arrangørerne, som vil 

planlægge debatten. Du har også mulighed for at skrive i chatten under selve debatten, men vi kan ikke garantere, at vi når igennem alle spørgsmål 

 

Hvor og hvornår: Afholdes på Rådhuset en dag i slut februar. 

Tidsrum: der er brug for 3,5 timer:  

forslag 1: start kl 18 med sandwich, selve programmet  18.30-22.00 

forslag 2: kl. 17.00-21.00 (med en halv times aftensmad/sandwich indpasset) 

 

 

Gennemgående moderator: gerne journalist eks. Kurt Strand 

 

Tid Formål/indhold Forslag til oplægsholdere 
Kl.18:30 

(5 min) 

Velkommen. Vi vil gerne bidrage til den demokratiske debat om 

Østlig ringvej projektet. Velkommen til ordstyrer XXX 

LU formænd 

   

Kl.18.40 Del 1: Visionen  

15 min - Visionen: hvad er baggrunden for at KK og staten bygger 

Lynetteholmen og Østlig Ringvej 

- Hvad går projektet ud på? Hvad er status? 

Overborgmester Lars Weiss (evt. kollegaer i mobilitet) 



- Hvilke økonomiske overvejelser står bag? 

 

20 min Forslaget om Østlig Ringvej 

 De forskellige modeller, overvejelser brugerbetaling, 

trafiksanering 

 Trafikmængder på de forskellige løsninger 

 Belastning af bydelene 

Oplægsholdere, en eller to af følgende: 

Jacob Lundgaard (ØKF) 

Ulrik Millandt Larsen (VD) 

Jakob Fryd (VD) 

 

Kl.19:15 

(10 min) 

Få opklarende spørgsmål Moderator 

Der er meget lidt tid så få spørgsmål 

   

Kl.19:25 Del 2: De lokale udfordringer- Eksperterne og de lokale ideer 

 

 

Intro ved moderator 

19.30 Hvad skal vi med Lynetteholmen? En kritisk tilgang til projektets 

helhed 

Oplæg ved ekspert fx Jesper Pagh (arkitekt, underviser, se 

artikel i Politiken Byrym i oktober) 

19.40 Generelt: Øget luftforurening og forværret sundhed Oplæg ved ekspert i luftforurening fx Kåre Press Kristensen 

19.50 Generelt: Støj som en stressfaktor Oplæg ved ekspert omkring støj, fx Allan Jensen fra Rambøll 

20.00 Det bliver meget bøvlet, hvis hvert lokaludvalg skal op på scenen 

og sige noget. Jeg tror heller ikke på ideen om at gå i grupper. Vi 

taber det samlede fokus og vi taber tilhørerne på faebook. Jeg 

foreslår i stedet at vi får assistance til at lave en 

videopræsentation af de 5 lokaludvalgs udfordringer og ønsker. 

Han er god til at lave noget som både er interview med de 

berørte, kort, luftfotos og en fortælling som kører ind over. Jeg vil 

tro at han kan lave noget som varer 10-12 minutter – og som 

kommer omkring alle 5 bydeles udfordringer.  

Præsentation ved moderator 

Film  

Kl.20.15 

 

Spørgsmål  Moderator – kort tid så kun opklarende spørgsmål 

20.25 pause  

20:35 Del 3: den politiske debat – intro 

Trække pointer fra del 1 og 2 op 

Moderator 

Kl. 20:40 

 

Del 3: politisk debat 

Først en styret debat med 3-4 spørgsmål som politikerne har fået 

på forhånd. Som optakt til debatten har vores videospecialist 

Moderator  

 

Panel af BR og FT politikere – gerne 5-7 personer i alt: 



produceret 2 små film, som hver danner udgangspunkt for en 

runde hos politikerne: 

 En med pointer fra de 3 specialister (Jesper Pagh, Kåre 

Press og støjekspert – lavet på forhånd – varighed 1,5 

minut) 

 En med løsningsforslag/plaster på såret forslag fra 

lokaludvalgene – 1,5 minut) 

  

Den styrede/planlagte debat tager cirka 45 minutter 

 

 

Forslag: 

OB Lars Weis, TM-borgmester Ninna Hedeager 

FT politikere: Dan Jørgensen, Benny Engelbrecht, 

Erhvervsminister som har planmyndigheden, Lea Wermelin,  

 

 

21.30 åben debat Moderator 

Spørgsmål fra salen/facebook. >Folk er i forvejen opfordret 

til at sende spørgsmål ind senest dagen før, så vi har kunnet 

kategorisere spørgsmål 

Kl. 21:50  Farvel og tak: 

Er der noget der skal følges op på? VI skal holde øje med? 

Høringsfrister? 

 

Moderator 

22.00 slut  

 

 

 

Økonomi:  

post Kroner 

Lokaleleje? (gratis hvis på rådhuset) 

Forplejning (sandwich, kaffe, kage) 30 personer 4000 kr. 

moderator 25.000 kr. 

Honorar ekspert (Luftforurening) 5.000 

Honorar ekspert (arkitektur) 10.000 

Honorar ekspert (støjgener) 7.000 

Produktion af 5 små film til debatten 13.000  

Lydtekniker som hjælper på aften 3.000 

Facebook streamer som hjælper på aften 4.000 

Diverse 2.000 



Layout af begivenhed til facebook, og fysisk program 3.000 

ialt 76.000 

 

 

 

Deltagere til stede i salen: 

Arrangører LU sekretariaterne, ca:   7 personer 

Moderator, oplægsholdere, ca:   7 personer 

Kolleger fra ØKF (udover den som holder oplæg):  2 personer 

Lokaludvalgsformænd + 2 fra hvert lokaludvalg:  15 personer 

Hjælpere til lyd og facebook:   2 personer 

Panel af politikere:    7 personer 

I alt     40 personer 

 

Paneldebat af politikere: 

Hvem fra Folketinget?:  

 Hvis ministrene ikke kan, kan ordførerne vel tage den i stedet.  

 Det kan også være hele transportudvalget som inviteres (der er vist omkring 20 medlemmer). Mange kommer til at melde fra – men 

håbet er at få et panel bestående af 4-6 deltagere – og både fra BR og FT. 

 


