
Analyse af alternativer til Østlig Ringvej 

Resumé 

Analysen undersøger, hvorvidt det er muligt at afvikle trafikken i Køben-

havn i 2050 uden etablering af Østlig Ringvej. Det undersøges herun-

der, hvordan en række forskellige alternativer til Østlig Ringvej vil på-

virke trafikafviklingen og transportmiddelvalget for trafikken til og fra 

Østhavnen (Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken). 

Analysen viser, at Østlig Ringvej afhjælper trængsel på det overordnede 

vejnet i det centrale København bedre end i nogen af de opstillede al-

ternative scenarier. Trængselsbilledet i København i 2050 med Østlig 

Ringvej ligner det vi ser på vejene i dag. I en situation uden Østlig Ring-

vej, hvor Lynetteholm er vejbetjent på anden vis og den kollektive trafik 

er væsentlig opgraderet, vil antallet af trængselstimer i en morgen-

spidstime stige med ca. 35% sammenlignet med i dag. Uden Østlig 

Ringvej kræver det, for at opnå et trængselsbillede der er på niveau med 

i dag, at hele Østhavnen skal gøres bilfri. 

Borgerrepræsentationen får notatet til orientering. 

Sagsfremstilling  

Udbygningen af de nye byudviklingsområder i Østhavnen vil i fremti-

den give mere trafik i centrum af København og på Amager. Det hånd-

teres ifølge principaftale om Lynetteholm ved, at der etableres en Østlig 

Ringvej, som kan lede trafikken uden om Københavns centrum.   

Borgerrepræsentationen har i Overførselssagen 2018/2019 bestilt en 

analyse af, om Østhavnen kan udvikles uden, at der etableres en Østlig 

Ringvej, herunder effekten for trafikken i resten af København. Der er 

belyst fire alternative scenarier uden en Østlig Ringvej, hvor infrastruk-

turen gradvist bliver ændret med henholdsvis bedre forhold for cykli-

ster og brugerne af kollektiv transport og mere restriktive forhold for 

biltrafikken. I stedet for Østlig Ringvej betjenes Østhavnen med mindre 

trafikforbindelser og/eller etablering af dele eller hele området som bil-

fri bydel.  

Analysen har fokuseret på trængselsniveau og samlet forsinkelse som 

det primære målepunkt. 

Konklusion 

Trængselsberegninger viser, at biltrafikken i år 2050 kan håndteres til-

fredsstillende med en Østlig Ringvej, der leder dele af den nye biltrafik 

uden om centrum. Trængselsbilledet vil med den nye ringforbindelse 

overordnet set være det samme som i dag. Analysen viser, at der ikke vil 

ske et nævneværdigt fald i biltrafikken ved udelukkende at forbedre for-

holdene for cyklisterne og den kollektive transport. 
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For scenarierne uden Østlig Ringvej gav en bedre metrobetjening også 

en bedre mobilitet, generelt skabte det flere rejser samlet set, og der-

med også flere passagerer. Men disse nye kollektive ture bliver primært 

taget fra cykelturene, hvis der er restkapacitet tilbage i vejnettet. Det er 

først, når man begynder at indføre restriktioner for biltrafikken, at antal-

let af biler til og fra Østhavnen vil falde og dermed trængslen i centrum. 

Indførelsen af en bilfri Lynetteholm vil give færre bilture til og fra Øst-

havnen. Det giver imidlertid ikke mindre trængsel end i scenarierne 

uden bilrestriktioner, fordi biltrafikken ledes gennem centrum i stedet 

for over Lynetteholm.  

 

For at afværge en del af trængselsproblemerne er det nødvendigt, at 

gøre flere større bydele bilfri, eller som i det valgte scenarie hele Øst-

havnen bilfri. Trængselsberegningerne viser, at der i dette scenarie vil 

være en markant reduceret biltrafik, hvorfor den samlede trængsel vil 

ligge på et niveau, som basisscenariet med en Østlig Ringvej.  

Samlet set er vurderingen derfor, at man godt kan håndtere den fremti-

dige trafik i Københavnsområdet med andre scenarier end Østlig Ring-

vej. Det vil dog kræve et markant skift i trafikplanlægningen. I et anlægs-

økonomisk perspektiv er etableringen af en bilfri Østhavn også en for-

delagtig løsning allerede af den grund, at anlægsomkostningerne til 

Østlig Ringvej spares væk. Dog bør man have sig for øje, at etableringen 

af en Østlig Ringvej kan vise sig at være en bedre fremtidssikring på 

længere sigt, da den sikrer fremkommeligheden for biler i København 

absolut bedst ved at forbinde de nordlige og sydlige motorvejsstræk-

ninger og lede trafikken uden om centrum. 

Der er efterfølgende udarbejdet et scenarie, der viser, hvordan trængs-

len i Københavns Kommune vil se ud med en Østlig Ringvej og med en 

trafiksanering i Indre By. Dette scenarie viser et andet billede og er be-

skrevet i bilag til Rambølls rapport. 
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Basisscenarie 

Forudsætninger 

Basisscenariet tager udgangspunkt i den infrastruktur, vi kender fra 

København i dag. Dog er der tilføjet flere væsentlige ændringer. Den 

største ændring er Østlig Ringvej. Den nye ringvej løber i en tunnel 

under jorden og forbinder Øresundsmotorvejen med Lynetteholm og 

Nordhavn, hvor den tilsluttes Nordhavnstunnelen. Østlig Ringvej er 

en betalingsvej. 

 

En anden ændring i forhold til den nuværende infrastruktur er en ud-

videlse af Forlandet. I dag er vejen tosporet og løber mellem Refshale-

øen og Kløvermarksvej. Det forudsættes i basisscenariet, at Forlandet 

bliver udvidet til fire spor, og at den bliver forlænget til Amager 

Strandvej. Metrolinje M4, der i dag slutter ved Nordhavn, bliver desu-

den forlænget, så den servicerer Nordhavn og Lynetteholm. Og der vil 

blive etableret en ny cykelforbindelse fra Refshaleøen til Langelinie. 

Analysen af basisscenariet er udført uden trafiksanering af indre by. 

Det giver et lavere trængselsniveau, end hvis trafiksanering indgik. 

Resultater 

I basisscenariet bliver der kørt mange km i bil i morgenmyldretiden, 

samtidig med at der er en lav samlet forsinkelse blandt bilisterne. 

Trængselsniveauet vurderes overordnet set at være det samme som i 

dag. Det skyldes, at store dele af biltrafikken ledes uden om centrum via 

Østlig Ringvej. 

Det samlede antal ture til/fra Østhavnen fordeles på 45 % bilture og 

hhv. 25 % og 30 % kollektiv og -cykelture. 

Basisscenariet er udfordret af flere årsager. Det første basisscenarie ana-

lysen arbejdede ud fra, var Østlig Ringvej i 2050 med en saneringsplan. 

Formålet med en saneringsplan er at skabe modstand og forsinkelse i 

det centrale vejnet, så gennemkørsel er mindre attraktivt, hvilket får 

flere bilister til at vælge Østlig Ringvej.  Med en saneringsplan var resul-

tatet af analysen et totalsammenbrud i større dele af det centrale net-

værk. Dette betød, at sammenligningen af de andre scenarier med dette 

basisscenarie ikke kunne anvendes, hvorfor der blev valgt et basisscena-

rie med Østlig Ringvej i 2050 uden en saneringsplan. Sammenlignin-

gen med dette scenarie er også udfordret, da opdraget for Østlig Ring-

vej er, at der skal indarbejdes en saneringsplan til afrapportering af for-

analysen. Basisscenarie er beregnet med en afgrening af M4 fra Nord-

havn med to stop på Lynetteholm. Der burde have været tilføjet et stop 

på Refshaleøen og et stop i Kløverparken til basisberegningen. Det øger 

usikkerheden i analysens konklusioner.  Trafikalt vurderes dette at have 

en betydning for usikkerheden i konklusionerne. 

  

Figur 1 -Basisscenarie, år 2050 
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Scenarie 1 

Forudsætninger 

Som alternativ til Østlig Ringvej etableres en nordlig forbindelse som 

en firesporet tunnel, der bliver etableret i forlængelse af Nordhavns-

tunnelen med tilslutning og afslutning på Lynetteholm. Den sydlige 

forbindelse er en vej, der vil løbe parallelt med Forlandet på Refshale-

øen. Det er meningen, at den nye vej skal aflaste Forlandet for at 

undgå de flaskehalsproblemer, som ellers ville kunne opstå ved ud-

bygningen af Lynetteholm. Både den nordlige og sydlige forbindelse 

er gratis modsat Østlig Ringvej, der er en betalingsvej. 

Den øvrige infrastruktur er identisk med basisscenariet. 

Resultater 

Scenarie 1 er væsentligt mere trængselspræget end basisscenariet. 

Der er ikke en Østlig Ringvej, der kan lede trafikken uden om centrum. 

Der bliver kørt lidt færre km i scenarie 1 end i basisscenariet, men der 

er en markant stigning i den samlede forsinkelse i netværket. Det be-

tyder, at trængselsbilledet bliver forværret. 

Det samlede antal ture til/fra Østhavnen fordeles på 48 % bilture og 

hhv. 26 % og 26 % kollektiv og -cykelture. 

Scenarie 2 

Forudsætninger 

I scenarie 2 forbedres cykelforbindelserne og den kollektive trafik. Op-

graderingen af kollektiv trafik sker på flere områder. Dels introduceres 

metrolinjen M5, som går over havnesnittet to gange mellem Øster-

port og Forum. Yderligere etableres en højklasset intern busbetjening 

på Lynetteholm som et alternativ til bilkørsel. Endeligt kobles Lynette-

holm på havnebusnettet. For cyklisterne etableres en cykelforbindelse 

til Nordhavn. 

Den øvrige infrastruktur er identisk med scenarie 1. 

Resultater  

Det samlede trængselsbillede i scenarie 1 og 2 afviger ikke meget fra 

hinanden. Det er få timers samlet forsinkelse i netværket, der adskiller 

de to scenarier. Det betyder, at begge scenarierne er væsentligt mere 

trængselspræget end basisscenariet. Scenariet havde til formål at 

fjerne biltrafik ved at forbedre forholdene for cykel og kollektiv trafik. 

Resultatet viser at scenariet øger antallet af ture for området uden at 

reducere biltrafikken. Der sker ikke noget større skift i antal bilture, det 

er cyklisterne der vælger metroen i stedet. Det samlede antal ture, og 

dermed mobiliteten, til/fra Østhavnen er bedst i scenarie 2. Turene for-

deles på 42 % bilture og hhv. 36 % og 22 % kollektiv og -cykelture. 

Figur 2 -Scenarie 1, år 2050 

Figur 3 -Scenarie 2, år 2050 
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Scenarie 3 

Forudsætninger 

I scenarie 3 er Lynetteholm en bilfri bydel. Det betyder, at antallet af 

hjemmehørende og besøgende biler i bydelen bliver holdt på et mi-

nimum. Det skal være med til at fjerne noget af det ekstra trafikale 

pres, som etableringen af de nye byudviklingsområder i Østhavnen 

ellers vil medføre. 

I scenariet indgår der ikke en tunnelforbindelse mellem Nordhavn og 

Lynetteholm. I stedet er den nordlige forbindelse i dette scenarie en 

tosporet vej på overfladen. Forbindelsen er primært tiltænkt renova-

tion, servicekøretøjer, nødtrafik og busser. Det vil blive gjort u-attrak-

tivt for almindelige bilister at benytte broen. 

Den øvrige infrastruktur er identisk med scenarie 2. 

Resultater  

Det afhjælper ikke trængslen i Københavnsområdet at gøre Lynette-

holm bilfri, tværtimod. I scenarie 3 er der en stor samlet forsinkelse i 

netværket. Der er indført en ny alternativ nordlig forbindelse med la-

vere kapacitet, grundet bydelen blev gjort bilfri. Det får trafikken til i 

højere grad at søge gennem centrum, hvilket ses tydeligt på træng-

selsniveauet. 

Det samlede antal ture til/fra Østhavnen fordeles på 36 % bilture og 

hhv. 40 % og 24 % kollektiv og -cykelture. 

Scenarie 4 

Forudsætninger 

I scenarie 4 er hele Østhavnen bilfri. Det betyder, at der vil være få 

hjemmehørende og besøgende biler. Ligesom i scenarie 3 skal det 

være med til at fjerne det trafikale pres, som de nye byudviklingsom-

råder ville skabe, hvis der ikke var restriktioner.  

De øvrige forudsætninger og infrastruktur er identisk med scenarie 3. 

Resultater  

Scenarie 4 er det af de alternative scenarier, der bedst afhjælper 

trængslen. Det er den bilfri Østhavn, der gør, at trængslen i scenariet 

er forholdsvis lav. Der er simpelthen færre biler i netværket. Det viser 

det lave antal kørte km. At etablere hele Østhavnen som bilfri vil være 

svært at realisere, da det er et meget stort område, som skal inde-

holde mange forskellige funktioner. Scenariet er medtaget for at vise, 

hvor store restriktioner der skal være for biltrafikken, for få et træng-

selsbillede der er sammenligneligt med basisscenariet. 

Det samlede antal ture til/fra Østhavnen fordeles på 15 % bilture og 

hhv. 54 % og 31 % med kollektiv og -cykelture. 

 

  

Figur 4 - Scenarie 3, år 2050 

Figur 5 - Scenarie 4, år 2050 
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Sammenfatning og perspektivering 

Trængsel 

Trængselsberegningerne viser, 

at med en Østlig Ringvej kan bil-

trafikken i år 2050 på Amager, i 

Nordhavnen og i centrum hånd-

teres uden større sammenbrud i 

trafikken. Der vil dog stadig være 

trængsel på en del strækninger, 

hvor der i dag også opleves 

trængsel. 

Fælles for alle scenarier er, at det 

er uundgåeligt, at der er træng-

sel på flere strækninger i cen-

trum. Tabel 2 og figur 6 viser 
tydeligt, at jo bedre et vejnet der 
er for bilisterne, jo flere bilture 
og kørte kilometer skabes der.  
Forsinkelsen er mindst i basis-

scenariet, men det er også i dette 

scenarie, at der er flest kørte kilo-

meter i netværket. 

 Tabel 2 - Antal kørte km og samlet forsinkelse 

Scenarie 4 er det eneste scenarie der har en sammenlignelig forsin-

kelse, 4.900 timer, i forhold til basis.  

Derudover har det også det laveste antal kørte kilometer. 

Formålet med scenarie 4, var at se på, hvor meget sammenlagt byud-

vikling, der skal have et reduceret bilejerskab i 2050, for at trængselsni-

veauet er sammenligneligt med basisscenariet. Modelteknisk blev det 

valgt at gøre Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm bilfri, hvilket 

svarer til byområder med en sammenlagt befolkning på ca.40.000 og 

24.000 arbejdspladser. Der kan findes andre greb, hvor flere små by-

dele end et stort sammenhængende byområde som Østhavnen gøres 

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i 

2050

Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

Antal kørte km i netvær-
ket

310.000 km 303.000 km 284.000 km 273.200 km 253.000 km

Samlet forsinkelse i net-

værket

4.400 

timer

6.100 

timer

6.000 

timer

6.300 

timer

4.900 

timer

B
a
s
is

 

S
c
e
n

a
ri

e
 1

S
c
e
n

a
ri

e
 2

S
c
e
n

a
ri

e
 3

S
c
e
n

a
ri

e
 4

Åboulevarden og HC Andersens Boulevard 

Lyngbyvejen mod Hans Knudsens Plads

Inderste del af Kalkbrænderihavnsgade

Holmens Kanal

Nørre Voldgade

Kongens Nytorv ved Nyhavn

Vindebrogade

Ørestad Boulevard i nordgående retning 

Amagerfælledvej i retning af Christmas Møllers Plads. 

Gothersgade

Nørre Alle

Amager Boulevard

Prinsessegade mod Torvegade

Tagensvej 

Vermlandsgade

Amagerbrogade mod Christmas Møllers Plads

Sundkrogsgade mod Kalkbrænderihavnsgade

Øster Søgade

Sølvgade

Grønningen mod Oslo Plads

Farimagsgade mod Åboulevarden

Tabel 1:Trængselsramte strækninger Massiv trængsel 

Begyndende trængsel 
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bilfri. Det vil også kunne have den effekt på det bilejerskab. Disse forslag 

har ikke været bearbejdet i analysen.  

Transportmiddelvalg 

Det samlede antal daglige 

ture flytter sig ikke nævne-

værdigt på tværs af de fem 

scenarier, hvis man kigger på 

hele Københavnsområdet. 

Fokuserer man imidlertid på 

Østhavnen, som det er gjort i 

figur 6, er der større variation 

i forhold til valget af trans-

portmidler. 

Det er særligt antallet af bil-

ture og ture med kollektiv tra-

fik, der ændrer sig for Østhav-

nen i løbet af scenarierne. Her 

tyder meget på, at bilerne bli-

ver skiftet ud med den kollek-

tive transport, når der bliver 

indført bilfri bydele. Det er 

nemlig først i scenarie 3 og 4, 

hvor hhv. Lynetteholm og 

hele Østhavnen bliver gjort bilfri, at antallet af bilture falder markant. 

Antallet af cykelture ændrer sig ikke synderligt på tværs af scenarierne, 

men forbliver nogenlunde stabilt. 

 

 

I denne analyse har trængsel og forsinkelse på vejene været det pri-

mære fokus for sammenligningerne. Holder man resultaterne om mod 

de målsætninger der indgår i forslag til Københavns Kommuneplan 

2019, så er det kun er scenarie 4 der lever op til disse mål. De andre sce-

narier er langt fra målsætninger om transportmiddelfordeling og vækst 

i personture. Det skal dog bemærkes at beregningerne i denne analyse 

er forbundet med usikkerheder i forhold til de præcise fordelinger mel-

lem transportformer.   

  

 Basis Scen.1 Scen.2 Scen.3 Scen.4 

Bil 45 % 48 % 42 % 36 % 15 % 

Kollektiv 25 % 26 % 36 % 40 % 54 % 

Cykel 30 %  26 % 22 % 24 % 31 % 

Tabel 3 -Fordeling på transportmiddelvalg i Østhavnen 
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150.000

200.000

250.000
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Basis Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4

Figur 6 – Fordeling af ture på hhv. biler, cykler og kollektiv trafik til og fra Øst-
havnen pr. hverdagsdøgn 
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Anlægsøkonomi 

Der er lavet anlægsøkonomi for de fire alternative scenarier. Her er sce-

narie 1 samlet set langt det billigste.  

En stor del af det skyldes, at den er baseret på en metrobetjening med 

M4, som er op til 15 – 20 mia. kr. billigere end metrobetjening M5. En 

yderligere forskel vil kunne komme fra de forudsætninger i scenarierne, 

som ikke er regnet med i anlægsøkonomien, jf. tabel 5. 

De bilfrie scenarier er dog billigst, hvis der isoleret ses på anlægsøkono-

mien eksklusivt metrobetjeningen.  

Tabel 4 - Tabellen viser de poster, der er inkluderet i anlægsøkonomien for scenarie 1-4 

Tabel5 - En række forudsætninger er ikke regnet med i anlægsøkonomien, de fremgår her. 
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Der er tale om indledende anlægsoverslag for de valgte scenarier. Forun-

dersøgelsernes anlægsoverslag for Østlig Ringvej og metroforbindelser til 

Lynetteholmen foreligger endnu ikke. Beløbene her er baseret på forelø-

bige skøn, Udgifterne til metrobetjening er baseret på notat fra Metrosel-

skabet til Økonomiudvalget 22. maj 2019. Udgifterne til Østlig Ringvej er 

baseret på tal for B4 løsningen fra Trafikministeriets afrapportering af de 

strategiske analyser fra december 2013.  

 

Anlægsoverslag for hvert scenarie i mia. kr.
Basisscenarie: Østlig 

Ringvej uden 

saneringsplan

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

Østlig Ringvej 20 - 25 mia. - - - -

Nordlig 

tunnelforbindelse til 

Lynetteholm

- 1,8 - 2,1 mia. 1,8 - 2,1 mia. - -

Nordlig 

overfladeforbindelse 

til Lynetteholm

- - - 0,4 - 0,6 mia 0,4 - 0,6 mia

Sydlig 

overfladeforbindelse 

til Amager

0,2 - 0-3 mia. 0,2 - 0-3 mia. 0,2 - 0-3 mia. 0,2 - 0-3 mia. 0,2 - 0-3 mia.

Stibro mellem 

Lynetteholmen og 

Nordhavnen

- - - 0,2 - 0,25 mia 0,2 - 0,25 mia

Forlænget Havnebus - - 0,02-0,03 mia 0,02-0,03 mia 0,02-0,03 mia

Metrobetjening M4 - 

afgregning fra 

Nordhavn

 5 - 10 mia. 5 - 10 mia. - - -

Metrobetjening M5 - 

Østlig havnering  
- - 20 - 25 mia. 20 - 25 mia. 20 - 25 mia.

Samlet 25,2 - 35,3 mia. 7 - 12,4 mia 22 - 27,4 mia. 20,8 - 26,2 mia. 20,8 - 26,2 mia.

Tabel 6 - Oversigt over anlægsomkostninger i scenarierne. 
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Figur 1. I denne analyse anvendes linjeføring B1
for Østlig Ringvej.

I de kommende mange år forventes en
række områder i Københavns Havn
at blive omdannet til nye funktioner.
Områderne Lynetteholm, Refshaleøen og
Kløverparken er således alle områder,
der er ønsker om at udvikle til ny by.
Områderne indgår endnu ikke i
planlægningen, men når udviklingen går
i gang i alle eller dele af områderne, vil
byomdannelsen skabe en øget
trafikmængde som følge af nye beboere
og arbejdspladser.

Hvis der ikke bliver taget højde for den
øgede trafik i planlægningen af
København, vil det skabe mærkbare
forværringer af det fremtidige
trængselsniveau i byen. En planlagt
løsning på de fremtidige problemer med
trængsel kan være en ny
ringforbindelse, Østlig Ringvej.

Den nye ringforbindelse tiltænkes at løbe
som en tunnel fra Nordhavn — som en
forlængelse af Nordhavnsvej — til
Øresundsmotorvejen. Østlig Ringvej vil
løbe igennem den nye Østhavn med
Lynetteholm, Refshaleøen og
Kløverparken. I denne analyse er
linjeføring B1 anvendt, jf. figur 1.

Med Østlig Ringvej vil en del af trafikken
blive ført uden om centrum. På den
måde kan tunnellen være med til at
aflaste noget af den øgede trafik, der
følger med de nye områder.
Spørgsmålet, der belyses i nærværende
rapport, er, om der findes alternative og
mere simple løsninger, som kan afvikle
den fremtidige trafik tilfredsstillende?
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Analyse af alternativ til Østlig
Ringvej

Formålet med denne analyse er at
belyse, om trafikken fra de nye
byområder vil kunne håndteres
tilfredsstillende uden anlæggelsen af den
underjordiske Østlig Ringvej.

Det vil kræve etablering af andre former
for ny infrastruktur, hvis ikke trængslen
skal blive for stor. Der er allerede i dag
trængselsproblemer i myldretiden flere
steder rundt omkring i byen.

I analysen opstilles fem forskellige
fremtidsscenarier med hver deres nye,
opgraderede infrastruktur, som fx
vejudvidelser, nye broer eller et øget
fokus på bedre forhold for cyklister og
den kollektive trafik. I to af scenarierne
bliver der desuden indført bilfri bydele.

Det ene scenarie er et basisscenarie. Det
indeholder Østlig Ringvej. Det er
basisscenariet, som de fire andre
scenarier bliver holdt op imod i analysen
for at undersøge dem som alternativer til
en Østlig Ringvej.

Trafikmodellerne bag tallene

Det er to trafikmodeller, ‘OTM’ og en
såkaldt ‘mesoskopisk model’, der er
blevet brugt til at beregne og
anskueliggøre henholdsvis trafik- og
trængselsniveauerne i de analyserede
fremtidsscenarier. Helt nøjagtigt har
modellerne regnet på trafikken i år 2050
for de fem scenarier. Her forventes
Lynetteholm ikke at være
færdigudbygget. Derfor bliver
Lynetteholm løbende igennem rapporten
afbildet delvist udbygget på diverse kort.

Rapporten indledes med et kort overblik
over de fem scenarier med hver deres
tilhørende forudsætninger. Dernæst
følger konklusionen på analysen.

Herefter bliver analysen foldet mere ud.
Først beskrives den metode, der er
blevet brugt til at lave de trafikale
beregninger. Efterfølgende beskrives
hvert scenarie mere udførligt, og de
trafikale konsekvenser, som scenarierne
afføder, bliver belyst. Der bliver således
zoomet ind på de mest problematiske
vejstrækninger rundt omkring i byen,
når det gælder trængsel.

Som et modsvar til de fremtidige
trængselsproblemer bliver der sidst i
rapporten peget på mulige
løsningsforslag, der kan være med til
delvist at afhjælpe trængslen. Her er der
også en opsummerende sammenligning
mellem de fem scenarier.
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For en mere uddybende beskrivelse af
analysen henvises der til den tekniske
rapport. Bl.a. indgår der i den tekniske
rapport en større analyse af den
kollektive trafik, som kun kort bliver
belyst i denne rapport. Der indgår også
et sjette scenarie, et såkaldt
følsomhedsscenarie, hvor der er blevet
beregnet på trafikken i 2070.



Basisscenariet

Scenarie 1 Scenarie 2

• Østlig Ringvej
• Metrolinje M4 forlænget
• Udvidet/forlænget vej
• Ny cykelbroforbindelse

• 4.400 timers samlet forsinkelse
for biler i morgenspidstimen

• Nordlig og sydlig forbindelse
• Metrolinje M4 forlænget
• Ny cykelbroforbindelse

• 6.100 timers samlet forsinkelse
for biler i morgenspidstimen
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DE FEM SCENARIER
— ET OVERBLIK

Scenarie 3

• Scenarie 2
• + Anden type nordlig forb.
• + Bilfri Lynetteholm

• 6.300 timers samlet forsinkelse
for biler i morgenspidstimen

Scenarie 4

• Nordlig og sydlig forbindelse
• Ny metrolinje M5
• To nye cykelforbindelser
• Højfrekvent bus og havnebus

• 6.000 timers samlet forsinkelse
for biler i morgenspidstimen

• Scenarie 2
• + Anden type nordlig forb.
• + Bilfri Østhavn

• 4.900 timers samlet forsinkelse
for biler i morgenspidstimen
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KONKLUSION

De nye byudviklingsområder i Østhavnen
vil i fremtiden give mere trafik i centrum
af København og på Amager.

Trængselsberegninger viser, at
biltrafikken i år 2050 kan håndteres
tilfredsstillende med en Østlig Ringvej,
der leder dele af den nye biltrafik uden
om centrum. Trængselsbilledet vil med
den nye ringforbindelse overordnet set
være det samme som i dag.

Denne analyse har belyst, hvordan
trafikken kan håndteres, hvis man ikke
anlægger Østlig Ringvej. Der er belyst
fire alternative scenarier, uden en Østlig
Ringvej, hvor infrastrukturen gradvist
bliver ændret mod henholdsvis bedre
forhold for cyklister og brugerne af
kollektiv transport samt mere restriktive
forhold for biltrafikken.

Analysen viser, at der ikke vil ske et
nævneværdigt fald i biltrafikken ved kun
at forbedre forholdene for cyklisterne og
den kollektive transport.

Heller ikke selvom en ny metrolinje M5
bliver etableret. Her vil problemerne med
trængsel i bl.a. centrum være store.

M5-forbindelsen gavner dog på andre
områder. Den skaber flere ture end en
M4-forlængelse og giver derfor en bedre
mobilitet.

Det er først, når man begynder at indføre
deciderede restriktioner for biltrafikken,
at antallet af biler til og fra Østhavnen og
dermed trængslen i centrum vil falde.

Indførelsen af en bilfri Lynetteholm vil
give færre bilture til og fra Østhavnen —
i alt 86.000 i døgnet. Det giver imidlertid
ikke mindre trængsel end i scenarierne
uden bilrestriktioner, fordi biltrafikken
blot ledes gennem centrum i stedet for
over Lynetteholm.

For at afværge en del af
trængselsproblemerne er det nødvendigt,
at gøre større byudviklingsområder bilfri.
I et af scenarierne i denne analyse er der
indført bilfri Østhavn. Det vil give blot
daglige 30.000 bilture til og fra området
og dermed medføre en del mindre
biltrafik til og fra centrum. Trængsels-
beregningerne viser, at med den markant
reducerede trafik, som en bilfri Østhavn
vil medføre, vil trængslen ligge på et
niveau, som næsten er lig med scenariet,
hvor Østlig Ringvej bliver etableret.

Samlet set er vurderingen derfor, at det
er muligt at håndtere den fremtidige
trafik i Københavnsområdet med andre
forbindelser end Østlig Ringvej, da man
med mindre investeringer end en
underjordisk ringforbindelse kan sikre, at
der ikke sker sammenbrud i trafikken.

Et scenarie, hvor alle de nye
byudviklingsområder i Østhavnen bliver
gjort bilfri, og hvor forholdene for
brugerne af den kollektive trafik
forbedres, er et gangbart alternativ, når
det kommer til trængsel. I et
anlægsøkonomisk perspektiv er
etableringen af en bilfri Østhavn også en
fordelagtig løsning.

Dog bør man have sig for øje, at
etableringen af en Østlig Ringvej kan
vise sig at være en mere robust
fremtidssikring på længere sigt, da den
sikrer fremkommeligheden for biler i
København absolut bedst ved at forbinde
de nordlige og sydlige
motorvejsstrækninger og lede trafikken
uden om centrum.
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Trin 1 – Beregning af
trafikal belastning i OTM

Trin 2 – opstilling af
mesoskopisk model

Trin 3 – Beregning af
trængsel i scenarierne

Trin 4 –

Opstilling af

løsningsforslag i

vejnettet og

effektberegning
Figur 2. Metode for
beregninger i
analysen.

Trin for trin

Første trin har bestået af beregninger for
år 2050 i OTM. Det er en makroskopisk
model, som beregner antallet at ture for
Hovedstadsområdet og Nordsjælland.
Turene er bl.a. opdelt på transportform.
Modellen anvendes til at beregne trafikale
belastninger i vejnet, stinet og på
stationerne. Alle veje indgår i OTM.

Andet trin har bestået af en manuel
opstilling af en mesoskopiske trafikmodel
for et udvalgt influensvejnet. Her arbejdes
der således ikke med alle veje, men med
primære vejkorridorer, fordelingsveje,
trafikfølsomme forbindelser og lyskryds.
Der er i alt blevet indarbejdet ca. 100
centrale lyskryds i mesomodellen.

I tredje trin er beregningerne fra OTM
blevet kørt igennem ‘mesomodellen’ for at
vurdere bilernes hastighed og forsinkelsen
i influensvejnettet.

I trin fire er der blevet opstillet en række
konkrete løsningsforslag til forbedring af
trængselsproblemerne. Efterfølgende er
effekten af løsningerne blevet vurderet i
‘mesomodellen’.

METODE



BASISSCENARIET
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Opsummering af basisscenariet

• Østlig Ringvej forbinder Østhavnen
med Helsingørmotorvejen og
Øresundsmotorvejen.

• Der er sammenlagt 4.400 timers
forsinkelse for bilisterne i
morgenspidstimen, hvor der bliver
kørt 310.000 km.

• Trængselsniveauet ligner generelt det,
som ses i København i dag.

• 30 % cykler til og fra Østhavnen om
morgenen.

• 800.000 brugere benytter dagligt
metroen.

Østlig Ringvej forbinder Østhavnen
med motorvejene mod nord og syd

Basisscenariet tager udgangspunkt i det
meste af den infrastruktur, vi kender fra
København i dag. Dog er der tilføjet flere
væsentlige ændringer. Den største
ændring er Østlig Ringvej. Den nye ringvej
løber i en tunnel under jorden og forbinder
Øresundsmotorvejen med Lynetteholm og
Nordhavn, hvor den tilsluttes
Nordhavnstunnelen. Østlig Ringvej er en
betalingsvej.

En anden ændring i forhold til den
nuværende infrastruktur er en udvidelse
af Forlandet. I dag er vejen tosporet og
løber mellem Refshaleøen og
Kløvermarksvej. Det forudsættes i
basisscenariet, at Forlandet bliver udvidet
til fire spor, og at den bliver forlænget ud
til Amager Strandvej. Metrolinje M4, der i
dag slutter ved Nordhavn, bliver desuden
forlænget, så den servicerer Nordhavn og
Lynetteholm. Og der vil blive etableret en
ny cykelforbindelse fra Refshaleøen til
Langelinie.

Analysen af basisscenariet er udført uden
trafiksanering af indre by. Det giver et
lavere trængselsniveau, end hvis
trafiksaneringen var medtaget.

Figur 3. Kortet viser basisscenariet med Østlig
Ringvej og flere andre infrastrukturelle
ændringer. Lynetteholm er kun delvist udbygget
i år 2050 — derfor skraveringen.
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30%

25%

45%
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BILER, CYKLER OG KOLLEKTIV TRAFIK

Flest bilture

Trafikmodelberegningerne viser, at det
samlede antal kørte ture i, til og fra de
nye udviklingsområder i Østhavnen især
vil blive foretaget i bil. Bilturene fylder
således 45 % af det samlede billede i
morgenspidstimen. Herefter følger
antallet af cykelture. Der vil i
basisscenariet være ca. 63.000 cykelture
i forbindelse med Østhavnen, hvilket
svarer til 30 %. Brugerne af den
kollektive trafik fylder de resterende 25
%.

Et trængselsniveau som i dag

I basisscenariet bliver der kørt mange km
i bil i morgenmyldretiden, samtidig med
at der er en lav samlet forsinkelse blandt
bilisterne. Umiddelbart vurderes
trængselsniveauet overordnet set at
være det samme som i dag. Det skyldes
Østlig Ringvej. Den nye ringforbindelse
gør, at dele af biltrafikken bliver ledt
uden om centrum.

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i år 2050

Antal kørte km i netværket 310.000 km

Samlet forsinkelse i netværket 4.400 timer

Metro er mest interessant

Metroen er den af de kollektive
transportmidler, som giver størst
påvirkning i denne analyse. Bl.a. fordi
der arbejdes med to forskellige
metrolinjer i de fem scenarier, og fordi
antallet af metrobrugere varierer en del
mere scenarierne imellem end andre
kollektive transportmidler.
Basisscenariet med M4-forlængelsen har
ca. 800.000 brugere i det samlede
metrosystem på et hverdagsdøgn.

Figur 5. Østhavnen — fordelingen mellem
transportmidler i morgenspidstimen.

Figur 4. Nøgletal for biltrængsel.

Figur 6. Metrotal.

Metro Antal påstigere på
et hverdagsdøgn

M1 og M2 349.000

M3 og M4 449.500

M5 —

Samlet 798.500



Figur 8. Kortet viser de strækninger i basisscenariet, der
vil være ramt af begyndende trængsel eller trængsel i
morgenspidstimen.

Østlig Ringvej aflaster centrum

I basisscenariet er de mest trængselsramte
vejstrækninger Åboulevarden/H.C.
Andersens Boulevard, inderste del af
Lyngbyvejen, Amagerfællevej ved
Christmas Møllers Plads og Ørestad
Boulevard. Basisscenariet er karakteriseret
ved, at Østlig Ringvej aflaster dele af
centrum. Det ses særligt ved, at flere af de
nord/syd-gående vejstrækninger ikke har
så meget trængsel i basisscenariet. Det
gælder fx Kalkbrænderihavnsgade, Nørre
Allé, Amager Boulevard.

TRÆNGSEL

Trafik i morgenspidstimen
kl. 7-8 i år 2050

Køretøjer

Langebro 4.000

Østlig Ringvej v. Nordhavn 3.300

Kalkbrænderihavnsgade 2.400

Sundkrogsgade 2.400

Knippelsbro 2.000

Kløvermarksvej 1.000

Figur 7. Udvalgte strækninger.



NORDLIG OG SYDLIG FORBINDELSE
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SCENARIE 1
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FORUDSÆTNINGER

Figur 9. Forudsætninger i scenarie 1.

Opsummering af scenarie 1

• Østlig Ringvej er skiftet ud med en
nordlig tunnel og en sydlig vej i
forbindelse med Lynetteholm.

• Der er sammenlagt 6.100 timers
forsinkelse for bilister i
morgenspidstimen, hvor der bliver
kørt 303.000 km.

• Trængselsniveauet er højt. Store dele
af centrum vil være hårdt ramt om
morgenen.

• 26 % cykler til og fra Østhavnen om
morgenen.

• 804.000 brugere benytter dagligt
metroen.

• Anlægsomkostninger 2,2 mia. kr.
(se anlægsøkonomi sidst i rapport)

En nordlig og sydlig forbindelse
forbinder Østhavnen med byen

I dette scenarie og de følgende tre
scenarier indgår Østlig Ringvej ikke. I
stedet bliver der etableret alternative
nordlige og sydlige forbindelser til og fra
Lynetteholm.

I scenarie 1 er den nordlige forbindelse
en firesporet tunnel, der bliver etableret
i forlængelse af Nordhavnstunnelen med
tilslutning på Lynetteholm. Den sydlige
forbindelse er en vej, der vil løbe
parallelt med Forlandet på Refshaleøen.
Det er meningen, at den nye vej skal
aflaste Forlandet for at undgå de
flaskehalsproblemer, som ellers ville
kunne opstå ved udbygningen af
Lynetteholm. Både den nordlige og
sydlige forbindelse er gratis modsat
Østlig Ringvej, der er en betalingsvej.

Metrolinje M4 bliver forlænget fra
Nordhavn, så den servicerer Nordhavn
og Lynetteholm. Der vil også blive
etableret en ny cykelforbindelse mellem
Refshaleøen og Langelinie. Begge dele er
identisk med basisscenariet.
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BILER, CYKLER OG KOLLEKTIV TRAFIK

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i år 2050

Antal kørte km i netværket 303.000 km

Samlet forsinkelse i netværket 6.100 timer

Metro Antal påstigere på
et hverdagsdøgn

M1 og M2 348.200

M3 og M4 455.800

M5 —

Samlet 804.000

26%

26%

48%
Figur 10. Nøgletal for biltrængsel.

Figur 12. Metrotal.

Figur 11. Østhavnen — fordelingen mellem
transportmidler i morgenspidstimen.

Lidt flere metrobrugere end i basis

I scenarie 1 arbejdes der ligesom i
basisscenariet med metrolinjen M4 med
en forlængelse. Det betyder, at antallet
af daglige brugere af metroen i de to
scenarier ikke afviger meget fra
hinanden. Hvor der i basisscenariet var
små 800.000 daglige påstigere, er der i
scenarie 1 omring 4.000 flere. Til
gengæld falder antallet af brugere af
busser og s-tog tilsvarende fra
basisscenariet til scenarie 1. De to
scenarier har det samme antal samlede
brugere af kollektiv trafik.

Antal cykelture falder trods flere
ture i alt

I scenarie 1 falder antallet af cykelture
i morgenspidstimen med 4.000
sammenlignet med basisscenariet. Det
på trods af, at det samlede antal ture
til og fra Østhavnen stiger med ca.
20.000. Både antallet af ture i bil og
med kollektiv transport stiger således
begge. Der er grund til at tro, at en del
af faldet i antal cykelture i forhold til
basisscenariet skyldes, at flere vælger
at benyttes sig af bilen på kortere ture,
da den nordlige forbindelse i scenariet
er gratis modsat Østlig Ringvej i
basisscenariet.

Stor stigning i forsinkelser

Scenarie 1 er væsentligt mere
trængselspræget end basisscenariet. Der
er ikke som i basisscenariet en Østlig
Ringvej, der kan lede trafikken uden om
centrum. Det betyder, at der bliver kørt
lidt færre km i scenarie 1 end i
basisscenariet, men at der også er en
markant stigning i den samlede
forsinkelse i netværket med 1.500 timer
i morgenspidstimen sammenlignet med
basisscenariet. Det betyder, at
trængselsbilledet bliver forværret.



TRÆNGSEL

Trafik i morgenspidstimen
kl. 7-8 i år 2050

Køretøjer

Langebro 4.100

Nordlig forb. v. Nordhavn 1.500

Kalkbrænderihavnsgade 2.500

Sundkrogsgade 2.200

Knippelsbro 2.000

Kløvermarksvej 800

Figur 13. Udvalgte strækninger.

Figur 14. Kortet viser de strækninger i scenarie 1, der vil
være ramt af begyndende trængsel eller trængsel i
morgenspidstimen.

Amager og Indre By bliver ramt

I scenariet er der flere lokaliteter, som
vurderes at være mere trængselsplagede
end i basisscenariet. Området omkring H.C.
Andersens Boulevard er fortsat tæt belastet
med biltrafik, men i scenarie 1 er det over
en længere strækning end i basis. Ved
Amager Boulevard og generelt omkring de
store vejforbindelser på den nordlige del af
Amager er trængselsniveauet også højt. I
Indre By vil strækninger som Gothersgade,
Nørre Voldgade og Vindebrogade desuden
opleve trængsel, som ikke ses i
basisscenariet.



16

OPGRADERET KOLLEKTIV- OG CYKELTRAFIK

SCENARIE 2
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Figur 15. Forudsætninger for scenarie 2.

Nye forbindelser og forbedret cykel-
og kollektiv trafik

Formålet med dette scenarie er at
reducere biltrafikken uden at indføre
restriktioner. Foruden den nordlige og
sydlige forbindelse, som også indgår i
scenarie 1, vil der blive skabt bedre
forhold for cyklister og brugerne af den
kollektive transport.

Bedre cykelforbindelser skal gøre det
mere attraktivt at bruge cyklen til og fra
Lynetteholmen og de øvrige
udviklingsområder. Derfor bliver der
etableret en cykelbro mellem
Lynetteholmen og Nordhavnen på tværs
af havneløbet — foruden cykelbroen
mellem Refshaleøen og Langelinie, som
også optræder i scenarie 1.

Opgraderingen af kollektiv trafik sker på
flere områder. Dels introduceres
metrolinjen M5, som går som ringlinje
mellem Østerport og København H.
Yderligere etableres en højklasset intern
busbetjening på Lynetteholmen som et
alternativ til bilkørsel. Endeligt kobles
Lynetteholmen på havnebusnettet med
shuttlefunktion, der skaber en hyppig
forbindelse mellem Østhavnen og
centrum.

Opsummering af scenarie 2

• Foruden en nordlig og sydlig
forbindelse er der forbedrede forhold
for cyklister og brugere af kollektiv
transport.

• Der er sammenlagt 6.000 timers
forsinkelse for bilister i
morgenspidstimen, hvor der bliver
kørt 284.000 km.

• Trængselsniveauet er højt. Store dele
af centrum vil være hårdt ramt om
morgenen.

• 22 % cykler til og fra Østhavnen om
morgenen.

• 910.000 brugere benytter dagligt
metroen.

• Anlægsomkostninger 2,5 mia. kr.
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BILER, CYKLER OG KOLLEKTIV TRAFIK

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i år 2050

Antal kørte km i netværket 284.000 km

Samlet forsinkelse i netværket 6.000 timer
Metro Antal påstigere på

et hverdagsdøgn

M1 og M2 300.000

M3 og M4 441.500

M5 160.400

Samlet 910.000

22%

36%

42%
Figur 16. Nøgletal for biltrængsel.

Figur 18. Metrotal.

Figur 17. Østhavnen — fordelingen mellem
transportmidler i morgenspidstimen.

Cyklen bliver skiftet ud med metroen

I scenarie 2 er antallet af cyklister det
laveste på tværs af de fem scenarier. I
scenariet er det 55.000 daglige ture til
og fra Østhavnen, som bliver foretaget
på cykel. Det svarer til 22 % af de
daglige ture. Det er særligt metroen, der
får trafikanterne til at vælge cyklen fra.
Derfor er andelen af trafikanter, der
benytter sig af den kollektive trafik i
scenarie 2 også oppe på 36 %, mens det
dog stadig er bilture, der fylder mest
med 42 %.

Bedre metroforbindelse giver
markant flere passagerer

I dette scenarie og de følgende to
scenarier arbejdes der med metrolinjen
M5, der forbinder Østhavnen med
Østerport Station i den ene ende og
Københavns Hovedbanegård i den anden
ende. Det påvirker i høj grad antallet af
brugere. I scenarie 2 stiger antallet af
daglige påstigere fra ca. 800.000 i
basisscenariet til 910.000. Det er særligt
busserne, som metroen ‘stjæler’
passagerer fra. Dog stiger det samlede
antal kollektive passagerer med ca.
54.000. Det betyder, at både nogle få
bilister og en større del cyklister skifter
transportmiddel til metroen.

Samme overordnede trængsel i
scenarie 1 og 2

Det samlede trængselsbillede i scenarie
1 og 2 afviger ikke meget fra hinanden.
Det er få timers samlet forsinkelse i
netværket, der adskiller de to scenarier.
Hvor scenarie 1 har 6.100 timers
forsinkelse, er forsinkelsen i scenarie 2
6.000 timer. Det betyder, at begge
scenarierne er væsentligt mere
trængselspræget end basisscenariet.



TRÆNGSEL

Trafik i morgenspidstimen
kl. 7-8 i år 2050

Køretøjer

Langebro 4.300

Nordlig forb. v. Nordhavn 1.400

Kalkbrænderihavnsgade 2.500

Sundkrogsgade 2.300

Knippelsbro 2.000

Kløvermarksvej 1.000

Figur 19. Udvalgte strækninger.

Figur 20. Kortet viser de strækninger i scenarie 2, der vil
være ramt af begyndende trængsel eller trængsel i
morgenspidstimen.

Trængsel som scenarie 1

Overordnet set er det de samme
lokaliteter, der oplever trængsel i scenarie
2 som i scenarie 1. Dog er der en tendens
til at enkelte af lokaliteterne opnår mindre
trængsel. De lokaliteter, der fortsat vil
opleve massive trængselsproblemer i
scenarie 2, vil være Åboulevarden/H.C.
Andersens Boulevard og området omkring
Christmas Møllers Plads samt
Kalkbrænderihavnsgade og Nørre Allé.
Derimod ses der en tendens til, at
strækninger i Indre By som Vindebrogade,
Holmens Kanal og Nørre Voldgade vil
aflastes en smule i scenarie 2 i forhold til
scenarie 1.
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BILFRI LYNETTEHOLM

SCENARIE 3
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FORUDSÆTNINGER

Figur 21. Forudsætninger for scenarie 3.

Bilfri Lynetteholm

I scenarie 3 er Lynetteholm gjort til en
bilfri bydel. Det betyder, at antallet af
hjemmehørende biler i bydelen bliver
holdt på et minimum. Det skal være med
til at fjerne noget af det ekstra trafikale
pres, som etableringen af de nye
byudviklingsområder i Østhavnen ellers vil
skabe.

I scenariet indgår der ikke en
tunnelforbindelse mellem Nordhavn og
Lynetteholm, som der gør i de to
foregående scenarier. I stedet er den
nordlige forbindelse i dette scenarie en
tosporet vej på overfladen — via en bro.
Forbindelsen er primært tiltænkt
renovation, servicekøretøjer, nødtrafik og
busser. Det vil blive gjort uattraktivt for
udefrakommende bilister at benytte
broen, så Lynetteholm ikke bruges til
gennemkørsel.

Ellers ligner scenarie 3 det foregående
scenarie. Det betyder et stort fokus på
cyklister og brugerne af den kollektive
trafik. Metrolinje M5 forbinder Østhavnen
med Østerport Station og København H.
Der etableres en højklasset intern
busbetjening på Lynetteholm, samtidig
med at den nye bydel kobles på
havnebusnettet.

Opsummering af scenarie 3

• Lynetteholm er gjort bilfri.

• Der er sammenlagt 6.300 timers
forsinkelse for bilister i
morgenspidstimen, hvor der bliver
kørt 273.200 km.

• Trængselsniveauet er meget højt.
Store dele af centrum vil være hårdt
ramt om morgenen.

• 24 % cykler til og fra Østhavnen om
morgenen.

• 909.100 brugere benytter dagligt
metroen.

• Anlægsomkostninger 0,75 mia. kr.



Få cyklister, men mange
kollektivister

En bilfri Lynetteholm, der er delvist
udbygget i år 2050, får lidt flere til at
cykle end i scenarie 2. Dog er andelen af
cyklister til og fra Østhavnen stadig
forholdsvis lille. Den procentvise
fordeling mellem transportmidler er
kollektiv transport 40 %, biler 36 % og
cykler 24 %. Dermed overgår antallet af
ture foretaget med kollektiv transport
antallet af bilture.
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BILER, CYKLER OG KOLLEKTIV TRAFIK

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i år 2050

Antal kørte km i netværket 273.200 km

Samlet forsinkelse i netværket 6.300 timer

Metro Antal påstigere på
et hverdagsdøgn

M1 og M2 300.800

M3 og M4 443.500

M5 164.800

Samlet 909.100

24%

40%

36%

Figur 22. Nøgletal for biltrængsel.

Figur 24. Metrotal.

Figur 23. Østhavnen — fordelingen mellem
transportmidler i morgenspidstimen.

Dårligt alternativ angående trængsel

Det afhjælper ikke trængslen i
Københavnsområdet at gøre Lynetteholm
bilfri, tværtimod. I scenarie 3 er der en
stor samlet forsinkelse i netværket på
6.300 timer. Det er 1.900 flere timer end
i basisscenariet. I scenarie 3 er der
indført en ny alternativ nordlig
forbindelse med lavere kapacitet. Det får
trafikken til i højere grad at søge gennem
centrum. Det ses tydeligt på
trængselsniveauet.

Bilfri bydel giver flere med metroen

I scenarie 3 er Lynetteholm gjort bilfri.
Det giver en stigning i antallet af
metropassagerer. I forhold til scenarie 2,
der også har en M5-forbindelse, stiger
det samlede antal daglige
metropassagerer med 7.000 — fra
902.000 til 909.000. På de to stationer,
der har til huse på Lynetteholm, er der
dagligt omkring 2.000 flere påstigere
end i scenarie 2, mens der også opleves
stigninger i antallet af påstigere i resten
af M5-netværket.



TRÆNGSEL

Trafik i morgenspidstimen
kl. 7-8 i år 2050

Køretøjer

Langebro 4.200

Nordlig forb. v. Nordhavn 800

Kalkbrænderihavnsgade 2.300

Sundkrogsgade 2.000

Knippelsbro 2.000

Kløvermarksvej 1.000

Figur 25. Udvalgte strækninger.

Figur 26. Kortet viser de strækninger i scenarie 3, der vil
være ramt af begyndende trængsel eller trængsel i
morgenspidstimen.

Nordhavn bliver ramt

Overordnet set er trængselsniveauet for
scenarie 3 værre end både basis, scenarie
1 og 2. Den nye nordlige forbindelse
oplever fx trængsel, som ikke opleves i de
andre scenarier. Efterspørgslen for broen er
stor, og med kapacitetsforringelsen opstår
der trængsel på broen. Generelt oplever
hele Nordhavn mere trængsel end i de
andre scenarier. Det skyldes, at den nye
nordlige broforbindelse leder trafikken ind
igennem Nordhavn og ikke igennem
Nordhavntunnellen.
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BILFRI ØSTHAVN
SCENARIE 4
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FORUDSÆTNINGER

Figur 27. Forudsætninger for scenarie 4.

Hele Østhavnen er bilfri

I scenarie 4 er hele Østhavnen gjort
bilfri. Det betyder, at der vil være få
hjemmehørende biler. Ligesom i scenarie
3 skal det være med til at fjerne det
trafikale pres, som de nye
byudviklingsområder ville skabe, hvis
der ikke var restriktioner.

I scenariet er den nordlige forbindelse
ligesom i det forrige scenarie en tosporet
vej på overfladen. Forbindelsen er
primært tiltænkt renovation,
servicekøretøjer, nødtrafik og busser.

Cyklisterne og brugerne af den kollektive
trafik får gode forhold. Metrolinje M5
forbinder Østhavnen med Østerport
Station og København H. Der etableres
en højklasset intern busbetjening på
Lynetteholm, samtidig med at den nye
bydel kobles på havnebusnettet. Alt
dette er identisk med scenarie 3 og
dækker hele Østhavnen.

Opsummering af scenarie 4

• Hele Østhavnen er gjort bilfri.

• Der er sammenlagt 4.900 timers
forsinkelse for bilister i
morgenspidstimen, hvor der bliver
kørt 253.000 km.

• Trængselsniveauet er kun lidt højere
end i basisscenariet.

• 31 % cykler til og fra Østhavnen om
morgenen.

• 925.100 brugere benytter dagligt
metroen.

• Anlægsomkostninger 0,75 mia. kr.



31%

54%

15%
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BILER, CYKLER OG KOLLEKTIV TRAFIK

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i år 2050

Antal kørte km i netværket 253.000 km

Samlet forsinkelse i netværket 4.900 timer

Metro Antal påstigere på
et hverdagsdøgn

M1 og M2 303.000

M3 og M4 448.500

M5 173.500

Samlet 925.100
Figur 28. Nøgletal for biltrængsel.

Figur 30. Metrotal.Figur 29. Østhavnen — fordelingen mellem
transportmidler i morgenspidstimen.

Næstflest cyklister — klart færrest
biler

En bilfri Østhavn giver det næststørste
antal daglige cyklister til og fra området,
nemlig 59.600 stk. eller 31 %. Hele 54
% af alle transportmiddelbrugere
benytter sig af den kollektive transport,
mens kun 15 % bruger bilen. I forhold til
basisscenariet er det ca. 66.000 færre
biltur og 54.000 flere ture med kollektive
transport.

Bedste alternativ, når det gælder
trængsel

Scenarie 4 er det af de alternative
scenarier, der bedst afhjælper
trængslen. Dog er der stadig mere
trængsel i dette scenarie end i
basisscenariet. I basisscenariet er der en
samlet forsinkelse i morgenspidstimen
på 4.400 timer. I scenarie 4 er
forsinkelsen 500 timer større. Det er den
bilfri Østhavn, der gør, at trængslen i
scenarie 3 er forholdsvis lav. Der er
simpelthen færre biler i netværket. Det
viser det lave antal kørte km.

Bilfri Østhavn giver flest
metropassagerer

I scenarie 4 er hele Østhavnen bilfri. Det
giver det klart højeste antal
metropassagerer blandt de fem
scenarier. Ca. 925.000 borgere bruger
dagligt metroen i scenariet. Det er
16.000 flere end i scenarie 3, hvor det
kun er Lynetteholm, der er bilfri, og
126.000 flere end i basisscenariet. I
scenarie 4 er der også det klart største
samlede antal brugere af kollektiv trafik
blandt scenarierne.



Nogenlunde på niveau med basis

Overordnet set er trængselsniveauet i
scenarie 4 nogenlunde på niveau med
basisscenariet. Dog er der enkelte
steder, hvor der fortsat er trængsel.
Dette er primært H.C. Andersens
Boulevard, Holmens Kanal og Kongens
Nytorv samt enkelte steder i Indre By. Et
sted, hvor der i dette scenarie er større
trængsel end de andre scenarier, er
Amagerfælledvej i retning mod
Christmas Møllers Plads. Dette skyldes
formentligt, at det på grund af markant
reduceret trafik fra Østhavnen nu er
mere attraktivt at køre over Langebro
for trafikken fra resten af Amager.

TRÆNGSEL

Trafik i morgenspidstimen
kl. 7-8 i år 2050

Køretøjer

Langebro 4.400

Nordlig forb. v. Nordhavn 200

Kalkbrænderihavnsgade 2.400

Sundkrogsgade 1.600

Knippelsbro 1.900

Kløvermarksvej 500

Figur 31. Udvalgte strækninger.

Figur 32. Kortet viser de strækninger i scenarie 4, der vil
være ramt af begyndende trængsel eller trængsel i
morgenspidstimen.



SAMMENLIGNING, LØSNINGER OG ANLÆGSØKONOMI
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SAMMENLIGNING
BILTRÆNGSEL B
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Åboulevarden og HC Andersens Boulevard

Lyngbyvejen mod Hans Knudsens Plads

Inderste del af Kalkbrænderihavnsgade

Holmens Kanal

Nørre Voldgade

Kongens Nytorv ved Nyhavn

Vindebrogade

Ørestad Boulevard i nordgående retning

Amagerfælledvej i retning af Christmas Møllers Plads.

Gothersgade

Nørre Alle

Amager Boulevard

Prinsessegade mod Torvegade

Tagensvej

Vermlandsgade

Amagerbrogade mod Christmas Møllers Plads

Sundkrogsgade mod Kalkbrænderihavnsgade

Øster Søgade

Sølvgade

Grønningen mod Oslo Plads

Farimagsgade mod Åboulevarden

Basisscenariet har mindst biltrængsel,
men scenarie 4 nærmer sig

Trængselsberegningerne viser, at med en
Østlig Ringvej kan biltrafikken i år 2050 på
Amager, i Nordhavnen og i centrum
håndteres uden deciderede sammenbrud i
trafikken. Der vil dog stadig være trængsel
på en del strækninger, hvor der i dag også
er trængsel. Basisscenariet er beregnet
uden trafiksanering af indre by og har bl.a.
derfor et relativt lavt trængselsniveau.

Der er undersøgt flere scenarier, hvor
infrastrukturen gradvist forbedres. Fælles
for scenarierne er, at det er uundgåeligt,
at der er trængsel på flere strækninger i
centrum. En bilfri Lynetteholm vil
naturligvis give færre bilture til og fra
Østhavnen, i alt 86.000 i døgnet. Dette
giver imidlertid i praksis ikke mindre
trængsel end i scenarie 1 og 2, da
trafikken blot ledes gennem centrum i
stedet for over Lynetteholm. For at
afværge en del af trængselsproblemerne
er det nødvendigt, at hele Østhavnen
gøres bilfrit, før at det kan mærkes. Det vil
medføre blot 30.000 bilture i døgnet til og
fra området.

Figur 33. Trængselsramte strækninger — biltrafik. Massiv trængsel

Begyndende trængsel

Nøgletal for morgen-
spidstimen kl. 7-8 i 2050

Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

Antal kørte km i netværket 310.000 km 303.000 km 284.000 km 273.200 km 253.000 km

Samlet forsinkelse i netværket 4.400 timer 6.100 timer 6.000 timer 6.300 timer 4.900 timer

Figur 34. Nøgletal for biltrafikken i morgenspidstimen på tværs af scenarierne.



Rejsetider på tværs af
byen

Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

Ågade - Ørestad 23 min 28 min 22 min 28 min 26 min

Ørestad - Ågade 23 min 23 min 26 min 28 min 24 min

Nordhavn - Sydhavn 22 min 33 min 33 min 36 min 27 min

Sydhavn - Nordhavn 22 min 24 min 24 min 25 min 24 min

Lynetteholmen - Ågade 25 min 28 min 29 min 27 min 22 min

Ågade - Lynetteholmen 23 min 30 min 30 min 39 min 25 min

Gentofte - Kastrup 28 min 39 min 36 min 39 min 37 min

Kastrup - Gentofte 20 min 44 min 53 min 45 min 41 min
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REJSETIDER I BIL

Figur 35. Basisscenariet har de laveste
rejsetider på tværs af byen i bil.

Figur 36. Scenarie 3 med en bilfri Lynetteholm har de højeste rejsetider af de fem scenarier.
Scenarie 4 med en bilfri Østhavn har rejsetider, der nærmer sig basisscenariet.

Bilfri Lynetteholm giver højeste tider

I scenarie 3 er rejsetiderne generelt
højere end de øvrige scenarier. Særligt
rejsetiden til og fra Lynetteholm. Det
skyldes, at der er mere trængsel på
forbindelserne mellem Østhavnen og
Indre By, da der er mere trafik i disse
korridorer. Det giver længere rejsetid på
op til 16 minutter mere i retning mod
Lynetteholm.

Bilfri Østhavn nærmer sig basis

Rejsetiderne i scenarie 4 er generelt
bedre end i de øvrige scenarier, bortset
fra basisscenariet. Det ses primært på
ruterne til og fra Lynetteholmen, hvor
der rejsetider på niveau med
basisscenariet med Østlig Ringvej. Med
en kraftig reduktion af biltrafikken i hele
Østhavnen vil det altså være muligt at
reducere trængslen til et niveau, der
ligner basisscenariet.

Basisscenariet har laveste rejsetider

Rejsetiderne i bil i basisscenariet er på
niveau eller bedre, end det ses i dag.
Det skyldes bl.a., at der kan køres
gennem Østlig Ringvej. Særligt er
rejsetiden mellem Lynetteholm og Ågade
reduceret betydeligt. Der er dermed
indikationer på, at Østlig Ringvej aflaster
centrum for lidt af trængslen og
forbedrer fremkommeligheden på tværs
af byen.
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VALG AF TRANSPORTMIDDEL

51.500 59.800
91.800 96.400 105.700

62.900 58.900

54.800 56.000
59.400

96.000
111.000

106.900 85.800
30.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Basis Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4

Figur 37. Fordelingen af ture på hhv. biler, cykler og kollektiv
trafik indenfor, til og fra Østhavnen pr. hverdagsdøgn.

Antallet af cykelture
indenfor/til/fra i morgenspidstimen

Basis Scen. 1 Scen. 2 Scen. 3 Scen. 4

Lynetteholm 13.500 10.700 11.100 12.100 12.600

Hele Østhavnen 62.900 58.900 54.800 56.000 59.400

Figur 38. Cykelture pr. hverdagsdøgn i forbindelse med de nye udviklingsområder.

Antallet af cyklister er stabilt, mens
bilister skifter bilen ud med metro

Det samlede antal daglige ture flytter sig
ikke nævneværdigt på tværs af de fem
scenarier, hvis man kigger på hele
Københavnsområdet. Fokuserer man
imidlertid på Østhavnen, som det er
gjort i figur 36, er der større variation i
forhold til valget af transportmidler.

Det er særligt antallet af bilture og ture
med kollektiv trafik, der ændrer sig for
Østhavnen i løbet af scenarierne. Her
tyder meget på, at bilerne bliver skiftet
ud med den kollektive transport, når der
bliver indført bilfri bydele. Det er nemlig
først i scenarie 3 og 4, hvor hhv.
Lynetteholm og hele Østhavnen bliver
gjort bilfri, at antallet af bilture falder
markant. Scenarie 2 har den bedste
mobilitet af alle scenarierne, da der i
dette scenarie bliver foretaget flest ture i
forbindelse med Østhavnen.

Antallet af cykelture ændrer sig ikke
synderligt på tværs af scenarierne, men
forbliver nogenlunde stabilt. Opgradering
af kollektiv transport og cykeltrafik
påvirker altså ikke antallet af cykelture,
men sikrer blot bedre mobilitet.



LØSNINGER

Løsninger giver mindre bilforsinkelse

En række løsninger er afprøvet i de fire
alternative scenarier for at mindske trængslen. I
gennemsnit falder den samlede forsinkelse i
morgenmyldretiden med 260 timer som følge af
løsningerne. Scenarie 3 oplever bedste effekt.
Her falder den samlede forsinkelse fra 6.400 til
5.700 timer. Effekten af løsningerne er dog ikke
stor nok til at løse trængselsproblematikken.

1. Oslo Plads (ved Østerport)
Ekstra højresvingsbane og signaljustering

2. Gothersgade (flere kryds)
Signaljustering i tre kryds

3. Christmas Møllers Plads
Mere grøntid mod Amager Boulevard

4. Amager Boulevard (østlig del)
Højresvingsbane laves til højresving/lige
ud

5. Christians Brygge/Vester Voldgade
Signaloptimering med mere tid til sving

6. Bremerholm
Mere grøntid vil lede trafik videre

7. Kongens Nytorv/Gothersgade
Grøn bølge i vestgående retning

Figur 39. Konkrete løsninger, der skal mindske
trængslen. Figur 40. Overblik over steder, hvor trængsel søges løst.
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ANLÆGSØKONOMI

Scenarie 1 er samlet set billigst

Der er lavet anlægsøkonomi for de fire
alternative scenarier. Her er scenarie 1 samlet
set langt det billigste. En stor del af det
skyldes, at den er baseret på en
metrobetjening med M4, som er op til 15 – 20
mia. kr billigere end metrobetjening M5. En
yderligere forskel vil kunne komme fra de
forudsætninger i scenarierne, som ikke er
regnet med i anlægsøkonomien, jf. figur 42.
De bilfrie scenarier er dog billigst, hvis der
isoleret ses på anlægsøkonomien eksklusiv
metrobetjeningen.

Inkluderede poster i
anlægsøkonomien for scenarierne

Scenarie
1

Scenarie
2

Scenarie
3

Scenarie
4

Nordlig forbindelse (tunnel) fra Lynetteholm

Sydlig forbindelse

Stibro mellem Lynetteholm og Nordhavn

Nordlig forbindelse (bro) fra Lynetteholm

Metrobetjening M4

Metrobetjening M5

Forlænget havnebus

Løsninger

Figur 41. Tabellen viser de poster, der er inkluderet i anlægsøkonomien for scenarie 1-4.Scenarie 1 = 7,0 – 12,4 mia. kr.

— Heraf udgør rampeanlæg og tunnel i alt ca.
1,8 – 2,1 mia. kr.

Scenarie 2 = 22,2 – 27,7 mia. kr.

— Heraf udgør stibro, rampeanlæg og tunnel i
alt ca. 2,0 – 2,4 mia. kr.

Scenarie 3 = 20,6 – 25,9 mia. kr.

— Vej og stibro udgør i alt ca. 0,5 mia. kr.

Scenarie 4 = 20,6 – 25,9 mia. kr.

— Vej og stibro udgør i alt ca. 0,5 mia. kr.
Figur 42. En række forudsætninger er ikke regnet med i anlægsøkonomien. De fremgår her.

Ikke inkluderede poster i
anlægsøkonomien for scenarierne

Scenarie
1

Scenarie
2

Scenarie
3

Scenarie
4

Stibro fra Refshaleøen til Langelinie
(allerede planlagt)

Forbedret kollektiv mobilitet (ej prissat)

Bilfri Lynetteholm (ej prissat)

Bilfri Refshaleøen og Kløverparken
(ej prissat)
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1. INDLEDNING

Udviklingen af de nye bydele på Lynetteholm, Refshaleøen og Kløvermarken i de kommende
mange år vil forårsage øget trafik til og fra områderne. Planerne for områderne er ikke endegyl-
digt fastlagt, men det forventes med de aktuelle forudsætninger for byudvikling, at den øgede
trafik vil kunne forårsage mærkbare forværringer af trængselsniveauet i København, hvis der ikke
tages hensyn til dette i planlægningen og etableres nye vejforbindelser og opgraderinger af infra-
strukturen.

En mulig løsning på trængselsudfordringerne er Østlig Ringvej, som vil løbe igennem de nævnte
byudviklingsområder. Østlig Ringvej påtænkes at forløbe som tunnel fra Nordhavnen som forlæn-
gelse af Nordhavnsvej og langs østlige Amager til Amagermotorvejen ved Lufthavnen hvor den
tilsluttes (svarende til linjeføring B1). Med Østlig Ringvej vil en del af den nye trafik kunne ledes
uden om centrum og derved aflaste trafikken der. Spørgsmålet er, om der findes alternative,
mere simple løsninger til Østlig Ringvej, som kan afvikle trafikken tilfredsstillende.

Figur 1 Den foreslåede linjeføring af Østlig Ringvej (i denne analyse betragtes B1). Vejdirektoratets forundersø-
gelse til Østlig Ringvej.

Med det udgangspunkt har Københavns Kommune igangsat en analyse af, hvad der skal til i infra-
strukturen som alternativ til Østlig Ringvej, når der byudvikles og trafikken generelt stiger. For-
målet med analysen er overordnet set at undersøge, om lokaltrafikken fra bydelene Lynetteholm,
Refshaleøen og Kløverparken vil kunne håndteres med vejforbindelser på overfladen som alterna-
tiv til en Østlig Ringvej. Håndteringen af de øgede trafikmængder kræver etablering af ny infra-
struktur, som undersøges i forskellige scenarier i analysen.

Opgaven består grundlæggende af, at der udarbejdes trafikale scenarier, der skal afdække om
det er muligt at udvikle Østhavnen og Kløverparken uden en Østlig Ringvej. En del af scenarierne
er at undersøge, om en nordlig og en sydlig lokalforbindelse vil give den ønskede effekt.
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I det eksisterende vejnet i kommunen er der allerede i dag trængselsproblemer. En byudvikling
der medfører mere trafik, vil uundgåeligt øge presset på de eksisterende forbindelser. I relation til
byudviklingen er der muligheder for at dæmpe trafikken i de nye byområder ved at opgradere cy-
kel- og kollektivforbindelser og eventuelt lave Lynetteholm som bilfri by. Disse scenarier er også
en del af undersøgelsen om alternativer til Østlig Ringvej.

Der er med andre ord behov for at undersøge trængselsniveauet i store dele af København i flere
trafikale fremtidsscenarier, hvor der i stedet for Østlig Ringvej er etableret nye vejforbindelser og
der er opgraderet infrastruktur for kollektiv og cykeltrafik. En anden mulighed er at de nye byom-
råder planlægges helt bilfri.

I projektet Alternativer til Østligt Ringvej er det hensigten at vurdere trængslen i flere infrastruk-
turscenarier og komme med løsningsforslag, der kan afhjælpe de trængselsproblemer, der måtte
opstå. Det er ønsket, at vurdere trængslen i Indre by, på den nordlige del af Amager og i Nord-
havnen, og en analyse skal således omfatte disse områder, da de vurderes, at blive påvirket af
Østlig Ringvej, og de scenarier hvor Østlig Ringvej ikke indgår.

Nærværende analyse vil forsøge at belyse dette ved brug af en trafikmodel, der beregner og an-
skueliggør trængselsniveauet i de analyserede scenarier. Resultatet af analysen er en vurdering af
hvilke alternative løsninger til Østlig Ringvej, der giver den ønskede effekt på trafikafviklingen,
hvilket skal ses i relation til scenariet med Østlig Ringvej.

Foruden at vurdere trængslen i vejnettet, vurderes også hvordan cykeltrafikken og kollektiv trafik
påvirkes i scenarierne. Det er hensigten, at der i flere af scenarierne ses på en forbedring af cykel
og kollektiv transport så det kan vurderes, om investeringerne i grøn transport har en mærkbar
effekt på trængslen.

Som resultat af analysen skal der udarbejdes en liste med tiltag, der afværger trængselsproble-
merne og der skal gives en effektvurdering og anlægsoverslag for disse. Listen inkluderer både de
tiltag, der ligger i de opstillede trafikale hovedscenarier, men der vil også blive foreslået en række
mindre tiltag og lokale vejoptimeringer i scenarierne.
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2. SCENARIER

En analyse af alternativer til Østlig Ringvej omfatter en beregning af den trafikale belastning i vej-
nettet og vurdering af trængslen i de tre udpegede trafikale scenarier. Analysen udarbejdes ved
at forudsætningerne for trafikafvikling gradvist forbedres, til et punkt hvor den er håndterbar med
den nuværende og udbyggede infrastruktur. Dette udføres i trin, der hver har til formål enten at
forbedre infrastrukturen eller mindske antallet af genererede bilture til/fra Østhavnen.

· Et basisscenarie med Østlig Ringvej (ØR)
· Scenarie 1 –Nordlig og sydlig forbindelse til Lynetteholm som alternativ til ØR
· Scenarie 2 –Foruden scenarie 1 også forbedrede kollektiv og cykelforbindelser på Lynette-

holm
· Scenarie 3 –Foruden scenarie 1 og 2 også bilfri Lynetteholm
· Scenarie 4 –Foruden scenarie 1 og 2 også bilfri Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken

I projektet ses der på scenarier, der sammenlignes med scenariet med Østlig Ringvej, kaldet ba-
sisscenariet. Analysen tager udgangspunkt i 2050, hvor Nordhavnen, første etape af Lynetteholm
og Refshaleøen er færdigudviklet og trafikken som følge af dette er steget i området, hvilket gæl-
der for alle scenarier. Det er i alle analyser forudsat, at der ikke er gennemkørende trafik over Ly-
netteholm.



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

5/114

Basisscenariet

Basisscenariet tager udgangspunkt i den eksisterende infrastruktur og hvor Østlig Ringvej inklusiv
tilslutningsanlæg er implementeret. Der regnes med linjeføring B1 for Østlig Ringvej, som løber
langs østsiden af Amager mellem Lynetteholm og Lufthavnen, da dette blev fastlagt som bereg-
ningsforudsætning af arbejdsgruppen i Københavns Kommune.

Af infrastrukturændringer i basisscena-
riet indgår en udvidet og forlænget For-
landet. I dag har Forlandet to spor mel-
lem Refshaleøen og Kløvermarksvej,
men Forlandet forudsættes udvidet til
fire spor gående fra Refshaleøen til
Amager Strandvej/Prøvestenen. De til-
hørende kryds på strækningen udvides
også. Tanken er, at Forlandet bliver en
bærende del af infrastrukturen i områ-
det, og vil lede en del trafik mellem Ly-
netteholm og centrum, hvilket kan
hjælpes af en opgraderet Forlandet.
Desuden indgår en forlænget metrolinje
M4, der forlænges fra Nordhavnen og
betjener Lynetteholm.

Denne forudsætning er dog ikke imple-
menteret i scenarieberegningerne.

Derfor er resultaterne af basisberegnin-
ger behæftet med usikkerheder og er
derfor svære at sammenligne med sce-
narierne.

Figur 2 Princip for basisscenariet.
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Scenarie 1 Nordlig og sydlig vejforbindelse

I dette scenarie indgår Østlig Ring-
vej ikke. I stedet etableres en ny,
sydlig forbindelse fra Lynetteholm
til Amager og Nordlig forbindelse
fra Lynetteholm til Nordhavnen for
at sprede trafikken ud på flere veje
end Forlandet.

Den sydlige forbindelse skal ses
som en ekstra vejmulighed som al-
ternativ til Forlandet, som det for-
udses, vil blive kraftigt belastet i
scenarierne, hvor Østlig Ringvej
ikke indgår. Den ekstra forbindelse
tænkes at gå fra Refshaleøen til
Kløvermarksvej, parallelt med For-
landet. I syd tilsluttes den krydset
Forlandet/Kløvermarksvej, som i
forvejen er etableret som følge af
udvidelsen af Forlandet. På stræk-
ningen på den sydlige forbindelse
etableres også kryds efter behov
for at opsamle trafikken fra Refsha-
leøen og de øvrige områder, så der
sker en aflastning af Forlandet.

På de to forbindelser er der ikke
gennemgående trafik. forbindel-
serne bliver kun benyttet af lokal-
områderne.

Figur 3 Princip for scenarie 1.

Den Nordlige forbindelse etableres som en firesporet tunnel fra Lynetteholm til Nordhavnen i
samme trace som Østlig Ringvej i basisscenariet.
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Scenarie 2 Nye forbindelser og forbedret cykel og kollektiv trafik

Formålet med dette scenarie er at re-
ducere biltrafikken i forhold til forrige
scenarie ved at forbedre forholdene
for cykler og kollektiv trafik. Foruden
den nordlige og sydlige vejforbin-
delse, som indgår i scenarie 1, vil der
således blive opgraderet for cykler og
kollektiv trafik.

Der skal være bedre cykelforbindelser
for at gøre det mere attraktivt at
bruge cyklen til/fra Lynetteholm og de
øvrige udviklingsområder. Derfor
etableres en direkte stiforbindelse
mellem Lynetteholm og Nordhavnen
på tværs af havneløbet til Langelinje.

Opgraderingen af kollektiv trafik sker
på flere områder. Dels introduceres
en metrolinje M5, som går mellem
Østerport og Forum. Yderligere etab-
leres en højklasset intern busbetje-
ning på Lynetteholm og Refshaleøen,
som alternativ til bilkørsel. Endeligt
kobles Lynetteholm på havnebusnet-
tet ved at forlænge den eksisterede
linje.

Figur 4 Princip for scenarie 2.

Tilsammen er det hensigten, at disse tiltag skal reducere behovet for biltrafik og dermed skabe
færre bilture.
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Scenarie 3 Bilfri Lynetteholm og opgraderede vej- og cykelforbindelser samt kollektiv
trafik

En bilfri bydel på Lynetteholm vil være
med til at fjerne det ekstra pres på ve-
jene, som trafik som følge af byudviklin-
gen i hele Østhavnen vil forårsage uden
restriktioner. Formålet er er at begrænse
biltrafikken, samtidig med at de, der har
behov for at benytte bil, stadig har den
mulighed. Der er altså tale om et scenarie
med tiltag der fører til endnu mindre bil-
trafik end de forrige scenarier.

Forudsætningerne er fra det mest restrik-
tive scenarie i analysen om Bilfri eller del-
vis bilfri Lynetteholm benyttes, med ele-
menter som f.eks. decentraliserede par-
keringsanlæg og bydel uden parkering

I scenariet indgår desuden ikke en tun-
nelforbindelse mellem Nordhavnen og Ly-
netteholm, men i stedet en tosporet over-
fladeforbindelse der primært er tiltænkt
renovation, servicekøretøjer, nødtrafik og
busser samt cykler og fodgængere.

Figur 5 Princip for scenarie 3
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Scenarie 4 Bilfri Østhavn og opgraderede vej og cykelforbindelser samt kollektiv trafik

En bilfri bydel i hele Østhavnen vil forven-
teligt være med til i højere grad at fjerne
det ekstra pres på vejene, som byudvik-
ling i Østhavnen, ellers vil forårsage. For-
målet er er at begrænse biltrafikken,
samtidig med at de, der har behov for at
benytte bil, stadig har den mulighed. Der
er altså tale om et scenarie, hvor der er
endnu mindre biltrafik end de forrige sce-
narier.

Forudsætningerne fra det mest restriktive
scenarie i analysen om Bilfri eller delvis
bilfri Lynetteholm benyttes, med elemen-
ter som f.eks. decentraliserede parke-
ringsanlæg, bydel uden parkering og fjer-
nelse af muligheden for at eje en bil på
Lynetteholm.

I scenariet indgår desuden ikke en tun-
nelforbindelse mellem Nordhavnen og Ly-
netteholm, men i stedet en tosporet over-
fladeforbindelse der primært er tiltænkt
renovation, servicekøretøjer, nødtrafik og
busser samt cykler og fodgængere.

Figur 6 Princip for scenarie 4

Foruden de ovenstående hovedscenarier regnes på et følsomhedsscenarie, som ikke gennemar-
bejdes på samme niveau som de øvrige scenarier. Ideen med et følsomhedsscenarie er belyse ro-
bustheden i resultaterne ved at ændre på nogle grundlæggende forudsætninger. Følsomheds-
scenariet indeholder sammen forudsætninger som scenarie 3, men hvor der ses på en fuldt udvik-
let Lynetteholm, og er derfor et 2070-scenarie.

Der har undervejs i projektet været lagt op til at undersøge flere scenarier. Herunder et scenarie
kun med sydlig forbindelse og et andet scenarie kun med nordlig forbindelse. I processen blev det
fundet, at disse scenarier langt fra kunne afvikle trafikken tilfredsstillende, og at de trafikale løs-
ninger på i scenariet kunne blive så omfattende, at det ikke var et alternativ til Østlig Ringvej eller
de øvrige scenarier. Med den baggrund blev disse scenarier fravalgt undervejs i projektet og er
ikke belyst yderligere.
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3. METODE

I dette afsnit gennemgås de metoder der anvendes i analysen og hvilke valg og fravalg, der er fo-
retaget. Valget af modeltype er særligt vigtigt, hvilket der derfor redegøres for.

3.1 Tilgang til opgaven

Projektet Alternativer til Østlig Ringvej omhandler analyser af hvilke infrastrukturinvesteringer,
der skal til for at opnå en kvalitet af trafikafvikling, der er så tæt som muligt på scenariet med
Østlig Ringvej. Investeringerne eller løsningerne skal findes inden for både vejtrafik, cykeltrafik og
kollektiv trafik, som så tilsammen giver den ønskede virkning.

For vejtrafikken sker investeringerne i vejnettet, og en del af dette er allerede integreret i scenari-
erne, idet der etableres en Nordlig og en Sydlig forbindelse. Foruden dette vil der gennem analy-
ser af trængsel ske en udvælgelse af yderligere tiltag. For cykeltrafikken og kollektiv trafik indgår
der i scenarie 2, 3 og 4 en række opgraderinger, som repræsenterer de investeringer, der sker i
cykeltrafik og kollektiv trafik. Foruden dette vil der blive foreslået yderligere tiltag, hvis der af
hensyn til kapacitet, trængsel og trafiksikkerhed er behov for det. Disse vurderes ikke effektmæs-
sigt.

Analysen opdeles i de tre transportformer, som behandles hver for sig. Nedenfor er vist, hvordan
analysen struktureres i forhold til hvilke metoder og målsætninger der anvendes.
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I det følgende metodeafsnit beskrives de metoder, der anvendes med særligt fokus på den meso-
skopiske model, som opstilles for biltrafikken.
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3.2 Metode til beregning af trafik

Ørestadstrafikmodellen (OTM) er en makroskopisk model, som beregner antallet at ture der dan-
nes i et område, der afgrænses af Hovedstadsområdet og Nordsjælland. Turene er fordelt på
transportform, turformål og tidsinterval i løbet af døgnet og beregnes for hver af de ca. 9.000
geografiske zoner, som modellen er opdelt i. Modellen anvendes også til at beregne trafikale be-
lastninger i vejnettet samt på stinettet og stationerne.

Typisk for makroskopiske modeller som OTM er, at detaljegraden er forholdsvis lav, men til gen-
gæld dækkes et stort geografisk område. Derfor egner modellerne sig primært til de helt overord-
nede betragtninger og vurderinger af trafik, når der sker store ændringer i infrastrukturen som
eksempelvis nye, større vejforbindelser, nye metrolinjer eller nye stiforbindelser over havnen. Mo-
dellerne er ikke velegnede til at vurdere konsekvenser af optimeringer af lokale tiltag i vejnettet,
og man må da anvende andre modeltyper som mesomodeller eller mikromodeller.

3.2.1 Biltrafik
I projektet Alternativer til Østlig Ringvej anvendes OTM til beregninger af antallet af genererede
bilture i hver modelzone. Trafikken fra OTM omregnes derefter til den mesoskopiske model til be-
regning af trængsel, hvilket beskrives senere.

OTM anvendes også til at beregne trafikale belastninger i vejnettet, idet trafikken udlægges efter
en beregningsmodel, der tager hensyn til det overordnede trængselsniveau. Resultatet af et trafi-
kalt udlæg fra OTM er et belastningskort af vejnettet.

3.2.2 Cykeltrafik
På samme vis som biltrafikken anvendes OTM til beregning af cykeltrafikken, herunder antallet af
ture og belastninger i cykelstinettet.

Antallet af cykelture beregnes i OTM ud fra samme grunddata som biltrafikken, og gennem OTM
er det muligt at vurdere hvor meget trafik der flyttes mellem de forskellige transportformer, her-
under også cykler, når der ændres i infrastrukturen. I scenarierne hvor cykelstinettet opgraderes
vil der således kunne forventes en stigning i antallet af cykler og et muligt fald i de øvrige trans-
portformer.

Cyklerne udlægges i stinettet som strækningsbelastninger. De udregnede strækningsbelastninger
anvendes som grundlag for en kvalitativ vurdering af fremkommeligheden i cykelstinettet, og om
der på baggrund af OTM-beregningerne kan identificeres lokaliteter, hvor trængslen på cykelsti-
erne vil være uholdbar.

3.2.3 Kollektiv trafik
Beregning af kollektiv trafik i OTM består, i modsætning til biler og cykler, af en beregning af an-
tal påstigere pr. station eller stoppested samt passagerbelastninger på strækninger. Udledt af
dette kan det samlede antal ture beregnes.

De beregnede stations- og strækningsbelastninger anvendes til en kvalitativ vurdering af kapaci-
tetsforhold på stationerne.
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3.3 Metode til trængselsanalyse for biltrafikken

I projektet Alternativer til Østligt Ringvej er det hensigten at vurdere trængslen i flere infrastruk-
turscenarier og komme med løsningsforslag, der kan afhjælpe de trængselsproblemer, der måtte
opstå. Det er ønsket, at vurdere trængslen i Indre by, på den nordlige del af Amager og i Nord-
havnen, og en analyse skal således omfatte disse områder, da de vurderes, at blive påvirket af
Østlig Ringvej, og de scenarier hvor Østlig Ringvej ikke indgår.

Trængslen belyses med en såkaldt mesoskopisk trafikmodel for de nævnte områder. Formålet
med at opbygge en model er, at vurdere trængslen i de undersøgte scenarier samt at vurdere,
hvilke tiltag, der er nødvendige i vejnettet for at opnå en rimelig trafikafvikling.
I det følgende gennemgås mesosopiske modeller, og hvorfor det er valgt at arbejde med denne
modeltype i nærværende projekt.

Mesomodellen står i dette projekt ikke alene, idet trafikken baseres på makroskopiske beregnin-
ger i OTM. Til vurdering af de trafikale konsekvenser og trængselsberegningerne af scenarierne og
løsningsforslagene gennemføres analysen i fire trin:

1. Beregning af trafikal belastning af vejnettet ved brug af OTM i scenarierne samt et basis-
scenarie

2. Opstilling af mesoskopisk model af et udvalgt influensvejnet
3. Beregning af trængsel i scenarierne i mesomodellen
4. Udpegning af trængselslokaliteter i mesomodellen samt testberegning af diverse løsnings-

forslag i mesomodellen
5. Beregning af anlægsoverslag

Beregningstrinene afspejler fremgangsmåden der anvendes i projektet og er illustreret her.
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Trin 1 – Beregning af trafi-
kal belastning i OTM

Trin 2–opstilling af meso-
skopisk model

Trin 3–Beregning af træng-
sel i scenarierne

Trin 4–Opstilling af løs-
ningsforslag i vejnettet
samt effektberegning af til-
tag

Trin 5–Anlægsoverslag for
tiltagene
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1 Beregning af trafikal belastning i OTM
I første trin beregnes den trafikale belastning i hele Hovedstadsområdet ved brug af OTM. I OTM
beregnes også hvor mange ture der foretages med de forskellige transportmidler og trafikken ud-
lægges i vejnettet som trafikal belastning. Formålet med OTM-beregningerne er at få beregnet,
hvor mange ture der kører i netværket i døgnet og i myldretiden fordelt på forskellige transport-
midler. De beregnede antal bilture anvendes som input til den mesoskopiske model.

2 Opstilling af mesoskopisk model
Næste trin består af opstilling af den mesoskopiske trafikmodel for et udvalgt influensvejnet. I
dette indgår en fysisk opbygning af mesomodellen, herunder opbygges vejene, signalanlæggene
og der laves tilpasninger af modellen, så den så vidt muligt afspejler en realistisk trafikafvikling i
knudepunkterne og på strækningerne i basisscenariet. En vigtig del af modelopbygningen er at
danne og implementere en trafikzonestruktur, således at trafikken fra OTM-beregningerne kan
oversættes direkte til mesomodellen.

3 Trængselsberegning
I det næste trin bruges den tilpassede mesomodel til at beregne trængslen i netværket. Med
trængsel forstås blandt andet hastigheder på vejene, forsinkelse og andre nøgletal, som kan be-
lyse fremkommeligheden og deraf trængselsniveauet. Dette gøres for alle scenarier, som derved
kan sammenlignes. Formålet med trængselsberegningerne er dels at redegøre for trængselsni-
veauet i vejnettet, dels at identificere lokaliteter, der kan optimeres.

4 Optimeringer og effektberegninger
I trin 4 optimeres vejnettet for at skabe bedre trafikafvikling, og løsningerne testes af gennem
mesomodellen. De beregnede effekter omsættes til forståelige nøgletal og kort.

5 Anlægsoverslag for tiltagene
Der gives anlægsoverslag for foreslåede tiltag, som er implementeret og effektvurderet i trin 4.

I det følgende beskrives mesoskopiske modeller som modeltype samt hvilke egenskaber mesomo-
deller har og hvordan de anvendes i projektet.

3.3.1 Mesoskopisk model til beregning af trængsel

Mesomodeller som modeltype
Mesoskopiske modeller er en modeltype, som lægger sig mellem makroskopiske og mikroskopiske
modeller i dens egenskaber.

I mikroskopiske modeller simuleres de enkelte køretøjer og hensigten er oftest at optimere lokal
infrastruktur uden at se på netværkseffekter og omfordeling af trafik som følge af ændringer i in-
frastrukturen.

I makroskopiske modeller som OTM er hensigten at beregne trafikmængder i vejnettet og net-
værkseffekter af større infrastrukturprojekter uden at detaljere og se på kapacitet i knudepunk-
terne.
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Figur 7 Illustration af de vigtigste relationer mellem makro, meso og mikromodeller.

Mesomodeller anvendes til projekttyper, hvor der ønskes at se på netværkseffekter af en infra-
strukturændring, og hvor der samtidigt ønskes at se på konsekvenserne i knudepunkter, og hvor-
dan disse eventuelt kan optimeres. Mesomodeller egner sig dermed i høj grad til situationer, hvor
man vil skitsere, hvilke løsningsforslag, der kan løse trængselsproblemerne i analysevejnettet,
men uden at detaljere løsningsforslaget. En detaljering af løsningsforslagene sker typisk i en mi-
krosimulering.

Hvor makromodeller typisk dækker hele byområder, kommuner eller endda regioner er mesomo-
deller typisk af mindre geografisk omfang af nogle kilometers udstrækning eller så de dækker ud-
valgte korridorer eller bykerner.
En mesomodel forudsætter en vis detaljering af vejnettet, som ikke kræves i makromodeller, hvil-
ket begrænser hvor stort et vejnet man vil undersøge med en mesomodel. I forhold til mikrosimu-
leringer er der en lavere detaljeringsgrad i mesomodeller, hvilket gør det muligt netop at opbygge
et større influensvejnet.

Der er naturligvis et samspil mellem de forskellige modeltyper, og der arbejdes ofte med at køre
to eller flere modeltyper sammen. Eksempelvis sker det ,at man anvender en større trafikmodel til
at beregne den trafikale efterspørgsel i vejnettet og derefter importerer det i en mesomodel, så
man kan simulere trængselsniveauet i detaljer.

Ligeledes vil man i en mesomodel kunne zoome ind på en specifik lokalitet for at lave en mikrosi-
mulering, dvs. undersøge trafikafviklingen i detaljer og lave detaljerede optimeringsforslag. I ne-
denstående figur er de forskellige modeltypers egenskaber sammenlignet.
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MIKROSKOPISK MO-
DEL

MESOSKOPISK MO-
DEL

MAKROSKOPISK MO-
DEL

GEOGRAFISK AF-
GRÆNSNING

Lokal, ofte enkelte kryds
eller strækning

Større bykerner, trafik-
korridorer

Store områder, regioner,
kommuner

FOKUS I MODEL Knudepunkter Knudepunkter Strækninger
DETALJERINGSGRAD Høj Middel Lav
PRIMÆRT FORMÅL Analyse og optimering af

trafikanlæg
Vurdering af trængsel i
et større netværk

Beregning af trafik-
mængder i et stort vej-
net

VIGTIGSTE BE-
GRÆNSNING

Høj detaljeringsgrad gør
det vanskeligt at model-
lere store vejnet

Kan ikke anvendes til at
beregne trafikal efter-
spørgsel eller detaljere
løsninger.

Er ikke velegnet til at
beregne og optimere ka-
pacitet i knudepunkter
eller vurdere kødannelse
og trængsel.

SIMULERINGTYPE Individuelle køretøjer Strækningsbaseret Strækningsbaseret

Figur 8 De vigtigste egenskaber for de tre modeltyper.

Trafik i mesomodeller
Trafikken i mesomodeller indhentes som en tabel der angiver, hvor mange trafikanter der ønsker
at bevæge sig fra et område/zone i modellen til en anden i løbet af simuleringsperioden. På den
måde haves den såkaldte trafikale efterspørgsel i vejnettet, altså den trafik, som ønsker at be-
væge sig gennem modellen.

Mesomodeller er kendetegnet ved at trafikken fordeles i vejnettet efter en metode, hvor trafikan-
terne vælger den mest velegnede rute gennem netværket. Dette baseres primært på rejsetid og
til dels en omkostning ved at køre på udvalgte strækninger. En trafikant i modellen vurderer der-
for, hvilken rute der er bedst for at komme fra A til B og vælger så denne rute. I mesomodeller
tager trafikanten også hensyn til trængslen i knudepunkterne ved at se på knudepunktets geome-
tri og signalstyring, hvilket ikke gøres i makroskopiske modeller som OTM. Summen af alle rute-
valg for alle trafikanter giver således den endelige trafikale belastning af de enkelte vejstræknin-
ger.

Anvendelsesmuligheder for mesomodeller
Mesomodellers måde at behandle trafik på og de egenskaber der knytter sig dertil er vigtige at
forstå, for at kunne præcisere netop hvad der gør mesomodeller til en særlig modeltype med sær-
lige anvendelsesmuligheder. De vigtigste egenskaber for mesomodeller er:

1. En mesomodel beregner kapacitet, forsinkelse og kødannelse i knudepunkter.
2. En mesomodel tager hensyn til vekselvirkningen mellem knudepunkter, således at kødan-

nelse i et kryds påvirker nabokrydsene, hvis køen rækker tilbage til disse.
3. En mesomodel kan vise trafikken og trængslen dynamisk i løbet af simuleringen og om-

fordele trafikken løbende, afhængigt af den aktuelle situation.
4. En mesomodel kan beregne trafikale omfordelinger i vejnettet som konsekvens af ændret

infrastruktur eller optimeringer i f.eks. signalanlæg.
5. Mesomodeller kan anvendes til at identificere ”skjulte flaskehalse” altså lokaliteter der vil

få trængselsproblemer når vi optimerer et andet sted i vejnettet.
6. Med en mesomodel kan man med samme indsats opbygge et markant større vejnet end

med en mikrosimuleringsmodel.
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Figur 9 Eksempel på at mesomodellen
beregner strækningsbelastninger i et
større vejnet. Her vises f.eks. hastighe-
den i vejnettet. Rød angiver lav ha-
stighed < 10 km/t. dvs. - kø eller
trængsel.

En mesomodel kan anvendes til beregning og visning af mange forskellige nøgletal. På baggrund
af analyse af nøgletal og kort fra en modelberegning kan man vurdere behovet for tiltag, der kan
implementeres for at optimere trafikafviklingen.

De vigtigste kan være:
· Trafikal belastning af vejnettet baseret på trængselsniveauet i myldretiden som følge af

mer-belastning og ændrede trafikmønstre
· Beregning/analyse af kødannelse, forsinkelse og rejsetider i alle scenarierne
· Vurdering af effekten af overordnede løsningsforslag som eksempelvis flere vognbaner på

strækninger eller i kryds, optimerede signaler på et overordnet niveau, nye vejstræknin-
ger

· Vekselvirkning mellem krydsene
· Samlet forsinkelse og rejsetid i netværket

Valg af mesomodel til analysen
Valg af mesomodel som modeltype er sket på baggrund af en række overvejelser om projektets
formål og geografiske omfang.

Formålet med analysen er at beregne trængsel i vejnettet og dette kræver en mere detaljeret
model end en makroskopisk model som OTM, som for øjeblikket er den mest anvendte makrosko-
piske model i Københavnsområdet. I OTM betragtes og analyseres ikke kødannelse eller, og det er
vanskeligt at lave realistiske optimeringer i knudepunkterne for at se effekten på gadeniveau.
OTM-modellen er med andre ord en for grov model af anvende, da projektet har til formål at be-
lyse kø og trængsel og se på effekten af lokale optimeringer af infrastrukturen. Til dette vil en
mesomodel være mere velegnet.

I den anden ende af skalaen har mikroskopiske simuleringsmodeller en ret stor detaljeringsgrad,
som i et større vejnet vil være alt for omfangsrigt at skulle implementere. Samtidigt vil mikrosko-
piske modeller af et ret stort vejnet være særdeles svære at kalibrere så de passer med virke-
ligheden, da der er en lang række parametre og lokale adfærdsforhold for trafikanterne, som alle
skal passe for at opnå en anvendelig model.
Projektets mål om at beregne trængsel og se på trafikale omfordelinger samt kapacitet i knude-
punkter belyses således bedst med en mesomodel.
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Anvendelse af mesomodel i projektet
I projektet anvendes mesomodellen som værktøj til at beregne trængslen og fremkommeligheden
i vejnettet. Trængslen vurderes ud fra nøgletal som hastighed på vejstrækningerne samt forsin-
kelsen. Og fremkommeligheden måles blandt andet ved samlet kørselstid i netværket samt rejse-
tider på udvalgte ruter i modellen.

På baggrund af analyserne af disse data og kort udpeges de lokaliteter, hvor der vurderes at være
trængsel. Løsningerne implementeres i mesomodellen, som beregner effekterne af disse.
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4. BEREGNING AF TRAFIK

Ved brug af den makroskopiske model OTM beregnes antal genererede ture i området og biltrafik-
ken fordeles på vejnettet, cykeltrafikken fordeles på stinettet og kollektiv-ture fordeles på statio-
ner og stoppesteder. Resultatet af beregninger af antal ture og hvordan turene fordeler sig i net-
værket er gengivet her.

4.1 Samlet for hele OTM-netværk

I beregningerne i OTM fordeles turene på de forskellige køretøjskatogorier cykel, bil og kollektiv
transport. Fordelingen for hele OTM-netværket i scenarierne er vist her:

Basiscenarie Scenarie 1 –
Nordlig og sydlig

forbindelse

Scenarie 2 – Op-
graderet kollektiv

og cykeltrafik

Scenarie 3 – Bilfri
Lynetteholm

Scenarie 4 – Bilfri
Østhavnen

Cykel 1.595.000 1.580.000 1.561.000 1.564.000 1.573.000
Køretøjer 4.476.000 4.488.000 4.475.000 4.460.000 4.421.000
Kollektiv 1.417.000 1.416.000 1.445.000 1.451.000 1.464.000
I alt 7.488.000 7.484.000 7.481.000 7.475.000  7.458.000

Figur 10 Personture fordelt på transportform i alle scenarierne for hele OTM-netværket pr. hverdagsdøgn.

Figur 11 Personture fordelt på transportform i alle scenarierne for hele OTM-netværket pr. hverdagsdøgn.

Der bliver i alt foretaget 7.490.000 ture i basisscenariet, hvor 60 % er biltrafik, 19 % er kollektiv
trafik og 21 % er cykeltrafik. I scenarierne er det samlede antal ture ikke betydelig differentieret,
hvilket viser at der ikke sker mærkbare ændringer i transportmiddelvalget for hele regionen, når
infrastrukturen omkring Lynetteholm gradvist opgraderes. Ændringerne i antal ture i scenarierne
ift. basis er vist i nedenstående tabel.

Af beregningerne fremgår det, at der i scenarie 1 er flere der vælger at køre i bil og færre på cy-
kel. Antal kollektiv-ture er lidt lavere i scenariet, men forskellen er uden betydning. Stigningen i
antal bilture må forklares ved, at der i basisscenariet er en Østlig Ringvej, som er betalingsvej og
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der derfor er en modvillighed mod at bruge Østlig Ringvej og der er derfor ikke så mange bilture,
som der kunne have været. I scenarie 1, hvor der indføres en nordlig og sydlig forbindelse, som
er gratis, vil der således være mere attraktive forbindelser for lokaltrafikken, som derved har
større tilbøjelighed til at køre i bil.

Stigningen i biltrafikken i scenarie 1 modvejes at et tilsvarende fald i cykeltrafikken. Der er altså
grund til at antage, at de fleste af de bilture, der kører i scenarie 1 tages fra cykeltrafikken, som
er de korte ture. At indføre en gratis nordlig forbindelse frem for en betalingsvej medvirker til, at
de korte ture til og fra Østhavnen foretages i bil frem for cykel.

I scenarie 2 stiger antallet af kollektiv rejsende, hvilket forklares ved, at der indføres en massiv
opgradering af det kollektive transportsystem. I forhold til scenarie 1, hvor der ikke er opgraderet
kollektiv trafik er stigningen på 29.400 ture. Samtidigt sker der et fald i cykeltrafikken, hvilket er
forventeligt, da det ved nærmere granskning af tallene fremgår, at det primært er mellem cykel
og kollektiv trafik at der skiftes ture. Antallet af cykelture falder med 18.600, hvilket er lavere end
stigningen i kollektiv trafik. Der sker altså ikke en direkte overflytning fra cykel til kollektiv trans-
port, hvilket kan forklares ved, at der i scenarie 2 sker en markant opgradering af cykelforbindel-
serne, hvilket får flere til at cykle.

Det samlede antal ture falder i scenarie 2 i forhold til scenarie 1. Ved nærmere granskning af tal-
lene kan det konstateres, at flere af de korte ture i scenarie 1 erstattes af længere ture i scenarie
2, da der er bedre mobilitet i scenarie 2.

I scenarie 3, som er bilfri by på Lynetteholm, sker der et forventeligt stort fald i biltrafikken og en
tilsvarende stigning i cykel og kollektivtrafikken. Ligeså sker der som forventet, et stort fald i bil-
trafik ved scenarie 4 og tilsvarende stigning i cykel og kollektivtrafik.

4.2 Østhavnen og Lynetteholm

En nærmere analyse af turene til/fra Lynetteholm og Østhavnen inkl. Lynetteholm viser generelt
de samme tendenser. I nedenstående tabeller ses en opgørelse af antal ture i forbindelse med
henholdsvis Lynetteholm og hele Østhavnen inkl. Lynetteholm, Refshaleøen, Margretheholmen og
Kløverparken.

 Lynetteholm

Basiscenarie Scenarie 1 –
Nordlig og

sydlig forbin-
delse

Scenarie 2 –
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3 –
Bilfri Lynette-

holm

Scenarie 4 –
Bilfri Østhav-

nen

Cykel 13.500 10.700 11.100 12.100 12.600
Køretøjer 24.800 29.500 28.100   5.600 4.900

Kollektiv 16.100 25.600 31.200 35.600 36.300

I alt 54.400 65.800 70.400 53.300 53.800

Figur 12 Ture for Lynetteholm. Hverdagsdøgntrafik
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Hele Østhavnen

Basiscenarie Scenarie 1 –
Nordlig og
sydlig for-
bindelse

Scenarie 2 –
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3 –
Bilfri Lynette-

holm

Scenarie 4 –
Bilfri Østhav-

nen

Cykel 62.900 58.900 54.800 56.000 59.400
Køretøjer 95.600 111.000 106.900 85.800 30.000
Kollektiv 51.500 59.800 91.800 96.400 105.700

I alt 210.000 229.700 253.500 238.200 195.100

Figur 13 Ture for hele Østhavnen. Hverdagsdøgntrafik.

Figur 14 Køretøjsfordeling for scenarier for Lynetteholm. Hverdagsdøgntrafik

Figur 15 Køretøjsfordeling for scenarier for Østhavnen. Hverdagsdøgntrafik
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Af denne opgørelse for Lynetteholm og Østhavnen kan det konkluderes, at der sker relativt store
ændringer i antal ture mellem de forskellige scenarier. Ændringerne for Østhavnen udgør største-
delen af de ændringer der sker i hele OTM. Der er derfor belæg for at konkludere, at tiltagene i
scenarierne primært påvirker trafikken omkring Lynetteholm og Østhavnen og at resten af regio-
nen ikke påvirkes mærkbart af scenarierne.
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5. TRÆNGSELSBEREGNINGER FOR BILTRAFIKKEN

5.1 Opstilling af mesoskopisk model

5.1.1 Valg af influensvejnet i mesomodellen

Influensvejnettet er det vejnet, som man formoder vil blive påvirket af projektet i en grad, så det
bør indgå i analysen. Valg af influensvejnet sker under flere overvejelser, hvor det centrale er at
begrænse vejnettet for at muliggøre udførelsen af analysen. I nærværende projekt skal influ-
ensvejnettet dække det nordlige Amager, Indre By, hovedfærdselsårerne på Østerbro samt Nord-
havnen.

Et influensvejnet i mesomodellen
skal have den egenskab, at mo-
dellen kan fordele og omfordele
trafikken imellem flere korrido-
rer, så der gives mulighed for at
trafikken finder den mest veleg-
nede vej igennem vejnettet. Kun
vejstrækninger som fungerer
som hovedfærdselsårer bør
indgå i influensvejnettet, da
mindre veje ikke bør fungere
som trafikveje, hvilket de vil
gøre, hvis de indgik i modellen.

En anden vigtig overvejelse er,
at trafikken gerne skal ankomme
fra strategiske indgange i model-
len, så de har mulighed for at
vælge en overordnet rute før de
komme ind i Indre by. Til dette
er særligt motorvejene og de
største trafikårer før de forgre-
ner sig vigtige at have med.

Det valgte influensvejnet er vist i
vedstående figur.

Figur 16 Influensvejnet i mesomodellen.
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5.1.2 Trafik i mesomodellen

Mesomodellen baseres på trafiktal fra OTM for den travleste time om morgen, som er kl. 7-8.
OTMs beregningsmodel tager udgangspunkt i trafikzoner fordelt over hele det Nord- østlige Sjæl-
land inklusivt København, og da mesomodellen kun betragter en mindre del af OTMs beregnings-
netværk er det nødvendigt med en omregning af trafikken, så det er kompatibelt med mesomo-
dellens influensvejnet.

Omregningen indbefatter overordnet set, at trafikken mellem zonerne i og omkring influensvej-
nettet implementeres direkte i mesomodellen, men at trafikken mellem zonerne et stykke væk fra
influensvejnettet kun implementeres i mesomodellen, hvis de har ærinde i mesomodellen eller
uundgåeligt vil køre igennem vejnettet som følge af manglende, værdige alternative ruter. Om-
regningen af det trafikale grundlag i mesomodellen er beskrevet nærmere i bilag 1.

På den måde sikres det, at trafikken til/fra de zoner på eksempelvis Sjælland, som ikke er i nær-
heden af influensvejnettet, alligevel kommer med i modellen, hvis den har et ærinde i influensom-
rådet.

Figur 17 Illustration af hvordan oplandet for hele OTM-området ankommer til og håndteres i mesomodellens in-
fluensvejnet.

Andelen af tunge køretøjer i mesomodellen er ca. 5-20 % afhængigt af zonen, hvilket svarer til
Københavns Kommunes egne tællinger og opgørelser af tungbilandelen. Andelen er størst for de
store indfaldsveje og i zoner med meget industri. I øvrige zoner er den overvejende i den lave
ende mellem 5-8 %.
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5.1.3 Implementering af geometri, signaler og hastigheder i modellen

Udformningen af eksisterende veje i modellen opbygges i alle scenarierne som eksisterende for-
hold pr. September 2019. Nye veje og kryds, hvor udformningen ikke kendes, som eksempelvis i
Nordhavnen opbygges således, at de netop kan afvikle trafikken og ikke skaber trængsel ud over
det forventelige. Udformningen af den nordlige og sydlige forbindelse beskrives tidligere under
scenariebeskrivelserne.

Knudepunkterne i mesomodellen bestående af signalanlæggene er centrale at få opbygget reali-
stisk, da de udgør den væsentligste trængselsskabende faktor i mesomodeller. Derfor opbygges
alle ca. 100 signalanlæg detaljeret med alle signalgrupper og grøntider som det fremgår af den
aktuelle signaldokumentation. Kapaciteten i signalerne er foruden de rigtige signaltider også af-
hængig af justerede vigepligtsforhold og hastigheder i svingbevægelserne, så dette indgår også i
modellen.

I modellen indgår desuden korrekte hastigheder på strækningerne i henhold til aktuelle ha-
stighedszoner, svingforbud og kapacitetshæmmende faktorer som vejbump og mindre saneringer
hvor det er relevant.

For en nærmere detaljering af implementeringen af de fysiske forhold i modellen henvises til bilag
1.

5.2 Trængselsberegninger

Trængselsberegningerne for biltrafikken som foretages i mesomodellen beskrives i dette afsnit.
Beregningerne danner grundlag for at udpege lokaliteter, hvor der er særlig trængsel og som har
potentiale for optimering.

Scenarierne beskrives dels af trængselskort, baseret på mesomodellens beregning af den kørte
hastighed i myldretiden. På kortene er vist, når hastigheden er mindre end 10 km/t hvilket defi-
neres som værende trængsel samt hastigheder på mellem 10-20 km/t som defineres som begyn-
dende trængsel.

Scenarierne belyses med trængselskort og derudover nøgletal, som beskriver fremkommelighe-
den i influensvejnettet som f.eks. rejsetider på udvalgte ruter, samlet antal kørte kilometer og
samlet forsinkelse i netværket. Den samlede forsinkelse er særlig interessant i forhold til at vur-
dere det samlede trængselsniveau. Forsinkelsen beskriver hvor mange timer, der går til spilde i
trafikken og dermed hvor stor samfundsøkonomisk tab, der følger af trængslen.
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5.2.1 Basisscenariet – med Østlig Ringvej

Trængselsniveauet i basisscenariet med Østlig Ringvej er illustreret i nedenstående kort, som vi-
ser den kørte hastighed i morgenmyldretiden.

Figur 18. Gennemsnitshastighed over spidstimen 7-8 i indre by og det nordlige Amager. Basisscenarie.

Trængsel <10 km/t
Begyndende trængsel 10-20 km/t



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

28/114

Forud for beregningerne af det viste basisscenarie er der foretaget tilsvarende analyser af et ba-
sisscenarie, hvori der indgik Københavns Kommunes trafiksaneringsplan C samt Østlig Ringvej.
Trængselsberegningerne af dette basisscenarie, som gennemløb samme proces som de øvrige
scenarier, viste imidlertid, at stort set hele indre by samt de fleste hovedkorridorer i København
ville få store trængselsproblemer og at rejsetiderne på tværs af byen ville overstige to timer for
flere ruter. Trængselskortet for dette alternative basisscenarie er gengivet i bilag 3.

Med det udgangspunkt er det fravalgt at arbejde videre med dette basisscenarie og i stedet regne
med et basisscenarie hvori trafiksaneringsplan C ikke indgår.

5.2.1.1 Trængselsniveauet generelt

Basisscenariet er karakteriseret ved, at Østlig Ringvej som løber fra Lyngbyvejen til Amager uden
om centrum aflaster dele af centrum. Det ses særligt i den kendsgerning, at flere af de nord/syd-
gående retninger i influensvejnettet som eksempelvis Kalkbrænderihavnsgade, Nørre Alle, Ama-
ger Boulevard og alle retninger over Kongens Nytorv ikke har så meget trængse. Umiddelbart
vurderes det, at trængselsniveauet i influensvejnettet overordnet set er som i dag eller lidt bedre i
visse korridorer.

Trængselsniveauet skal ses i lyset af, at der i basisscenariet sker en generel trafikstigning i Kø-
benhavn og særligt omkring de nye udviklingsområder som Lynetteholm, Refshaleøen og Nord-
havnen. Derfor vil der komme mere trafik i vejnettet end i dag og følgelig mere trængsel.

I basisscenariet kører der 3.300 køretøjer på Østlig Ringvej i spidstimen. En del af disse køretøjer
vil skulle køre gennem centrum, hvis der ikke var en Østlig Ringvej. Det vurderes at med en mer-
belastning på 3.300 køretøjer i centrum vil billedet være mere trængselsplaget, særligt i de
nævnte nord/syd gående retninger.

5.2.1.2 Udpegning af lokaliteter med stor trængsel

I basisscenariet er der flere lokaliteter, som er trængselsplagede. De mest trængselsplagede loka-
liteter er nævnt her:

Massiv trængsel
· Åboulevard og HC Andersens Boulevard i retning af Rådhuspladsen
· Ørestad Boulevard i nordgående retning mod Amager Boulevard.
· Amagerfælledvej i retning af Christmas Møllers Plads.
· Inderste del af Lyngbyvejen på Hans Knudsens Plads

Trængsel
· Inderste del af Kalkbrænderihavnsgade
· Holmens Kanal
· Gothersgade
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Generelt er det de samme steder, hvor der er
trængsel i dag. Særligt synes trængslen på HC An-
dersens Boulevard og Åboulevarden at være upå-
virket af de tiltag og trafikstigninger, der er en del
af basisscenariet.

Bemærkelsesværdigt er det, at Amager Boulevard
og området omkring Kongens Nytorv ikke er så
trængselsplaget som i dag og som forventet i myl-
dretiden. Dette på trods af en stor tilvækst i trafik
på Refshaleøen og Lynetteholm. Forklaringen må
ligge i, at Østlig Ringvej aflaster disse områder, da
trafikken i de korridorer er gennemkørende trafik,
der kan have gavn af Østlig Ringvej som alterna-
tiv.

Figur 19 Oversigtsbillede med lokaliteter med massiv trængsel tæt på sammenbrud (sort) og moderat trængsel
(grå) i basisscenariet.

Det kan derfor konkluderes, at Østlig Ringvej aflaster visse dele af centrum, som præges af gen-
nemkørende nord/syd gående trafik og trafik til og fra Amager, hvorimod andre korridorer ind og
ud af byen ikke mærker en effekt af Østlig Ringvej.

En af mesomodellens store fordele er, at den tager hensyn til, at trafikken i trængselsplagede om-
råder bremses og ikke sendes videre i netværket med samme intensitet, som det kunne have væ-
ret, hvis der ikke var ophobning af trafik. Modellen betragter den afviklede trafik fra forrige kryds,
og hvis der er mindre trafik fra forrige kryds grundet trængsel, vil der, ligesom i virkeligheden,
være mere plads i det efterfølgende kryds. Dette samspil mellem krydsende gør det imidlertid lidt
vanskeligt at konkludere, at lokaliteter med godt flow ikke er flaskehals i systemet. De kan nemlig
udgøre en såkaldt ”skjult flaskehals” som
kan komme til at fremtræde som flaske-
hals, hvis trafikken i øvrige anlæg glider
bedre.

Ved at granske modellen er der umiddel-
bart flere af disse skjulte flaskehalse. Her
vurderes det, at særligt Søgaderne og
Amager Boulevard vil kunne have træng-
selsproblemer som det ses i dag, såfremt
der åbnes op for kapacitet andre steder i
netværket. Dette bør være et opmærk-
somhedspunkt i optimeringen af trafikken
i scenarierne, der beskrives senere.

Faktaboks med nøgletal for morgenspidstimen

Antal kørte km i netværket: 309.800 km
Samlet forsinkelse i netværket: 4.376 timer

Trafik i morgenspidstimen på:
Østlig Ringvej ved Nordhavnen: 3.300 køretøjer
Kalkbrænderihavnsgade: 2.400 køretøjer
Kløvermarksvej: 1.000 køretøjer
Sundkrogsgade: 2.400 køretøjer
Langebro: 4.000 køretøjer
Knippelsbro: 2.000 køretøjer

M
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Et konkret eksempel er over Langebro, hvor der i mesomodellen vil køre 4.000 køretøjer i timen.
Vejene på vej ind mod Langebro er trængselsplagede, blandt pga. manglende kapacitet i signa-
lerne, som holder noget af trafikken tilbage og belaster derved ikke Langebro. Der er derfor grund
til at tro, at der potentielt vil køre flere over Langebro, hvis flaskehalsene i området udbredes. De
4.000 afviklede køretøjer pr. time svarer i øvrigt nogenlunde til den talte trafik i spidstimen på
Langebro, som må antages at være kapacitetsgrænsen.

Til sammenligning regner OTM med at der vil køre 5.400 over Langebro i spidstimen. OTM tager
imidlertid ikke hensyn til at trafikken ikke kan komme frem til Langebro, og de 5.400 køretøjer er
derfor et udtryk for potentialet af trafik over Langebro, hvis der var nogenlunde frit flow. Med ud-
gangspunkt i dette kan det udledes, at såfremt der åbnes op for kapaciteten omkring Langebro vil
der køre 1.400 køretøjer mere igennem i spidstimen, idet de ikke står i kø i det omkringliggende
vejnet.

For udvalgte ruter gennem influ-
ensvejnettet er der målt rejsetider for
basisscenariet, som er vist på kortet,
hvor den hurtigste rute mellem de to
punkter er vist.

De viste rejsetider er på niveau med
eller kortere end det der ses i dag.
Dette baseres på stikprøver fra goog-
lemaps i myldretiden, da der ikke er
lavet en model af dagens situation.
Særligt er rejsetiden mellem Lynette-
holm og Ågade reduceret betydeligt i
forhold til i dag.

Der er dermed indikationer af, at Øst-
lig Ringvej aflaster centrum for noget
trængslen og forbedrer fremkomme-
ligheden på tværs af byen, idet ser
opnås bedre rejsetider end i dag for
flere ruter gennem byen.

Den samlede vurdering af basisscena-
riet er, at trængselsniveaet er på ni-
veau eller lidt bedre end i dag, men
der er lokaliteter der har massiv
trængsel, hvilket tilsyneladende er
uundgåeligt, selv med en Østlig Ring-
vej.

Figur 20 Rejsetider på udvalgte ruter i basisscenariet.
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5.2.2 Scenarie 1: Nordlig og Sydlig forbindelse

Trængselsniveauet i scenarie 1 er illustreret i nedenstående kort, som viser den kørte hastighed i
morgenmyldretiden.

Figur 21. Gennemsnitshastighed over spidstimen 7-8 i indre by og det nordlige Amager. Scenarie 1.

Trængsel <10 km/t
Begyndende trængsel 10-20 km/t
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5.2.2.1 Trængselsniveauet generelt

I scenarie 1 er der overordnet set mere trængsel end i basisscenariet med Østlig Ringvej. Dette er
også forventet, idet Østlig Ringvej aflastede trafikken i Indre by med op til 3.300 køretøjer i
spidstimen, og at den nordlige og sydlige forbindelse ikke aflaster med nær så meget. Den nord-
lige forbindelse vil til sammenligning have 1.500 køretøjer i samme snit som Østlig Ringvejs 3.300
køretøjer. Der vil derfor uundgåeligt være mere trafik gennem centrum i scenariet, hvilket forår-
sager den øgede trængsel. Det er særligt de nord/sydgående korridorer som Kalkbrænderihavns-
gade, Nørre Alle og området omkring Christmas Møllers Plads som vil få mere trafik og mere
trængsel. Det er netop denne trafik som Østlig Ringvej aflaster i basisscenariet.

5.2.2.2 Udpegning af lokaliteter med stor trængsel

I scenariet er der flere lokaliteter som vurderes at være trængselsplagede end i basis. Området
omkring HC Andersens Boulevard er fortsat tæt belastet med trafik, men i scenariet er det over
en længere strækning end i basis. Ved Amager Boulevard og generelt omkring de store vejforbin-
delser på den nordlige del af Amager er trængselsniveauet højt. Dette er eksempelvis strækninger
som Njalsgade, Vermlandsgade, Amagerbrogade og Amagerfælledvej. I scenariet vil trafikken fra
det Nordlige Amager skulle igennem disse korridorer som i dag, og derfor opstår der en lignende
trængsel som der forekommer i dag.

I Indre By vil strækninger som Gothersgade, Nørre
Voldgade og Vindebrogade opleve trængsel, som
ikke ses i basisscenariet. Det vurderes at træng-
selsniveauet i Indre By er på niveau med i dag.
Dette begrundes i det, at trafikstigningerne i sce-
narie 1 blot forårsager kødannelse i det omkringlig-
gende vejnet og samt at trafiksignalanlæg sætter
en naturlig begrænsning i, hvor meget trafik der
ledes ind i Indre By. Dermed bliver situationen ikke
værre end den er i dag i Indre By, men dog værre
end i basis mode Østlig ringvej, som aflaster vej-
nettet lidt.

Figur 22 Oversigtsbillede med lokaliteter med
massiv trængsel tæt på sammenbrud (sort) og
moderat trængsel (grå) i scenarie 1.

Faktaboks med nøgletal for morgenspidstimen
Scenarie 1

Antal kørte km i netværket: 303.400 km
Samlet forsinkelse i netværket: 6.079 timer

Trafik i morgenspidstimen på:
Østlig Ringvej ved Nordhavnen: 1.500 køretøjer
Kalkbrænderihavnsgade: 2.500 køretøjer
Kløvermarksvej: 900 køretøjer
Sundkrogsgade: 2.200 køretøjer
Langebro: 4.100 køretøjer
Knippelsbro: 2.000 køretøjer

M



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

33/114

For udvalgte ruter gennem influensvejnettet er der målt rejsetider for scenarie 1, som er vist på
kortet, hvor den hurtigste rute mellem de to punkter er vist.

I forhold til basis er der længere
rejsetid på de fleste ruter. Sær-
lig på ruten mellem Gentofte og
Kastrup via Søgaderne og Lan-
gebro er rejsetiden markant for-
værret. Langs Christians Brygge
og Kalkbrænderihavnsgade er
rejsetiden også forværret bety-
deligt.

Det meste af rejsetidsforværrin-
gerne må skyldes, at den gen-
nemkørende trafik i dette sce-
narie kører gennem centrum i
stedet for via Østlig Ringvej, og
dette giver anledning til større
trængsel på disse korridorer og
dermed mere kødannelse og
forsinkelse.

Den samlede vurdering af sce-
narie 1 er, at der som følge af
en manglende Østlig Ringvej vil
opstå mere trængsel i centrum,
og at der er flere lokaliteter,
som ikke kan håndtere trafik-
ken. Dette ses særligt i det, at
det samlede antal forsinkelsesti-
mer stiger fra 4376 timer i ba-
sisscenariet til 6079 timer i sce-
narie 1.

Figur 23 Rejsetider på udvalgte ruter i scenarie 1.
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5.2.3 Scenarie 2: Forbedret cykel og kollektive forbindelser

Trængselsniveauet i scenarie 2 er illustreret i nedenstående kort, som viser den kørte hastighed i
morgenmyldretiden.

Figur 24. Gennemsnitshastighed over spidstimen 7-8 i indre by og det nordlige Amager. Scenarie 2.

Trængsel <10 km/t
Begyndende trængsel 10-20 km/t
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5.2.3.1 Trængselsniveauet generelt
I scenarie 2 hvor der er optimeret kollektiv trafik og cykelforbindelser i Østhavnen, er trængsels-
niveauet overordnet set som i scenarie 1. Dette indikerer at opgraderingerne med kollektiv trans-
port og cykeltrafik ikke er tilstrækkeligt til at modvirke den øgede trængsel som følge af en mang-
lende Østlig Ringvej. Dog ses der enkelte steder forbedringer i forhold til scenarie 1.

Denne konklusion er som forventet, idet det hverken af OTM-beregningerne eller trængselsbereg-
ningerne fremgår, at der er nogen betydelig forskel i trafikmængderne i vejnettet som helhed.
OTM-beregningerne viste, at opgraderingerne af kollektiv trafik blot tog trafik fra cykelturene og
at opgraderingerne af cykelinfrastrukturen udfyldte det hul, uden at biltrafikken ændrer sig.

5.2.3.2 Udpegning af lokaliteter med stor trængsel
I scenarie 2 er der lidt færre lokaliteter som er trængselsplagede end i scenarie 1.

Overordnet set er det de samme lokaliteter der op-
lever trængsel i scenarie 2 som i scenarie 1. Dog er
der tendens til at enkelte af lokaliteterne opnår
mindre trængsel.
De lokaliteter der fortsat vil opleve massive træng-
selsproblemer i scenarie 2 vil være Åboulevarden
og HC Andersens Boulevard og området omkring
Christmas Møllers Plads samt Kalkbrænderihavns-
gade og Nørre Alle.

Derimod ses der en tendens til at strækninger i In-
dre By som Vindebrogade, Holmens Kanal og Nørre
Voldgade vil aflastes en smule i scenarie 2. Scena-
rie 2 indeholder en række opgraderinger af cykel
og kollektivtrafikken mellem Østhavnen og Indre
by. Dette kan være med til at aflaste de ruter der
går mellem disse områder, og følgelig vil særligt
korridorerne omkring Kongens Nytorv aflastes.

Figur 25 Oversigtsbillede med lokaliteter med
massiv trængsel tæt på sammenbrud (sort) og
moderat trængsel (grå) i scenarie 2.

For udvalgte ruter gennem influensvejnettet er der målt rejsetider for scenarie 2, som er vist på
kortet, hvor den hurtigste rute mellem de to punkter er vist.

Faktaboks med nøgletal for morgenspidstimen
Scenarie 2

Antal kørte km i netværket: 283.700 km
Samlet forsinkelse i netværket: 5.944 timer

Trafik i morgenspidstimen på:
Østlig Ringvej ved Nordhavnen: 1.400 køretøjer
Kalkbrænderihavnsgade: 2.500 køretøjer
Kløvermarksvej: 1.000 køretøjer
Sundkrogsgade: 2.300 køretøjer
Langebro: 4.300 køretøjer
Knippelsbro: 2.000 køretøjer

M
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Rejsetiderne på de undersøgte ru-
ter er i scenarie 2 ikke væsentligt
anderledes end scenarie 1. Ru-
terne til og fra Lynetteholm er
helt uændret, hvilket er forvente-
ligt, da der ikke er betydelige æn-
dringer i biltrafikken i området i
dette scenarie i forhold til scenarie
1.

Samlet for scenarie 2 kan det
konkluderes, at det som helhed
ligner meget det samme træng-
selsbillede som scenarie 1, hvilket
ses både i antal trængselslokalite-
ter, rejsetider på ruterne og i den
samlede forsinkelse i vejnettet,
som blot reduceres fra 6079 timer
i spidstimen til 5944 timer.

Figur 26 Rejsetider på udvalgte ruter i scenarie 2.
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5.2.4 Scenarie 3: Bilfri Lynetteholm

Trængselsniveauet i scenarie 3 er illustreret i nedenstående kort, som viser den kørte hastighed i
morgenmyldretiden.

Figur 27. Gennemsnitshastighed over spidstimen 7-8 i indre by og det nordlige Amager. Scenarie 3.

5.2.4.1 Trængselsniveauet generelt

Begyndende trængsel 10-20 km/t
Trængsel <10 km/t
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I scenarie 3 er der optimeret kollektiv transport samt optimeret cykelinfrastruktur, ligesom i sce-
narie 2. Foruden dette er Lynetteholmen bilfri.

I scenarie 3 er der dog indført en ny alternativ nordlig forbindelse med lavere kapacitet, så trafik-
ken i højere grad søger gennem centrum. Dette ses tydeligt på trængselsniveauet. Der forekom-
mer generelt mere trængsel i netværket end i de øvrige scenarier.

Resultatet er som forventet, idet den nye nordlige forbindelse til Lynetteholm væsentligt forringer
kapaciteten for den nordlige forbindelse. Det betyder, at der bliver presset langt flere ind igennem
indre by, end f.eks. basis og scenarie 2.

5.2.4.2 Udpegning af lokaliteter med stor trængsel

Overordnet set er trængselsniveauet for scenarie 3 det samme som scenarie 1.

Dog er der enkelte steder, som opnår mere træng-
sel i scenarie 3. Den nye nordlige forbindelse ople-
ver trængsel. Der er stadig efterspørgsel for at an-
vende forbindelsen, og med kapacitetsforringelsen
opstår der trængsel på broen. Generelt oplever hele
Nordhavn mere trængsel end i de andre scenarier.
Dette skyldes, at den nye forbindelse leder trafik-
ken ind igennem Nordhavn, og ikke igennem Nord-
havntunnellen.

Denne øgede trængsel for at komme mod nord fra
Lynetteholmen kan være en måde at gøre det min-
dre attraktivt at bruge bilen, hvilket kan under-
støtte ideen om en bilfri by.

Figur 28 Oversigtsbillede med lokaliteter med
massiv trængsel tæt på sammenbrud (sort) og
moderat trængsel (grå) i scenarie 3

For udvalgte ruter gennem influensvejnettet er der målt rejsetider for scenarie 3, som er vist på
kortet, hvor den hurtigste rute mellem de to punkter er vist.

Faktaboks med nøgletal for morgenspidstimen
Scenarie 3

Antal kørte km i netværket: 273.200 km
Samlet forsinkelse i netværket: 6.338 timer

Trafik i morgenspidstimen på:
Østlig Ringvej ved Nordhavnen: 800 køretøjer
Kalkbrænderihavnsgade: 2.300 køretøjer
Kløvermarksvej: 1.000 køretøjer
Sundkrogsgade: 2.000 køretøjer
Langebro: 4.200 køretøjer
Knippelsbro: 2.000 køretøjer

M
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I scenarie 3 er nogle af rejsetiderne
lidt højere end de øvrige scenarier.
Særligt rejsetiden til og fra Lynette-
holm.

Forklaringen er, at der som det også
fremgår af trængselskortet, er mere
trængsel på forbindelserne mellem
Østhavnen og Indre By, da der er
mere trafik i disse korridorer, hvilket
giver lidt længere rejsetid på op til 9
min mere i retning mod Lynetteholm.

Samlet set har scenarie 3 mere
trængsel end de øvrige scenarier.

Følgelig er der også flere forsinkelses-
timer end i de andre scenarier, 6338
timer i modsætning til scenarie 1 med
6079 timer, hvor der ikke er sket op-
graderinger af infrastrukturen.

Det er altså ikke den bilfri by der gi-
ver forbedrede trængselsforhold, da
den blot medfører mere gennemkø-
rende trafik i Indre By.

Figur 29 Rejsetider på udvalgte ruter i scenarie 3.
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5.2.5 Scenarie 4: Bilfri Østhavn

Trængselsniveauet i scenarie 4 er illustreret i nedenstående kort, som viser den kørte hastighed i
morgenmyldretiden.

Figur 30. Gennemsnitshastighed over spidstimen 7-8 i indre by og det nordlige Amager. Scenarie 4.

5.2.5.1 Trængselsniveauet generelt

I scenarie 4 er der optimeret kollektiv transport samt optimeret cykelinfrastruktur, ligesom i sce-
narie 2. I scenarie 4 er der dog lavet en ny alternativ nordlig forbindelse. Østhavnen er ydermere

Begyndende trængsel 10-20 km/t
Trængsel <10 km/t
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bilfri. Dette ses tydeligt på trængselsniveauet. Der forekommer generelt mindre trængsel i net-
værket.

5.2.5.2 Udpegning af lokaliteter med stor trængsel

Overordnet set er trængselsniveauet i scenarie 4 markant bedre end scenarie 3 og på niveau med
basisscenariet med Østlig Ringvej

Dog er der enkelte steder, hvor der fortsat er
trængsel. Dette er primært HC Andersens Boule-
vard, Holmens Kanal og Kongens Nytorv samt en-
kelte steder i Indre By. Disse steder har også stor
trængsel i dag, og vil i alle scenarierne fortsat have
stor trængsel.

Et sted hvor der i dette scenarie er større trængsel
end de andre scenarier er Amager Fælled vej i ret-
ning af Christmas Møllers Plads.
Dette skyldes formentligt, at det på grund af mar-
kant reduceret trafik fra Østhavnen nu er mere at-
traktivt at køre over Langebro for trafikken fra re-
sten af Amager. Derfor vil strækninger som Amager
Fælledvej, der leder trafik i retning af Langebro få
meget højere belastning og derfor mere trængsel
og kø.

Figur 31 Oversigtsbillede med lokaliteter med massiv trængsel tæt på sammenbrud (sort) og moderat trængsel
(grå) i scenarie 4

For udvalgte ruter gennem influensvej-
nettet er der målt rejsetider for scenarie
4, som er vist på kortet, hvor den hurtig-
ste rute mellem de to punkter er vist.

Rejsetiderne i scenarie 4 er generelt
bedre end i de øvrige scenarier. Dette ses
primært på ruterne til og fra Lynettehol-
men, hvor der rejsetider på niveau med
basis med Østlig Ringvej.

Faktaboks med nøgletal for morgenspidstimen
Scenarie 4

Antal kørte km i netværket: 253.000 km
Samlet forsinkelse i netværket: 4.910 timer

Trafik i spidstimen på:
Østlig Ringvej ved Nordhavnen: 200 køretøjer
Kalkbrænderihavnsgade: 2.400 køretøjer
Kløvermarksvej: 5.000 køretøjer
Sundkrogsgade: 1.600 køretøjer
Langebro: 4.400 køretøjer
Knippelsbro: 1.900 køretøjer

M
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Generelt for scenarie 4 er trængsels-
forholdene på niveau med basissce-
nariet. Antallet er forsinkelsestimer er
lidt højere, 4910 timer i forhold til
4376 timer i basis.

Konklusionen på scenarie 4 er, at
med en kraftig reduktion af biltrafik-
ken så Østhavnen er helt bilfri og
med samtidige opgraderede kollektiv
og cykelforbindelser, vil det være mu-
ligt at reducere trængslen til et ni-
veau, der ligner basisscenariet med
Østlig Ringvej. Der vil stadig være lo-
kaliteter, hvor der er trængsel, men
dette er uundgåeligt i alle scenari-
erne.

Figur 32 Rejsetider på udvalgte ruter i scenarie 4.
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5.2.6 Sammenfatning af trængselsberegningerne
På baggrund af trængselsberegningerne tegner der sig et generelt billede af, at der i alle scenari-
erne, hvor Østlig Ringvej ikke indgår, er mere trængsel i Indre By og nordlige Amager end der er i
basisscenariet, hvor Østlig Ringvej indgår.

Østlig Ringvej vil aflaste en del af centrum, idet der ledes mere trafik uden om byen. En nordlig
og sydlig forbindelse, der kun betjener lokaltrafikken i Østhavnen er ikke tilstrækkeligt til at opnå
samme aflastning. Selv med en opgraderet infrastruktur for kollektiv trafik og cykeltrafik samt bil-
fri Lynetteholm vil der stadig være mere trængsel, end hvis Østlig Ringvej blev etableret.

Selvom der er mere trængsel i scenarierne uden Østlig Ringvej er der ikke tale om sammenbrud i
trafikken. De simulerede forværringer i scenarierne begrænser sig til at være lokale og enkelte
forværringer sker i form af yderligere forværringer, hvor der i forvejen er kødannelse.

Nedenfor er vist de vigtigste nøgletal for biltrafikken i scenarierne.
Basiscenarie Scenarie 1 –

Nordlig og
sydlig for-
bindelse

Scenarie 2 –
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3 –
Bilfri Ly-
netteholm

Scenarie 4 –
Bilfri Øst-
havnen

Antal kørte km i netvær-
ket

309.800 303.450 283.700 273.200 253.000

Samlet forsinkelse i net-
værket (timer)

4.376 6.079 5.944 6.338 4.910

Trafik pr. time
Østlig Ringvej ved Nord-
havnen 3.300 1.500 1.400 800 200

Kalkbrænderihavnsgade 2.400 2.500 2.500 2.300 2.400

Kløvermarksvej 1.000 900 1.000 1.000 500
Sundkrogsgade 2.400 2.200 2.300 2.000 1.600
Langebro 4.000 4.100 4.300 4.200 4.400

Knippelsbro 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900

Figur 33 Sammenfatning af nøgletal for biltrafikken i scenarierne.

Der bliver i modellen kørt flere kilometer i basisscenariet, end i de andre scenarier. Dette er en
naturlig effekt af Østlig Ringvej, da den leder trafikken uden om indre by. Dette medfører en læn-
gere, men hurtigere rejse, fremfor at køre igennem indre by og den tætte trafik. Dette ses også
på den samlede forsinkelse i netværket, hvor der i basisscenariet er mindre forsinkelse end i sce-
narierne 1-4.

Den ekstra trafik i indre by ses specielt i scenarie 1, hvor der ikke er lavet forbedringer i form af
bedre kollektiv eller cykel infrastruktur. Den afviklede trafik i modellen er mindre på specifikke
knudepunkter, som Langebro, Sundkrogsgade og Kløvermarksvej.

I scenarie 2, 3 og 4 bliver der afviklet mere trafik på Langebro. Dette skyldes formentligt, at der
er mindre trængsel på vejen omkring Langebro, og at det derfor bliver lettere for trafikken at
blive afviklet. Der er flest forsinkelsestimer i scenarie 3. Dette skyldes, at alt trafikken til og fra
Østhavnen skal igennem ledes igennem indre by.
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Trafikken på den Nordlige Forbindelse i scenarierne er ca. 200-1500 afhængigt af scenarie, hvilket
ikke på samme niveau som tilsvarende snit for Østlig Ringvej i Basisscenariet. Forklaringen på
dette er, at den Nordlige Forbindelse kun betjener Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken.
Ydermere er der i scenarierne ikke mulighed for gennemkørende trafik igennem områderne. Østlig
Ringvej giver også mulighed for gennemkørende trafik, foruden trafik til og fra de nævnte lokali-
teter.

I OTM-beregningerne var dette tal på Nordlig Forbindelse markant højere. Dvs. at det var mere
attraktivt for trafikken fra Østhavnen at køre via Nordlig forbindelse end det er i mesomodellen. I
OTM-modellen er der som udgangspunkt ingen modstand for trafikken i at benytte Nordlig Forbin-
delse, men i mesomodellen er der modstand i form af signalanlæg på ruten over Nordhavnen
samt omvejskørsel over Lynetteholm, som får markant færre til at anvende Nordlig Forbindelse
end i OTM.

Det er forsøgt at opgøre antallet af lokaliteter, hvor der ifølge beregningerne er massiv trængsel
med mange forsinkelsestimer eller begyndende trængsel med et moderat omfang af forsinkelse-
stimer.
Med massiv trængsel forstås lokaliteter, hvor der både er meget lav hastighed og meget lang kø-
dannelse, og hvor der er en del trafik, der påvirkes af den nedsatte fremkommelighed. Eksempler
på massiv trængsel i dag er HC Andersens Boulevard, Amager Boulevard, Holmens Kanal ol.
Med begyndende trængsel forstås lokaliteter, hvor der er meget lav hastighed, men at kødannel-
sen og antallet af trafikanter der, ikke påvirkes så omfangsrigt som ved massiv trængsel. Eksem-
pler på sådanne lokaliteter i dag er Oslo Plads, Gothersgade, Stormgade ol.

Opgørelsen er kvalitativ, baseret på trængselsberegningerne, og skal vise hvor stort omfanget af
trængsel overordnet set er i det undersøgte vejnet.

Basisscena-
rie

Scenarie 1
Nordlig og
sydlig for-
bindelse

Scenarie 2
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3
Bilfri Ly-
nette-
holm

Scenarie 4
Bilfri Øst-
havnen

Massiv trængsel med mange forsinkelsesti-
mer 4 7 6 6 4
Begyndende trængsel med færre forsinkelse-
stimer 7 14 9 9 7

Figur 34 Antal af trængselslokaliteter i scenarierne.

I scenarie 1 er antallet af lokaliteter med enten massiv eller begyndende trængsel ca. dobbelt så
mange som i basisscenariet. De største trængselsproblemer ligger altså i scenarie 1, hvor der
også var mere samlet forsinkelse. I de øvrige scenarier vil der også opstå mere trængsel end i ba-
sisscenariet.

Der sker en reduktion af omfanget af trængselslokaliteter, når den kollektive trafik og cykelforbin-
delserne opgraderes i scenarie 2, 3 og 4. Det ses dog også, at forbedringerne ikke er tilstrække-
lige i forhold til at opnå samme trængselsniveau som basisscenariet, selv i scenarie 4.
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Rejsetider fra et punkt til et andet gennem vejnettet er et udtryk for fremkommeligheden og mo-
biliteten. En sammenligning af rejsetider på de udvalgte ruter indikerer dermed hvordan scenari-
erne påvirker mobiliteten. Alle de målte rejsetider er vist i nedenstående tabel.

Basiscenarie Scenarie 1 –
Nordlig og
sydlig for-
bindelse

Scenarie 2 –
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3 –
Bilfri Ly-
netteholm

Scenarie 4 –
Bilfri Øst-
havnen

Ågade - Ørestad 23 min 28 min 22 min 28 min 26 min
Ørestad - Ågade 23 min 23 min 26 min 28 min 24 min
Nordhavn - Sydhavn 22 min 33 min 33 min 36 min 27 min
Sydhavn - Nordhavn 22 min 24 min 24 min 25 min 24 min
Lynetteholmen - Ågade 25 min 28 min 29 min 27 min 22 min
Ågade - Lynetteholmen 23 min 30 min 30 min 39 min 25 min
Gentofte - Kastrup 28 min 39 min 36 min 39 min 37 min
Kastrup - Gentofte 20 min 44 min 53 min 45 min 41 min

Figur 35 Sammenfatning af rejsetider på udvalgte ruter i scenarierne.

Det fremgår, at der i scenarierne er en langt større rejsetid på flere ruter i forhold til basis.
Det fremgår, at der ikke er entydige forskelle i rejsetid mellem scenarierne, så det kan generelt
konkluderes, at opgraderingerne gennem scenarierne ikke entydigt påvirker rejsetiderne.

På baggrund af disse overvejelser kan det konkluderes, at der i scenarierne, som er alternativer
til Østlig Ringvej, er mere trængsel end hvis der var en Østlig Ringvej. Trængslen er dog ikke på
et niveau, hvor der er tale om sammenbrud, men der er lokaliteter og strækninger, hvor der vil
forekomme massiv trængsel. Særligt hvis der ikke investeres i kollektiv transport og cykeltrafik vil
der være markant flere lokaliteter, der oplever trængsel.

For at imødekomme den øgede trængsel er det nødvendigt at investere i mindre optimeringer af
infrastrukturen som supplement til de tiltag, der allerede ligger i scenarierne. I det følgende be-
skrives hvilke tiltag der kan foreslås og der foretages en effektvurdering for at kvalificere dem.

5.3 Løsningsforslag

Flere af de udpegede trængselsproblemer i scenarierne kan muligvis løses helt eller delvist ved
lokale optimeringer. På baggrund af trængselsberegningerne gives en vurdering af, hvilke lokali-
teter med massiv eller begyndende trængsel der kan optimeres for at opnå bedre fremkommelig-
hed. Løsningerne har til hensigt at forbedre fremkommeligheden i vejnettet som helhed, og derfor
afprøves løsningerne i mesomodellen, som beregner effekterne.

I nedenstående tabel er vist, hvilke lokaliteter der er trængsel, og hvilke lokaliteter som forsøges
at blive løst.
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Figur 36 Lokaliteter hvor der vurderes at være trængsel i scenariet sammenlignet med basis.

For flere af lokaliteterne, hvor der er trængsel er det valgt ikke at forsøge at løse det lokalt. Bag-
grunden for dette er primært, at en åbning for kapaciteten blot vil forårsage kødannelse i næste
signal som ikke kan løses, og der er derfor ingen effekt i løsningen. Dette kunne eksempelvis
være Holmens Kanal, hvor en optimering af trafikken, blot vil give mere trængsel på Kongens Ny-
torv.
En anden årsag til ikke at løse et trængselsproblem er, at der ikke er et reelt potentiale f.eks.
pga. krav til signalstyringen og at fodgængere og cykler ikke må opleve forringede forhold. Et ek-
sempel på dette er hele HC Andersens Boulevard.
Endeligt er der lokaliteter, der er fravalgt, hvis det vurderes, at en optimering vil få for store kon-
sekvenser for andre trafikstrømme. Eksempelvis Nørre Voldgade, som ikke optimeres da det vil gå
ud over trafikken på Gothersgade.

Den overordnede strategi er derfor, at løsningsforslagene skal være simple, uden særlige ombyg-
ninger af kryds, og at de tilsigter at lede trafik væk fra trængselsplagede områder og ikke åbne
op for trafik mod kryds, hvor der i forvejen er meget trængsel. Desuden tilsigtes det, at løsninger
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Åboulevarden og HC Andersens Boulevard

Lyngbyvejen mod Hans Knudsens Plads

Inderste del af Kalkbrænderihavnsgade

Holmens Kanal

Nørre Voldgade

Kongens Nytorv ved Nyhavn

Vindebrogade

Ørestad Boulevard i nordgående retning

Amagerfælledvej i retning af Christmas Møllers Plads.

Gothersgade

Nørre Alle

Amager Boulevard

Prinsessegade mod Torvegade

Tagensvej

Vermlandsgade

Amagerbrogade mod Christmas Møllers Plads

Sundkrogsgade mod Kalkbrænderihavnsgade

Øster Søgade

Sølvgade

Grønningen mod Oslo Plads

Farimagsgade mod Åboulevarden

Massiv trænsel med mange forsinkelsestimer - som løses
Massiv trænsel med mange forsinkelsestimer - som ikke løses
Begyndende trængsel med færre forsinkelsestimer - som løses
Begyndende trængsel med færre forsinkelsestimer - som ikke løses
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ikke forårsager forringede vilkår for fodgængere og cykler eller har betydelig indvirkning på byens
rum og pladser. De foreslåede løsninger vil derfor ikke påvirke cykler, fodgængere og busser i
nævneværdig grad.

I det følgende beskrives kort principperne i de enkelte løsningsforslag. De beskrevne løsninger vi-
ser sig at være nødvendige for alle scenarierne for at undgå den værste trængsel. Der er således
ikke forskel på, hvilke løsninger der implementeres i scenarierne.

Oslo Plads (ved Østerport)
I scenarierne er der stor kødannelse fra Grønningen frem mod Oslo Plads, som skyldes manglende
kapacitet i højresvingsbanen mod Kalkbrænderihavnsgade. Yderligere er der massiv kødannelse
på Kalkbrænderihavnsgade i sydgående retning.
Der foreslås derfor en ekstra højresvingsbane fra Grønningen samt en signaljustering, således at
der gives mere kapacitet til Kalkbrænderihavnsgade.
En følgevirkning af forslaget er, at der vil ledes mere trafik ind på Store Kongensgade, men det
vurderes ikke nødvendigt at optimere signalerne videre her.

Gothersgade – flere kryds
Der er større trængselsproblemer på Gothersgade i krydsene ved Øster Farimagsgade, Nørre
Voldgade og ved Christian IX´s Alle/Kronprinsessegade. Problemerne skyldes generelt manglende
kapacitet på Gothersgade, så trafikken ikke kan komme væk, og som derfor står og blokerer for
øvrige trafikstrømme.
Løsningsforslaget her er at justere signalerne i alle tre kryds, således at trafikken har lettere ved
at komme væk fra Gothersgade. I den østlige ende ved Kronprinsessegade vil den østgående tra-
fik således have lettere ved at køre ned mod Bremerholm.

Christmas Møllers Plads
I alle scenarierne er der trængsel frem mod krydset, særligt på Vermlandsgade og Amagerfælled-
vej, hvor der er kødannelse. Meget af kødannelsen skyldes, at der ikke er kapacitet nok ind over
Christianshavn eller mod Amager Boulevard.
Derfor foreslås det, at give en højere prioritering af trafikken mod Amager Boulevard i form af
mere grønt i signalet, hvilket kan fjerne noget af køen, men samtidigt også nedprioritere trafikken
mod Christianshavn ved at de får mindre grønt. Dette vil gå lidt ud over Amagerbrogade og Ama-
ger Fælledvej.

Amager Boulevard – østlig del
Selvom den ikke er udpeget som et problem i alle scenarierne viser det sig, at den skal optimeres
alligevel, da der løses op for trafik på Christmas Møllers Plads i vestgående retning, som skal
håndteres på Amager Boulevard. En manglende optimering af Amager Boulevard vil blot give kø-
dannelse her.
Løsningsforslaget begrænser sig til strækningen fra Ved Stadsgraven til Klaksviksgade, hvor der i
dag er to gennemkørende spor samt et gennemgående højresvingsspor og en busbane. For at øge
kapaciteten i signalerne på strækningen omdannes det gennemkørende højresvingsspor til også
at være en ligeudbane, således at der er tre ligeudbaner gennem signalerne. Fra Klaksviksgade
og mod vest beholdes den lange højresvingsbane. Det antages af en lille del af de ligeudkørende
biler vil benytte den tredje ligeudbane, selvom den fra Klaksviksgade går over i en højresvings-
bane.
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Christians Brygge/Vester Voldgade
I signalet er der kø for at komme til og fra Vester Voldgade. Signalet optimeres, således at der er
mere kapacitet i svingbevægelserne til og fra Vester Voldgade, hvilket kan give forværrede for-
hold for Christians Brygge.

Bremerholm
Åbning af kapacitet på Gothersgade vil lede mere trafik ad Bremerholm. Dette vil give mere kø-
dannelse på Bremerholm, hvilket scenarieberegninger har vist.
Derfor er der også implementeret en løsning, hvor der gives mere grønt til trafikken på Bremer-
holm gennem signaloptimeringer.

Kongens Nytorv/Gothersgade
Trafikken fra Kongens Nytorv til har vanskeligheder med at komme ind på Gothersgade i vestgå-
ende retning efter at have svinget til venstre ved Nyhavn, hvilket giver kø på selv Kongens Nytorv
i alle scenarierne. Der er derfor implementeret en løsning, hvor der er bedre grøn bølge for trafik-
ken i vestgående retning.

5.4 Effektberegninger af løsninger

I figurerne herunder præsenteres henholdsvis den beregnede forsinkelse i meso-netværket og
rejsetiden mellem Lynetteholm og Ågade.

I alle scenarier en der større forsinkelse end ved basis.

Den højeste forsinkelse i scenarie 3 - Bilfri Lynetteholm. Forklaringen findes formentlig i at over-
fladeforbindelsen ikke i tilstrækkelig grad betjener biltrafik til og fra Østhavnen, hvilket øger pres-
set på vejnettet i det nordlige Amager. Scenarie 2 har lavere forsinkelse end scenarie 1, grundet
bedre kollektiv og cykelinfrastruktur. Scenarie 4 har mindst forsinkelse, idét hele Østhavnen er
bilfri og dermed ses et lavere pres på det omkringliggende vejnet.

Basisscenarie Scenarie 1
Nordlig og
sydlig forbin-
delse

Scenarie 2
Opgrade-
ret kollek-
tiv og cy-
keltrafik

Scenarie 3
Bilfri Ly-
netteholm

Scenarie 4
Bilfri Øst-
havnen

Scenarie 4.376 6.079 5.944 6.338 4.910
Optimeret scenarie 5.882 5.787 5.734 4.823

Figur 37 Samlede forsinkelsestimer i scenarierne – uden og med optimeringer.

Sammenlignes rejsetiden mellem Lynetteholm og Ågade er det kun scenarie 4 – Bilfri Østhavn der
har en lavere rejsetid. I alle tilfælde medfører vejoptimeringer også lavere rejsetid, endda bedre
rejsetid end basis for flere af scenarierne.
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Lynetteholm -> Ågade

Basisscenarie Scenarie 1
Nordlig og
sydlig for-
bindelse

Scenarie 2
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3 –
Bilfri Ly-
netteholm

Scenarie 4
Bilfri Øst-
havnen

Scenarie 25 28 29 27 22
Optimeret scenarie 25 24 23 21

Figur 38 Rejsetid i minutter fra Lynetteholm til Ågade, før og efter optimeringer.

For ture mellem Ågade og Lynetteholm, har basisscenariet den laveste rejsetid i alle tilfælde. For
scenarie 3 er rejsetiden ganske høj og scenarie 3 er også det eneste scenarie, hvor optimeringer
forbedrer rejsetiden på denne strækning.

Ågade->Lynetteholm

Basisscenarie Scenarie 1
Nordlig og
sydlig for-
bindelse

Scenarie 2
Opgraderet
kollektiv og
cykeltrafik

Scenarie 3
Bilfri Ly-
netteholm

Scenarie 4
Bilfri Øst-
havnen

Scenarie 23 30 30 39 25
Optimeret scenarie 31 29 35 26

Figur 39 Rejsetid i minutter fra Ågade til Lynetteholm, før og efter optimeringer.

Samlet set opnås den bedste trafikale effekt i netværket i basisscenariet. Effekten af en overflyt-
ning af trafik fra indre by ud på Østlig Ringvej, kan ikke opnås i nogle af de fire alternative scena-
rier, selv i de optimerede scenarier, som her er beregnet.

Et andet vigtigt forhold er, at de undersøgte optimeringer er foretaget gennem en mesomodel,
som ikke er detaljeret som en mikrosimulering. I mesomodeller laves signaljusteringer med for-
enklede metoder, og det er langt fra så detaljeret nok til at give det fulde indblik i de egentlige
potentialer i signaloptimeringer og krydsombygninger. Mesomodeller anvendes primært til at opti-
mere i store træk.

I stedet bør man se på at optimere lokaliteterne med mikrosimulering, da der er mulighed for at
modellere alle detaljer og få et ret virkelighedstro billede af trafikafviklingen, og hvordan en løs-
ning bør designes og i sidste ende projekteres. Det anbefales, at der for de knudepunkter, der øn-
skes at optimere på, gennemføres mikrosimuleringer for at få det rette kapacitetsbillede. Alterna-
tivt risikerer man at gennemføre ovenstående projekter hvor man får en anden effekt end først
antaget, hvis konklusionerne blot var baseret på en mesomodel.

5.5 Anlægsøkonomi

De forskellige tiltag i scenarierne samt de yderligere løsningsforslag til optimering af trafikafviklin-
gen prissættes i dette afsnit. Endeligt gives en samlet pris for de undersøgte scenarier, der inklu-
derer de forskellige tiltag. I nedenstående tabeller er vist, hvilke tiltag, der inkluderes i de forskel-
lige scenarieberegninger og dermed anlægsoverslagene.
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Inkluderes i scenariet

Basis
med Østlig

Ringvej

Scenarie 1 -
Nordlig og syd-
lig forbindelse

Scenarie 2 -
Opgraderet

kollektiv
trafik og cy-

keltrafik

Scenarie 3 -
Bilfri by på
Lynettehol-

men

Scenarie 4 - Bilfri
by i Østhavnen

Østlig Ringvej

Nordlig forbindelse til Lynetteholmen i tunnel

Sydlig forbindelse, overfladeløsning

Ny stibro mellem Lynetteholmen og Nordhavnen

Forbedret kollektiv mobilitet på Lynetteholmen

Metrobetjening M5

Forlænget havnebusser

Reduceret nordlig overfladeforbindelse til Nordhavnen

Bilfri by Lynetteholmen

Bilfri By Refsehaleøen og Kløvermarken

Yderligere optimeringsforslag

Basis
med Østlig
Ringvej

Scenarie 1 -
Nordlig og syd-
lig forbindelse

Scenarie 2 -
Opgraderet
kollektiv
trafik og cy-
keltrafik

Scenarie 3 -
Bilfri by på
Lynettehol-
men

Scenarie 4 - Bilfri
by i Østhavnen

Oslo Plads

Gothersgade

Christmas Møllers Plads

Amager Boulevard

Christians Brygge/Vester Voldgade

Bremerholm

Figur 40 Tiltag der indgår i anlægsoverslagene.

5.5.1 Forudsætninger for anlægsoverslag
De anlægsoverslag som indgår for de enkelte scenarier, er beregnet som fysik-estimater og heref-
ter er der tillagt procentsatser, svarende til ny anlægsbudgettering. Således er fysikestimaterne
tillagt + 20% (basis), + 10% (anker) og + 20% (samlet) og den heraf følgende samlede frem-
skrivningsfaktor er ca. 60%. Dermed indeholder det samlede estimat, projektering, tilsyn og ad-
ministration.

Erfaringspriser
Tunnel
Der er til overslaget indhentet priser fra de beregninger, der er foretaget for Nordhavnstunnel.
Både cut and cover, sænketunnel og åben rampe stammer fra disse overslag.

Stibro
Til estimat af stibro, er der benyttet oplysninger fra Københavns kommune. Således er totalpriser
for de 3 stibroer, Inderhavnsbroen, Teglgravsbroen og Proviantbroen, samt den nyeste, Lille Lan-
gebro, indhentet. Der er på den baggrund estimeret en pris pr. lbm.

Nye vejanlæg
For de nye vejanlæg på terræn, er der benyttet erfaringspriser fra de seneste år. På den bag-
grund er der beregnet priser pr. lbm. Henholdsvis for en ren bilvej med 4 spor (adgangsvejen til
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tunnelrampen) og for en byvej med 4 spor og cykelstier og fortove (ny vej til aflastning af Forlan-
det). (Se selvstændige beregninger for disse 2 vejtyper). Ved beregning af vejpriserne er der til-
lagt 30 % til uforudsigelige udgifter.

Desuden er der medtaget ekstra 5 meter til vejudlægget for byvejen, der tænkes anvendt til be-
grønning og evt. LAR (lokal afledning af regnvand).  Herudover er der afsat en smule midler til
vejtræer.

Krydsombygninger er estimeret som følgende:
Store vejkryds, 100 x 100 meter a 1500 kr/m2.
Almindelige vejkryds, 50 x 100 meter a 1500 kr/m2
Antallet af disse ligger ikke fast, men der er medtaget 3 store og 2 almindelige.

Passage af havnen Lynetten
Forudsætningen for anlæg af veje er at de etableres på terræn eller evt. på en dæmning, hvis de
skal passere åbent vand.

Hvis der skal etableres en lav bro på tværs af havnen Lynetten, i stedet for dæmning/terræn, skal
150 meter byvej erstattes med 150 meter betonbro i 25 meters bredde.
Prisen for en betonbro (uden åbningsmulighed) kan sættes til 25.000 kr/m2.
3750 m2 x 25.000 kr/m2 = 94 mio. kr. – 5 mio kr. (vejpris) = tillæg på 89 mio. kr.

Bil- og stibro
I scenarie 3 og 4 indgår en 2 sporet bilbro med stier over Kronløbet. Denne bro skal naturligvis
kunne åbnes. Der påregnes en ca. 100 meter fri passage til skibe, når broen er åben. Da der ikke
er taget stilling til hvilken type åbning, der vil være bedst egnet, er anlægsestimatet regnet på
følgende måde. Prisen for en betonbro eller stålbro uden åbning kan overslagsmæssigt sættes til
25.000 kr/m2. Erfaringsmæssigt vil dette tal være væsentligt højere for broer med broklapper, og
et kvalificeret bud er en pris på 60.000 kr/m2 baseret på andre lignende broer.

Fysiske forudsætninger
Følgende indgår ikke i det økonomiske overslag:
Arealerhvervelse, erstatninger af nogen art, ledningsomlægninger, bortskaffelse af forurenet jord
(det antages at opgravet jord kan anvendes i byggeriet, eller i nærheden af byggeriet). Geotekni-
ske undersøgelser og større trafikomlægninger.

Økonomiske forudsætninger
Alle priser er ekskl. moms

Stibro i scenario 2
En stibro over Kronløbet er en vanskelig størrelse. Da Kronløbet skal kunne besejles, vil det be-
tyde at denne stibro måske skal stå åben i udgangspunktet. Dette forhold skal naturligvis drøftes
indgående.

Stibroen er medtaget i overslaget, som en type af dem der allerede kendes i Københavns havn,
altså en type der kan åbnes, men som normalt spærrer for fartøjer over en vis højde. Åbningen
skal dog være væsentligt større end de broer som allerede er etableret på tværs af havnen.

Alternativet til en stibro, kunne være en højfrekvent bådforbindelse mellem Lynetteholm og Nord-
havnen, med plads til cykler. Skønnet pris for 2 anløbssteder 20-30 mio. kr. og indkøb af et fartøj
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yderligere 25 mio. kr. Muligvis kan der skabes en synergi med anløbstederne for havnebussen (se
under andre tiltag). Således at et eller begge anløbssteder kan benyttes af begge typer fartøjer.

Bil- og stibro i scenarie 3 og 4
En vejbro inkl. stier over Kronløbet vil ligeledes spærre for skibstrafikken til Københavns havn. Så
enten bliver der begrænsning af besejlingen eller begrænsning i hvornår trafikanterne kan pas-
sere.

Andre tiltag
Forbedret kollektiv mobilitet på Lynetteholm.
Det kunne være shuttlebusser, der eventuelt kunne være førerløse. Men også løbehjul og låne-
cykler kunne være muligheder. Almindelig busdrift er også en mulighed.
Prisen for forbedret kollektiv mobilitet er ikke medtaget i anlægsoverslaget.

Metrobetjening M5
Det er vanskeligt at afgrænse hvor stor en del af en ny Metrolinje, der reelt kan knyttes direkte til
udviklingsområderne på og omkring Lynetteholm.
M4 linjen der forlænges til Lynetteholm, Refshaleøen og slutter ved Kløvermarken er fra Køben-
havns kommunes side oplyst at koste ca. 5-10 mia. kr. (scenarie 1).
M5 linjen totalt er oplyst at koste ca. 20-25 mia. kr. (øvrige scenarier).

Forlænget havnebusrute
Havnebussens rute i den nordlige ende af havnebassinet bliver forlænget til både Lynetteholm og
til Nordhavnen.
Fra Københavns kommune er der oplyst at etablering af et anløbssted til havnebus koster et sted
imellem 10 og 15 mio. kr. Det vurderes at der skal etableres 2 anløbssteder på Lynetteholm. Det
forventes, at denne pris kan reduceres en smule, hvis anløbsstederne indtænkes og projekteres i
forbindelse med projekteringen af selve Lynetteholm.

Bilfri by Lynetteholm
Dette vil antageligt ikke koste noget ekstra, da Lynetteholm endnu ikke er bygget. Nærmere vil
indretningen til bilfri by blive en besparelse af udgifter til infrastruktur. Dette er ikke prissat.

Bilfri by Refshaleøen og Kløvermarken
Her findes allerede infrastruktur, skal denne ændres og tilpasses til bilfri by. Det er blot vanskeligt
at beskrive hvad der skal til. Derfor er dette ikke prissat.



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

53/114

5.5.2 Prisestimat for de 4 scenarier

Den samlede pris for de forskellige scenarier er gengivet i nedenstående tabel. I tabellen er der
opgjort to samlede priser. Den første pris er eksklusivt metro og den anden pris er inklusiv metro.
Priserne angives som interval, da der på dette stadie er stor usikkerhed om løsningernes udform-
ning og øvrige forudsætninger.

Inkluderes i scenarier Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4
Nordlig forbindelse til Lynettehol-
men i tunnel 1,8-2,1 mia. 1,8-2,1 mia.

Ny stibro mellem Lynetteholmen
og Nordhavnen

200-250 mio.

Forlænget havnebus 20-30 mio. 20-30 mio. 20-30 mio.
Alternativ overfladeforbindelse til
Nordhavnen

400-600 mio. 400-600 mio.

Bilfri by Lynetteholmen - -
Bilfri By Refshaleøen og Kløvermar-
ken

-

Sydlig forbindelse, overfladeløsning
på Lynetteholmen

200-300 mio. 200-300 mio. 200-300 mio. 200-300 mio.

Yderligere løsningsforslag 3-4 mio. 3-4 mio. 3-4 mio. 3-4 mio.
I alt eksklusiv Metro 2,0-2,4 mia. 2,2-2,7 mia. 0,6-0,9 mia. 0,6-0,9 mia.
Metrobetjening M4 5-10 mia.
Metrobetjening M5 20-25 mia. 20-25 mia. 20-25 mia.
I alt inklusiv Metro 7,0 - 12,4 mia. 22,2– 27,7 mia. 20,6– 25,9 mia. 20,6– 25,9 mia.

Figur 41 Oversigt over anlægsomkostninger i scenarierne.
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6. VURDERING AF CYKELFORHOLD

Tilgængeligheden til Lynetteholm for cykeltrafikken er en vigtig del i at sikre et let tilgængeligt
byområde, der er velintegreret i den øvrige by og infrastruktur. De eksisterende cykelforbindelser
til denne del af byen er begrænset til Forlandet, der løber gennem Refshaleøen og Kløvermarken
eller Prinsessegade, hvilket giver en del omvejskørsel.

Derfor er der allerede i basisscenariet indført en ny cykelstiforbindelse fra Refshaleøen til Indiakaj
ved Langelinje for at sikre endnu bedre tilgængelighed.

I scenarierne 2, 3 og 4, hvor der er opgraderet kollektiv trafik og cykeltrafik indføres desuden en
ekstra stiforbindelse mellem Lynetteholm og Nordhavnen. Denne stiforbindelse skal være med til
at forbinde de nye udviklingsområder i havnen med hinanden og resten af byen.

Ændringerne i scenarierne, både hvad angår antal ture og de nye stiforbindelser, medfører en
ændring i trafikmønstrene, og der opstår andre belastninger i stinettet end det ses i dag.
Vurderingerne af de fremtidige forhold foretages på baggrund af OTM-beregninger.

6.1 Kvalitative vurderinger af kapacitet og belastninger

Beregningerne af antallet af cykelture til og fra Lynetteholm og Østhavnen afhænger af scenari-
erne. Dette er vist i nedenstående tabel.

Basisscenarie Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4
Lynetteholm 13.500 10.700 11.100 12.100 12.600
Hele Østhavnen 62.900 58.900 54.800 56.000 59.400

Figur 42 Opgørelse af antal cykelture til/fra Lynetteholm og Østhavnen i de forskellige scenarier. Hverdagsdøgn

I scenarierne, hvor der er en ny nordlig forbindelse som alternativ til Østlig Ringvej, er antallet af
cykelture i området lavere end i basisscenariet, hvor der er en Østlig Ringvej. Det vurderes at ind-
førsel af en nordlig forbindelse uden kørselsomkostning gør det mere attraktivt at anvende bil,
hvilket reducerer cykeltrafikken. Opgraderingen af cykeltrafikken i form af en nye stiforbindelse til
Indiakaj vil ikke ændre mærkbart på den samlede mængde af cykeltrafik, men det skyldes for-
mentligt, at der i de samme scenarier indføres en markant opgraderet kollektiv transport, som ta-
ger en del cykelture, hvilket modvejer en potentiel stigning.

De nye stiforbindelser og de nye ture, som Lynetteholm og Østhavnen genererer, giver ekstra cy-
keltrafik på strækninger, som i dag ikke har en betydelig mængde cykeltrafik. Nedenfor vises et
eksempel med trafik på udvalgte strækninger for scenarie 3, som er det scenarie med mest cykel-
trafik.
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Figur 43 Cykel belastning i Scenarie 3, baseret på OTM. Hverdagsdøgntrafik.

Den nye stiforbindelse mellem Refshaleøen og Langelinje/Indiakaj vil ifølge beregningerne få
15.000 cykler i døgnet. Dette svarer ca. til hvad der kører på inderhavnsbroen ved Nyhavn i dag.
De trafikale effekter af den nye forbindelse ses også på tilslutningsanlæggene på begge sider af
broen. Her opleves der naturligt en væsentlig stigning i cykeltrafikken i forhold til i dag. Derfor
bør det overvejes i fremtiden at kigge på trafiksikkerhedsmæssige, samt kapacitetsmæssige, in-
vesteringer for disse.
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På den nye forbindelse mellem Lynetteholm og Nordhavnen vil der køre ca. 3.400 cykler i døgnet
hvilket er lavt, svarende til hvad der kører på mange af de mindre veje i Middelalderbyen.
Det ses, at trafikken fra broen sammenlagt med den ekstra trafik, som er blevet genereret på
Nordhavn i scenariet, giver en stor stigning i cykeltrafikken for hele Nordhavn. Specielt på Sund-
krogsgade ses den ekstra cykeltrafik. Sundkrogsgade har i dag en hverdagsdøgn trafik på 4.400
cyklister. Ifølge OTM vil Sundkrogsgade i 2050 have en efterspørgsel på 13.500 cyklister.

Ifølge OTM har Dronning Louises Bro, Gyldenløvesgade, Langebro, Lille Langebro, Knippelsbro og
Inderhavnsbroen omtrent det samme eller lidt mere cykeltrafik end i dag.

6.2 Beskrivelser af løsningsidéer

Etablering af den nye forbindelse mellem Refshaleøen og Langelinje/Indiakaj giver en markant
forøgelse af trafikken på blandt andet Indiakaj og knudepunkterne omkring kastellet. I dag er be-
lastningen på Indiakaj minimal, og der er hverken cykelsti eller prioritering af cykler i signaler og
kryds. Derfor bør der som led i etableringen af den nye broforbindelse ske en opgradering af cy-
kelforholdene på Indiakaj med cykelsti og særlig prioritering af cykler til og fra den nye broforbin-
delse.

Inderhavnsforbindelsen ved Nyhavn vil også få en øget belastning, idet cykeltrafikken vil stige
med ca. 20 % i forhold til i dag. Forholdene langs Nyhavn og knudepunkterne på hver side af
broen bør forbedres, så forholdene for cyklerne ikke forværres i forhold til i dag, og der bør sær-
ligt være fokus på knudepunkterne og kapaciteten på cykelstierne.

På øvrige strækninger, hvor der sker en markant stigning i cykeltrafik som eksempelvis Sund-
krogsgade og Prinsessegade, er cykelfaciliteterne tilstrækkelige til at kunne optage den øgede cy-
keltrafik. Der kan med fordel overvejes højere prioritering af cykler i signaler.

Den samlede vurdering er, at forholdene for cyklerne i alle scenarierne overordnet set vil være på
et niveau, der kan håndteres af de eksisterende cykelfaciliteter. Dog skal man være opmærksom
på, at ved de nye broforbindelser vil trafikmønstrene ændre sig, og der vil komme flere cykler
som bør give anledning til en øget prioritet af cyklerne på det tilstødende cykelnet.
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7. VURDERING AF FORHOLD FOR KOLLEKTIV TRAFIK

En central del af den trafikale betjening af Østhavnen er med kollektiv transport og særligt de
mulige fremtidige metroforbindelser M4 eller M5. Med et velfungerende kollektivt transportnet i
Østhavnen, der kobles direkte på det eksisterende net, vil en stor del af transportbehovet i de nye
udviklingsområder kunne dækkes af kollektiv transport.

I basisscenariet med Østlig Ringvej indgår også en forlænget linjeføring af M4, som forlænges fra
den eksisterende linje i Nordhavnen videre til Lynetteholm.
I scenarie 2, 3 og 4 indgår denne forlængelse ikke, men der er i stedet en ny metrolinje M5, der
betjener hele Østhavnen og forbindes til Østerport og Hovedbanegården. Foruden dette indgår i
disse scenarier også øget kollektiv mobilitet på Lynetteholm i form af busser og bedre tilgængelig-
hed.

Ændring af kollektiv betjening i scenarierne medfører ændrede rejsemønstre og andre belastnin-
ger af stationer og metrostrækninger. Vurderingerne af dette foretages på baggrund af OTM-be-
regningerne.

7.1 Kvalitative vurderinger af kapacitet og belastninger

Beregningerne viser overordnet set, at det at indføre en ny metrolinje M5 i scenarie 2, 3 og 4 gi-
ver et markant spring i antal kollektivrejsende. Dette er vist i nedenstående tabel.

Kollektive transportmid-
ler Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

Bus/BRT 705 702 648 649 652

S-tog 561 559 568 569 573

Re-tog og fjerntog 337 336 338 339 339

Lokalbaner 32 32 32 32 32

Metro 799 804 902 909 925

Letbane 62 62 62 62 62

I alt 2.496 2.496 2.550 2.560 2.584

Figur 44 Antal påstigere (1000) for kollektive transportmidler. Hverdagsdøgn

På figuren ses fordelingen for antal påstigere på forskellige kollektive transportmidler i scenari-
erne. Antallet af kollektive passagerer stiger væsentligt fra scenarie 1 til 2 pga etableringen af
metrolinjen M5. Den nye metro M5 skaber ca. 100.000 flere påstigere samtidig med, at antallet af
påstigere på bus/BRT falder, dog ikke så meget som antallet af metropassagerer stiger. Stignin-
gen i metropassagerer medfører også en mindre stigning i blandt andet S-tog, da der er en af-
smittende effekt. For de enkelte metrolinjer vil den nye M5 aflaste de eksisterende linjer, særligt
M1 og M2.
Metro Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

M1 og M2 349.030 348.150 300.070 300.770 303.040

M3 og M4 449.510 455.820 441.500 443.490 448.490

M5 0 0 160.410 164.800 173.530

I alt 798.540 803.970 901.980 909.060 925.060

Figur 45 Antal påstigere (1000) på metroen. Hverdagsdøgn
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Aflastningen af de øvrige metrolinjer medfører også en lille aflastning af flere togstationer. Om-
vendt, vil en ny metrolinje M5 med mange nye skiftemuligheder også give større belastning af
stationerne, hvor der kommer til at blive foretaget flere skift. I nedenstående tabel ses hvordan
det samlede antal påstigere på de travleste stationer ændrer sig i scenarierne.

M1 + M2 Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4

Nørreport 48.040 47.530 37.390 37.410 37.550

Kongens Nytorv 55.920 56.200 46.700 46.740 47.090

Christianshavn 40.110 39.690 26.990 27.040 27.280

Islands Brygge 12.220 12.210 8.570 8.670 8.920

Amagerbro 18.370 18.400 13.760 13.830 14.100

M3 + M4

København H 70.170 70.190 80.690 80.960 81.900

Kongens Nytorv 66.240 66.570 57.480 57.690 58.250

Østerport 39.240 40.370 43.490 44.160 45.220

Nørrebro 22.910 22.890 23.370 23.440 23.550

M5

Forum 9.100 9.220 9.460

København H 41.760 42.240 43.600

Islands Brygge 17.200 17.360 17.710

Amagerbro 19.800 19.960 20.440

v/ Prags Boulevard 5.140 5.170 5.250

v/ Kløverparken 9.160 9.240 10.390

v/ Refshaleøen 24.010 24.210 27.510

v/ Lynetteholm S 8.500 9.580 9.880

v/ Lynetteholm N 8.050 9.080 9.300

Østerport 17.690 18.740 19.990

Figur 46 Antal påstigere for udvalgte, travle stationer. Pr. hverdagsdøgn.

Specielt M1 og M2 bliver aflastet ved den nye metrolinje M5. I scenarie 1, hvor der ikke er en me-
trolinje M5 vil der kunne opstå kapacitetsproblemer på Nørreport, Kongens Nytorv og København
H. Til sammenligning er der i dag ca. 45.000 passagerer på Nørreport Station efter åbning af M3.
På Nørreport og Kongens Nytorv falder antallet af påstigere i scenarierne med linje M5 til et ni-
veau, som er acceptabelt i forhold til kapacitetsgrænsen for stationerne.

Til gengæld oplever andre væsentlige knudepunkter en stor stigning af antallet af påstigere. På
Københavns Hovedbanegård er der en stor efterspørgsel, som kan give trængsel. Et andet forhold
er, at en stor andel af antallet af passagerer på Hovedbanegården er skiftetrafik, der skal skifte
linje enten til andre metrolinjer eller tog. Dette sætter et stort pres på skiftekorridorerne mellem
de forskellige linjer, og med indførelse af M5 kan dette blive et større problem som skal håndte-
res.

Selve metrostrækningerne oplever ligeledes en aflastning, når M5 introduceres fra scenarie 2 og
frem. Dette fremgår af nedenstående tabel, hvor de mest belastede metrostrækninger er vist.
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M1 + M2 Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4
Frederiksberg-Forum 96.610 96.240 91.600 91.820 92.400
Forum-Nørreport 109.760 109.350 92.770 92.850 93.180
Nørreport-Kgs. Nytorv 155.870 155.270 123.140 123.230 123.730
Kgs. Nytorv-Christianshavn 214.740 214.320 168.040 168.150 168.980
Christianshavn-Islands Brygge 93.930 93.810 74.250 74.330 74.640
Christianshavn-Amagerbro 112.060 112.260 86.940 87.030 87.560
M3 + M4
København H-Rådhuspladsen 61.540 67.690 60.910 61.000 61.550
Rådhuspladsen-Gammel Strand 59.710 69.150 61.000 61.110 61.650
Gammel Strand-Kongens Ny-
torv 60.830 68.670 59.720 59.870 60.360
Kongens Nytorv-Marmorkirken 73.670 79.690 71.660 72.100 73.130
Marmorkirken-Østerport 71.510 77.230 69.380 69.830 70.850
M5
Forum-København H 19.030 19.290 19.830
København H-Islands Brygge 88.150 89.360 92.840
Islands Brygge-Amagerbro 76.780 78.320 82.500
Amagerbro-v/ Prags Boulevard 61.020 62.860 67.890
v/ Prags Boulevard-v/ Kløver-
parken 57.980 59.880 65.080
v/ Kløverparken-v/ Refshale-
øen 50.490 52.480 56.780
v/ Refshaleøen-v/ Lynetteholm
S 39.600 41.670 44.720
v/ Lynetteholm S-v/ Lynette-
holm N 36.020 37.830 40.760
v/ Lynetteholm N-Østerport 38.370 40.610 43.400

Figur 47 Passagerbelastninger på udvalgte strækninger. Hverdagsdøgn

Strækningen mellem Forum og Christianshavn er den travleste strækning i metronetværket, og
ved indførsel af M5 aflastes denne markant, så der eksempelvis reduceres fra 214.000 daglige
passager til 168.000 på den travleste del ved Christianshavn.
Selvom M5 vil aflaste strækningen, er der stadig en stor belastning på strækningen.

På M3 (Cityringen) og M4 sker der en mindre aflastning af de centrale strækninger.

Der er desuden regnet på et 2070 – scenarie, der tager udgangspunkt i scenarie 3. Afrapporterin-
gen og konklusionerne fra dette scenarie fremgår af et særskilt tillægsnotat.

Antal påstigere og strækningsbelastningerne for resterende metrostationer kan ses i bilag 4. Her
kan retningsfordelingen for spidstimen også ses.

7.2 Beskrivelser af løsningsideer

I scenarie 1, hvor der ikke er en metrolinje M5 vil trængslen på de centrale metrostrækninger på
M1, M2 og M3 være svært belastede og opleve flere passagerer end der er i dag. Dette sætter
pres på stationer, perroner og trapper. Særligt på de store skiftestationer som Hovedbanegården
og Kongens Nytorv og Østerport station.
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På disse stationer vil der blive behov for investeringer i kapacitetsoptimeringer, såfremt der ikke
sker en aflastning blandt andet med M5. I scenarierne hvor der indføres en metrolinje M5 vil be-
lastningerne af de øvrige metrolinjer være på et niveau, som er lig det der ses i dag, hvor passa-
gertrafikken godt kan håndteres og behovet for investeringer og kapacitetsforbedringer mindskes.
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8. KONKLUSION

De nye byudviklingsområder i Østhavnen som inkluderer Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverpar-
ken vil bidrage med mere trafik på Amager og i centrum. I et scenarie, hvor Østlig Ringvej etable-
res, vil der være ca. 95.000 personer, der transporterer sig i bil i døgnet til og fra de nye udvik-
lingsområder tilsammen i år 2050. Trængselsberegningerne viser, at med en Østlig Ringvej kan
trafikken på Amager, i Nordhavnen og i centrum håndteres uden decideret sammenbrud i trafik-
ken. Der vil stadig være trængsel på en del strækninger, hvor der i dag også er trængsel. Træng-
selsniveauet vil være på niveau eller bedre end i dag med en Østlig Ringvej.

Nærværende analyse har belyst, hvordan trafikken kan håndteres, såfremt man ikke anlægger
Østlig Ringvej, men i stedet etablerer andre vejforbindelser i stedet for Østlig Ringvej. Analysen
baseres på en mesoskopisk simuleringsmodel, der beregninger trafik, forsinkelse og kødannelse i
vejnettet.

Der er undersøgt flere scenarier, hvor infrastrukturen gradvist forbedres. Der ses på hvordan for-
bedrede kollektive forbindelser og forbedrede forhold for cykler påvirker transportmiddelvalget og
trafikken og der ses på, hvordan en bilfri by på Lynetteholm eller hele Østhavnen påvirker trafik-
billedet.

Fælles for scenarierne er, at det er uundgåeligt, at der er trængsel på flere vejstrækninger i cen-
trum, ligesom der er i basisscenariet med Østlig Ringvej, som overordnet set har lidt mindre
trængsel.

Med en opgraderet kollektiv trafik med blandt andet en ny metrolinje M5 vil der ikke ske et næv-
neværdigt fald i biltrafikken og ændring i trængselsbilledet i forhold til et scenarie hvor M5 ikke er
inkluderet. Opgradering af kollektiv transport og cykeltrafik generelt påvirker altså ikke trafikbille-
det og trængslen, men sikrer blot endnu bedre mobilitet.

En bilfri Lynetteholm vil naturligvis give færre bilture til og fra Østhavnen. Der vil i alt være
86.000 i døgnet. Dette giver imidlertid i praksis ikke mindre trængsel end de øvrige scenarier, da
trafikken blot ledes gennem centrum i stedet for over Lynetteholm. For at afværge en del af
trængselsproblemerne er det nødvendigt, at hele Østhavnen gøres bilfrit, I det tilfælde vil der så
være blot 30.000 bilture til og fra området.

At gøre Lynetteholm bilfri kan således være et værktøj til at reducere trængslen gennem centrum,
men for at opnå en god effekt, må denne løsning suppleres med andre løsninger. Enten ved at
sikre at trafikken fra de nye byudviklingsområder i Østhavnen kan køre gennem Lynetteholm eller
at gøre Østhavnen helt bilfri, så der ikke sker en stigning i trafik i centrum.
Trængselsberegningerne viser, at med denne markant reducerede trafik vil trafikken godt kunne
håndteres på et niveau, som er lig eller bedre, end hvis Østlig Ringvej etableres.

I alle scenarierne er det nødvendigt at gennemføre mindre investeringer, der optimerer trafikaf-
viklingen flere steder i den eksisterende infrastruktur for at kunne håndtere trafikken. Disse inve-
steringer er minimale i forhold til de samlede omkostninger, der ligger som en del af scenarierne
som eksempelvis to nye overfladevejforbindelser, en metrolinje M5, stibroer mv.
For cykeltrafikken vil de nye stiforbindelser skabe mere trafik i området, og der skal ses på, hvor-
dan man fører løsningen helt igennem og sikrer attraktive, trygge og trafiksikre stiforbindelser.

I den kollektive trafik vil der uden en udbygning af metronettet være massive trængselsproblemer
på de eksisterende metrostrækninger, hvor der allerede er trængselsproblemer i dag. Yderligere
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vil flere stationer få en belastning, der overstiger det, der ses i dag på de travleste stationer. Der
må ses på løsninger, der kan sikre, at der er rimelige forhold for metropassagererne, så metro
forbliver en attraktiv transportform. Her kan metrolinje M5 komme ind i billedet, da den går ind
og aflaster netop de strækninger og stationer, der er mest pressede på kapacitet. Beregningerne
viser, at der kun er få stationer, der vil få trængselsproblemer i en fremtid med M5.

Samlet set er vurderingen, at man godt kan håndtere trafikken med andre forbindelser end Østlig
Ringvej, da man med visse mindre investeringer kan sikre, at der ikke sker sammenbrud i trafik-
ken. Dog må man acceptere, at trafikafvikling og trængselsbilledet for bilerne ikke kan opnå
samme gunstige niveau, som i et scenarie med Østlig Ringvej, uanset hvor meget man investerer
i vejinfrastruktur, kollektiv trafik og cykeltrafik. Til denne konklusion er det vigtigt at holde sig for
øje, at basisscenariet med Østlig Ringvej er den absolut bedste løsning fremkommelighedsmæs-
sigt for biler, idet ikke sættes begrænsninger for biltrafikken i centrum gennem saneringer, og
hvor man samtidigt har en ekstra vejforbindelse, der leder trafik uden om byen. Derfor må basis-
scenariet betragtes som en ultimativ løsning, der nok ikke er realistisk, idet basisscenariet i et vist
omfang vil komme til at indeholde en form for trafikdæmpning og sanering i centrum, som skaber
et reduceret flow gennem byen, og hermed øget trængsel.

Hvis trafikafviklingen og trængselsniveauet i scenarierne uden Østlig Ringvej skal bringes ned til
samme niveau, som hvis der er en Østlig Ringvej, så skal der ske større investeringer og ombyg-
ninger i vejnettet, som vil medføre en nedprioritering af andre funktioner som bustrafik, cykeltra-
fik og fodgængertrafik samt gøre indvirkning på byens rum og pladser. Alternativt må man sikre,
at de nye byområder i hele Østhavnen og ikke kun Lynetteholm gøres bilfri, hvilket også kan sikre
et trængselsniveau, som ligner det med en Østlig Ringvej.

Endeligt skal der i overvejelserne omkring de alternative løsninger til Østlig Ringvej indgå den be-
tragtning, at etablering af de alternative vejforbindelser ikke givetvis fremtidssikrer trafikken i Kø-
benhavn på samme måde som Østlig Ringvej.
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BILAG 1 MODELTEKNISKE FORUDSÆTNINGER

Opstilling af trafikalt grundlag
I de efterfølgende underafsnit, beskrives antagelser og overvejelser ved trafikinput til modellen, i
form af zonestruktur og metoder til at fordele trafik i netværket. Zonesystemet anvendes til at
generere trafik til og fra forskellige områder i modellen, der så beregner rutevalget for hvert ge-
nereret køretøj, ud fra en samlet cost værdi.

Trafikefterspørgslen på vejnettet beregnes i OTM 7.0 og aggregeres i mesomodellens zonesystem.
Mesomodellens zonesystem er baseret på OTMs zoneinddeling, og simplificeret ved at samle et
antal zoner til enkelte større zoner. For zoner i og omkring det valgte influensvejnet opretholdes
en forholdsvis detaljeret zonestruktur, for at så vist muligt at få en præcis efterspørgsel på veje
og i svingbevægelser.

Det er vigtig hvordan de enkelte zoner i praksis er koblet op på modellens netværk i form af veje
og forbindelse. En høj detaljeringsgrad af vejnettet er yderst ressourcekrævende og en lav detal-
jeringsgrad medfører urealistiske resultater. Via iterativ kalibrering er zonerne koblet op således
at trafikken er retvisende.

Trafik mellem zonerne er i modellen delt op i tung trafik og personbil trafik i en OD matrice (Ori-
gin-Destination), der viser trafikefterspørgslen mellem zoner. Der anvendes OTMs beregnede ef-
terspørgsel i spidstimen 07:00 – 08:00, og som opvarmningstrafik anvendes den samme matrice
reduceret til 60% i perioden 06:00 – 07:00. For at få alt spidstimetrafik ind i modellen, forlænges
spidstimen med 10 minutter (med samme niveau af efterspørgsel). Resultaterne er derfor baseret
på perioden 07:10 – 08:10.

Zonestruktur
Fordi OTM regner efterspørgslen for hele hovedstadsregionen, og mesomodellen kun har en del af
dette netværk inkluderet, kan ikke alt trafikefterspørgsel introduceres i modellen. For zoner der
ligger i, eller tæt ved influensvejnettet, bibeholdes trafikefterspørgsel fra og til alle andre zoner.
Zoner der ligger uden for influensvejnettet har da ikke indbyrdes trafikefterspørgsel, med undta-
gelse af Amager og zoner nord for influensvejnettet, der udveksler trafik igennem influensvejnet-
tet (Orange zoner på Figur 49).

På Figur 49 ses et kort over princippet i zonestrukturen, der beskrives nærmere herunder:
Grønne zoner: Zoner der har trafikefterspørgsel der antages ofte vælge en rute der går igennem
influensvejnettet. Al efterspørgsel til og fra alle andre zoner inkluderes.

Orange og gule zoner fungerer som portzoner for modellen og består af områderne ’inden for’ ring
3. F.eks. Rødovre, Valby, Frederiksberg, Nørrebro osv. Specielt for disse zoner er, at mange af
dem har muligheder for rutevalg, f.eks. kan Rødovre zone køre ind i modellen af Vesterbrogade
eller Åboulevarden, og ligeledes er Søborg zonen koblet op på både Lyngbymotorvejen og Ta-
gensvej.
Brune zoner er portzoner for resten af hovedstadsregionen, og kommer ind via motorvejsnettet.
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Figur 48 Illustration af hvordan oplandet for hele OTM-området ankommer til og håndteres i mesomodellens in-
fluensvejnet.



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

65/114

Figur 49. Metode for opdeling af zone typer i modellen, opdelt i farve koder. Grøn: Alt trafikefterspørgsel til og
fra disse zoner inkluderes. Brune, orange og gule zoner fungerer som portzoner, men hvor der er udveksling af
trafik mellem orange zoner igennem influensvejnettet.

Fordeling af trafik i vejnettet
I modellen er der, bl.a. som en del af kalibreringen, implementeret forskellige fordelingsveje der
ligger ud over det detaljerede influensvejnet. Vejene giver muligheder for alternative rutevalg og
er nødvendige ’ventiler’ ift. at ramme et realistisk niveau af trafik i modellen. F.eks. er der lavet
en simpel Jagtvej forbindelse i modellen der sørger for at optage noget trafik, hvis der f.eks. er
trængsel ved Søgade. Disse ’ventiler’ er da kalibreret til at have et ekstra cost forbundet ved at
vælge dem. Det er muligt også at implementere Jagtvej detaljeret i modellen, men af hensyn til
ressourceforbrug er den her simpel, med en ekstra cost der imiterer den ekstra tid det ville tage
at køre ruten (signaler, trængsel etc.).

Veje der ikke er inkluderet som influensvejnet medtages ikke til præsentation af resultater, fordi
disse ikke er detaljerede nok til at visualisere trafikafvikling i tilstrækkelig grad.

Mange af zonerne i modellen er også implementeret med forskellige muligheder for at kunne ud
på influensvejnettet, da det giver en mere jævn trafikefterspørgsel i mange kryds og signalanlæg.
På figur er vist nogle forskellige zoner på Islands Brygge der har mulighed for at komme ud i mo-
dellen i flere forskellige nærlæggende kryds. Er der trængsel på Langebro kan trafikken komme
ud, f.eks. ved Artillerivej.
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Figur 50. Zoneophæng på Islands Brygge med mulighed for forskellige rutevalg.

Signaltilpasninger
Signalanlæg kan på meso niveau, ikke modelleres med trafikstyring. Ønskes højere detaljerings-
grad og trafikstyring, kan signalanlæg simuleres som en mikromodel, inde i mesomodellen. Af
ressourcehensyn er der ikke mikrosimuleret signalanlæg i mesomodellen.

I modellen er alle signalanlæg implementeret ud fra Københavns Kommunes gældende dokumen-
tation på https://signalarkiv.kk.dk, bortset fra signaler ved Forlandet, Lynetteholm og Nordhavn,
der er oprettet direkte i modellen og løbende har fået justeret svingbaner og grøntider.
Alle signalanlæg bygges som tidsstyret med fast omløbstid og grøntid. Der er ikke bløde trafikan-
ter køretøjerne har vigepligt for, men der implementeres vigepligt i svingbevægelser i form af
’conflict areas’.

For eksisterende signaler er der som udgangspunkt implementeret Morgenprogrammet med alt
anmeldt uden busanmeldelse/forlængelse. Som en del af kalibreringen har en række signalanlæg
fået justeret grøntider ift. antagelser om anmeldelser og forlængelse. F.eks. er der antaget at der
ved Christmas Møllers Plads ikke er fuld forlængelse hvert omløb ved B1V (venstresving fra
Stadsgraven mod Torvegade), og den konfliktende Vermlandsgade har da et par sekunders ekstra
førgrønt.

I kryds, hvor mange der er mange bløde trafikanter der begrænser højresvingende køretøjer
grundet vigepligt, er grøntiden for de højresvingende reduceret for at afspejle den faktiske kapa-
citet i krydset.

De fleste signaler der er gennemgået og justeret ift. anmeldelser og forlængelser, er på Amager
Fælledvej, Amager Boulevard og HC. Andersens Boulevard.

Samordning af signalanlæg har stor betydning for optimal trafikafvikling. Mesomodellen kan ikke i
tilstrækkelig grad tilgodese signalsamordning vha. f.eks. offsets af signalprogrammer. Derfor er
strækninger med samordnede signaler, simplificeret i modellen for at så vidt muligt få en reali-
stisk kapacitet og rejsetid. Simplificeringen består i at der gives ekstra grøntid til hovedretningen i
alle signaler ved den pågældende strækning, bortset fra det første signal.
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Kapacitetstilpasninger
Som udgangspunkt anvendes conflict areas med gap time på 3,5 sekunder ved alle vigepligtsre-
gulerede svingbevægelser i kryds. Som en del af kalibreringsprocessen, er der foretaget justerin-
ger af denne gap time til 2,5 sekunder, ved en række signalanlæg på HC Andersens Boulevard og
Amager Boulevard. Den lavere gap time i en svingbevægelse fungerer i praksis som en kapaci-
tetsforøgelse for den pågældende svingbevægelse.

Kørselsomkostninger og hastigheder
Som en del af kalibreringen er en del af ’fordelingsvejnettet’ (beskrevet i afsnit 0) justeret med
ekstra cost og lavere hastighed (mellem 15-30 km/t), for at få et realistisk rutevalg i modellen.
Det drejer sig om følgende veje:

· Kalvebod Brygge har nedsat hastighed og et mindre ekstra cost for at køre mellem Ama-
ger og indre by.

· Jagtvej har nedsat hastighed og et mindre ekstra cost.
· Fordelingsvejnet på Østerbro har nedsat hastighed, inklusive Østre Søgade og Østre Fari-

magsgade.
· Fordelingsvejnet i Tårnby, Kastrup og Sundby Øster har nedsat hastighed.
· Fordelingsvejnet omkring Bernstorffsgade og Kampmannsgade har nedsat hastighed.
· Østlig Ringvej forbindelsen har costs for, så vidt muligt kalibreret til, at imitere de plan-

lagte takster. Dvs. der er et cost for at køre ind på ØR mellem Nordhavnen og Amager
motorvejen, samt et cost for den kørte afstand.

Kvalitetsvurdering af model
Som en del af anvendelsen af meso modeltypen, vurderes kvaliteten af modellen via en række
metoder:

· Konvergens af modellen.
· Sammenligning af trafikmængder på udvalgte strækninger. Sammenligningsgrundlaget er

her OTMs modellens trafikmængder.
· Vurdering af placering og mængde af trængsel.

I de efterfølgende afsnit beskrives metoderne og modellens kvalitet vurderes.

Konvergenstest, rutevalg og iterationer
I en meso model tildeles hvert enkelt køretøj den rute til dets slutzone, når køretøjet genereres
på et tidspunkt i modelkørslen, der har den samlede laveste rejsetid (laveste cost) til zonen. Når
en modelkørsel først startes op, tildeles ruterne uden en forudgående viden om hvor hvordan
trængsel påvirker rejsetiden for den pågældende rute. Efter én kørsel videreføres resultaterne om
alle ruters rejsetid(cost), til næste iteration af modellen, der så på baggrund af disse resultater
tildeler ruter igen til hvert køretøj der genereres. Disse iterationer fortsætter da indtil et leje er
nået, hvor rejsetiden for alle ruter varierer ganske lidt mellem hver iteration. Som standard i PTVs
Vissim, er 15% den maksimale variation i rejsetid mellem iterationer for at opnå ’konvergens’,
hvilket også er målet for kalibrering af modellen.

Det kan dog være problematisk at opnå konvergens under 15%, hvis der er meget stor trængsel i
et netværk, da veje med lange køer blokerer for andre veje og rejsetiden mellem iterationer kan
variere en del, selv med få ændrede rutevalg. Typisk itererer modellen ca. 50 gange for at kon-
vergere med mindre end 15% varians.
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Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4
Antal iterationer 40 50 40 40 40

Konvergens -
% varians

6% 17% 18% 14% 14%

Tabel 1. Antal iterationer og konvergens i procent varians mellem iterationer.

I Tabel 1 ses antal iterationer og konvergensniveau. Basis og scenarie 1 har begge opnået de mi-
nimum 15% variation mellem iterationer. De øvrige scenarier har lidt højere variation, men efter-
som variationen mellem iterationer ligger i et stabilt leje vurderes dette som værende tilfredsstil-
lende.

Kalibrering og kvalitetsvurdering af modellen
Kalibreringsprocessen af basis har foregået således, at trafiktal fra en konvergeret model, sam-
menlignes med veje fra OTM, ved bestemte strategisk udvalgte lokationer.

Modellen er i kalibreringsprocessen også vurderes ud fra generelle erfaringer med trafik og træng-
sel i København. Kapaciteten over Langebro og på Torvegade er i mesomodellen kalibreret ud fra
spidstimetællinger fra https://kbhkort.kk.dk.

Fokus har været på at kalibrere modellen til at få køerne til at være de samme steder som obser-
veret i virkeligheden. Denne proces har også bidraget til at inkludere flere veje i modellen, både
som ’fordelingsveje’ og som influensveje. Særligt HC Andersens Boulevard og det nordlige Ama-
ger har krævet megen granskning og justeringer, for at få den korrekte trafikale efterspørgsel
over Langebro. Det skyldes at kapaciteten i mange signalanlæg på Amager, har stor betydning for
hvor meget trafik det er muligt at lukke ind på Amager Boulevard.

Som en del af kalibreringen af basis, sammenlignes trafikmængder mellem OTM og mesomodellen
i Tabel 2.

Generelt set, når trafikmængden mellem OTM og meso sammenlignes på udvalgte snit, er den
trafikale belastning i det samme leje. OTM-modellen får en del mere trafik over Langebro og der-
med igennem H.C Andersens Boulevard, end der ses i meso modellen. I meso modellen er kapaci-
teten over Langebro er kalibreret efter spidstime tællinger, hvilket også afspejles i trafikmængden
i modellen. Den trafikale efterspørgsel mellem Amager og København, beregnet i OTM, vælger da
i modellen andre ruter med ledig kapacitet, så som Knippelsbro og Østlig Ringvej. På den bag-
grund vurderes det at modellen korrekt beregner kapacitet og rutevalg.
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Tabel 2. Spidstimetrafik på udvalgte veje i henholdsvise OTM og mesomodellen.

Vejnavn (retning) OTM Meso

Langebro 5.450 3.980

Vindebrogade 1.200 1.104

Holmens Kanal 2.130 2.070

Knippelsbro 1.830 2.014

Østlig Ringvej Nord 2.850 3.296

Prinsessegade 1.030 523

Østlig Ringvej Syd 2.110  2.595

Amagerbrogade (ved Holmbladsgade) 1.980 916

Englandsvej (ved Sundholmsvej) 960 1.270

Ørestads Blvd. (ved Amager Boulevard) 1.100 1.947

Åboulevard 4.130 4.156

Tagensvej 2.980 3.641

Nordhavns Tunnelen 5.650 5.612

Lyngbyvej 4.850 5.436

Tietgensgade 1.020 1.087

Folke Bernadottes Allé (Q2) 1.870 2.560

Dag Hammarskjölds Allé 1.530 1.510

Nordhavn (Sundkrogsgade) 1.630 2.377

Artillerivej 1.040 1.312

Amager Fælledvej 1.130 2.233

Implementering af scenarier
Mesomodellen er konstrueret således, at der er et grundnetværk der svarer til nutidens netværk,
og forskellig infrastruktur kan vælges til og fra i en modifikation. Hvert scenarie består da af
grundnetværket plus en kombination af forskellige modifikationer. Basismodellen er da grundnet-
værket plus modifikationen ’Østlig Ringvej’ og modifikationen for OTMs beregnede trafikefter-
spørgsel i basis.
Der findes tre modifikationer af infrastruktur:

· Østlig Ringvej, der forbinder Nordhavnen med Lynetteholm, Prøvestenen og Amagermo-
torvejen.

· Nordlig forbindelse, der forbinder lokaltrafik i Lynetteholm med Nordhavnen.
· Sydlig forbindelse der forbinder Lynetteholm med forlandet, uden om Refshaleøen.

Hvert scenarie har sin egen beregnede trafikefterspørgsel.
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BILAG 2 BELASTNINGSKORT FRA OTM

I dette bilag gengives de belastningskort, som er beregnet i OTM.

Biltrafik i vejnettet
I dette afsnit redegøres for de trafikale belastninger i vejnettet, som er beregnet af OTM.

Basisscenariet
Basisscenariet tager udgangspunkt i en linjeføring med Østlig Ringvej. I netværket vises trafikken
for en morgenspidstime kl. 7-8.

Figur 51 Trafikal belastning i basisscenariet, baseret på OTM. Morgenspidstime.
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Den trafikale belastning for den nordlige del af Østlig Ringvej er beregnet at være 3.100 køretøjer
i morgenspidstimen (07-08). Denne trafik består af trafik, der er ledt udenom indre by, som vil
frigive kapacitet samt trafik som genereres i de nye udviklingsområder, og som med fordel benyt-
ter Østlig Ringvej.

Der er dog stadig en stor efterspørgsel på Langebro. Langebro har ifølge en OTM en efterspørgsel
på 5.400 køretøjer i spidstimen i begge retninger tilsammen. Til sammenligning har Langebro i
dag en trafikafvikling ifølge tællingerne på 3.400 køretøjer i spidstimen, hvilket indikerer at den
trafikale efterspørgsel er større end det, der kan afvikles, hvilket resulterer i kø, som det kendes i
dag. OTM er altså for optimistisk i forhold til hvor meget trafik der kan afvikles over Langebro.

På den Nordlige del af Østlig Ringvej er det beregnet en trafik på 3.100 køretøjer i spidstimen.
Trafikken på Østlig Ringvej skal køre til og fra i tilslutningsanlæggene, og dette medfører en del
mere trafik omkring disse tilslutningsanlæg.

Prinsessegade oplever en væsentlig stigning af trafik i forhold til i dag. OTM viser en efterspørgsel
i Prinsessegade i spidstimen på 1.000 køretøjer, hvilket er væsentligt mere end hvad der bliver er
i dag, 200. Det er ikke overraskende at Prinsessegade vil opleve en trafikstigning, da det er en af
de få forbindelser mellem Østhavnen og centrum. Alternativet er Vermlandsgade og Amager Bou-
levard, og denne rute er som udgangspunkt ikke attraktiv pga. tæt trafik.

Knippelsbro opnår nogenlunde samme trafik som i dag. Ca. 1.800 i timen. Umiddelbart ville man
forvente, at den øgede trafik fra Østhavnen vil bidrage til mere trafik over Knippelsbro, men der
kan være trængsel over Christmans Møllers Plads og dele af Torvegade som gør, at ruten over
Knippelbro ikke er attraktiv for den ekstra trafik fra de nye udviklingsområder, som alternativt
søger ad Østlig Ringvej.
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Scenarie 1 – Nordlig og sydlig forbindelse

Scenarie 1 er uden Østlig Ringvej, men har i stedet to mindre vejforbindelser til og fra Østhavnen,
og som ikke er for gennemkørende trafik. Dette giver en markant ændring i den trafikale belast-
ning i forhold til basis.

Figur 52 Trafikal belastning i scenarie 1, baseret på OTM. Morgenspidstime.
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På den nordlige forbindelse som trafikalt mest svarer til Østlig Ringvej er der en efterspørgsel på
4.200 køretøjer i spidstimen. Dette er 1.100 køretøjer flere end hvad efterspørgslen var på Østlig
ringvej på samme sted. Dette skyldes formentligt, at det er gratis at køre ad Nordlig forbindelse i
modsætning til Østlig Ringvej, og at biler fra Refshaleøen har mulighed for at benytte den nordlige
forbindelse. Da den nordlige forbindelse ikke har nogen kørselsomkostning for at benytte den, bli-
ver efterspørgslen naturligvis stor, da den giver mulighed for at komme udenom indre by, og der-
ved få en hurtigere rejse. Dette er i overensstemmelse med opgørelsen af antal ture, som viser,
at flere anvender bil i scenarie 1 end basisscenariet. Kortet her viser, at de ekstra bilture kører
nordover.

Figur 53 Forskel i trafikal belastning mellem scenarie 1 og basisscenariet, baseret på OTM. Morgenspidstime.
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Efterspørgslen på Langebro er i scenariet steget med 200 køretøjer i forhold til basisscenariet. En
stigning på 4 %, som er uden betydning for trafikafviklingen. Dog vil den ekstra trafikale efter-
spørgsel bevirke, at der holder flere køretøjer i de køer, der er i forvejen. Dette er en naturlig ef-
fekt af afskaffelsen af Østlig ringvej, hvor der kommer flere køretøjer igennem indre by.

Dette ses også i det resultat, at der kommer ca. 100 flere køretøjer på de fleste fordelingsvejene i
indre by. Flere steder, hvor trafikken er omkring kapacitetsgrænsen og der i forvejen er kø, vil
denne lille forøgelse også give en markant større kødannelse.

Det ses også at veje som Amager Strandvej og Nørre Alle oplever en væsentlig større efterspørg-
sel end i basisscenariet på ca. 200 flere køretøjer i timen.

I Prinsessegade er der ca. 200 køretøjer færre i scenariet end i basis. Umiddelbart virker dette
ulogisk, når der ikke er en Østlig Ringvej til at tage trafikken, men det er muligt, at den Nordlige
forbindelse, der i scenariet er gratis, tager mere trafik end Østlig Ringvej hvilket giver et fald i
Prinsessegade og øvrige veje i området. Samtidigt vil den sydlige forbindelse også være medvir-
kende til at aflaste Prinsessegade og de omkringliggende veje.

Tallene baseres på OTM-beregningerne, som i sine egenskaber har en forholdsvis primitiv kapaci-
tetsmodel, som generelt er for optimistisk og har svært ved at gengive situationer med trængsel
og anvende dette i trafikberegningerne. I praksis betyder det, at OTM leder urealistiske trafik-
mængder gennem trængselsplagede lokaliteter. Eksempelvis har den 5.400 køretøjer i timen over
Langebro, selvom kapaciteten ifølge tælling er ca. 3.500.

Konsekvensen af dette er at OTM ikke er i stand til at gengive trængselsforhold generelt og kan
ikke anvendes til at vurdere trængsel på konkrete lokaliteter. Dette er blandt andet grunden til at
der i dette projekt anvendes en mesomodel til at belyse trængselsforholdene, idet en mesomodel
netop kan beregne trængsel i kryds og på strækninger og samtidigt kan mesomodellen fordele
trafikken rundt i netværket alt efter trængselsniveauet.

Scenarie 2 – Nye forbindelser og forbedret cykel og kollektiv
trafik

I scenarie 2 hvor der er opgraderede cykel og kollektiv forbindelser og vejinfrastrukturen er som i
scenarie 1 er der ikke betydelige ændringer i trafikmængderne i forhold til scenarie 1. De bereg-
nede strækningsbelastninger vist på nedenstående kort.
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Figur 54 Trafikal belastning i scenarie 2, baseret på OTM. Morgenspidstime.

De eneste ændringer i forhold til scenarie 1 ses på Langebro, hvor der reduceres med 100 køretø-
jer i timen samt Vindebrogade og Nørre Voldgade hvor der også sker en lille reduktion på ca. 50
køretøjer. Til gengæld sker der en lille stigning på knap 100 køretøjer på Torvegade.
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Overordnet set giver disse ændringer ikke anledning til væsentligt anderledes trængselsbillede
end i scenarie 1. Dog kan der forekomme steder, hvor bare en mindre reduktion i trafik kan med-
føre forbedrede forhold.

Igen vil mesomodellen konkretisere de egentlige effekter af en opgraderet infrastruktur for kollek-
tiv trafik og cykler, idet den netop kan beregne trængsel og effekt af disse mindre ændringer.

Scenarie 3 – Bilfri by og opgraderede veje, cykel samt kollektiv
trafik
En bilfri Lynetteholmen vil betyde færre bilture til og fra Lynetteholmen. Imidlertid vil der stadig
være mange bilture til og fra resten af Østhavnen, som vil belaste vejnettet og særligt den nord-
lige forbindelse.
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Figur 55 Trafikal belastning i scenarie 3, baseret på OTM. Morgenspidstime.

Den største effekt af bilfri by ses på den nordlige forbindelse, hvor trafikken falder fra 4200 til
3600 i timen, når Lynetteholmen gøres bilfri. De øvrige strækninger har kun begrænsede eller in-
gen reduktioner i trafik. Derfor kan der heller ikke forventes mærkbare forskelle i trængselsbereg-
ningerne mellem scenarie 2 og 3.
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Scenarie 4 – Bilfri by, opgraderede cykelforhold, ny nordlige
forbindelse samt bedre kollektiv trafik
I Scenarie 4 er det etableret e ny nordlig forbindelse, samt hele Østhavnen er bilfri. Det påvirker
tydeligt trafikken til og fra området:

Figur 56 Trafikal belastning i scenarie 4, baseret på OTM. Morgenspidstime
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Det ses tydeligt på ovenstående figur, hvordan den nye nordlige forbindelse har en langt mindre
efterspørgsel end den anden nordlige forbindelse i scenarie 2 og 3. Ydermere ses det, at når hele
Østhavnen er bilfri, påvirker det trafikken væsentligt på de tilstødende veje til området. Kløver-
marksvej har halv så meget trafik i scenarie 4 sammenlignet med scenarie 3, og Prinsessegade
oplever har også en mindre efterspørgsel.

Cykeltrafik på stinettet
Beregningerne af cykler i stinettet for alle scenarierne er vist i nedenstående kort. Tallene er angi-
vet som hverdagsdøgntrafik.
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Figur 57 Cykel belastning i basisscenariet, baseret på OTM. Hverdagsdøgntrafik.

Den trafikale belastning på cykelnetværket viser en eftersprøgsel på 16.600 cykler på den nye
forbindelse (Langelinje forbindelsen). Knippelsbro viser sig, som den forbindelse med størst
efterspørgsel ifølge OTM. I dag kører der 34.100 cykler på Knippelsbro, hvor der i OTM er en
efterspørgsel på 36.200 cyklister i 2050.

Cykelturene i Scenarie 1 fordeler sig således:
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Figur 58 Cykel belastning i Scenarie 1, baseret på OTM. Hverdagsdøgntrafik.

Der er generelt ikke store forskel på efterspørgslen i cykeltrafik i forhold til basisscenariet. Dette
skyldes, at der i scenarie 1 ikke er lavet forbedringer for cyklerne, samtidig med, at der ikke er
lavet forbedringer til forbedringer til kollektiv transport. Det kan konkluderes at de nye forbindel-
ser der er lavet for bilerne, ikke påvirker cykeltrafikken.

Scenarie 2 har en nordlig og sydlig forbindelse til Lynetteholmen. Ydermere er forholdene for cyk-
lister og kollektiv trafik forbedret, herunder en ny stiforbindelse mellem Nordhavnen og Lynette-
holmen.
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Figur 59 Cykel belastning i Scenarie 2, baseret på OTM. Hverdagsdøgntrafik.

Ændringerne i belastningen i netværket er ikke signifikante. Dette skyldes, at den frigivet kapaci-
tet, som de flere kollektive rejsende vil give netværket, vil blive udfyldt af andre køretøjer, da der
vil være ledig kapacitet.
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Figur 60 Cykel belastning i Scenarie 3, baseret på OTM. Hverdagsdøgntrafik.
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Figur 61 Cykel belastning i Scenarie 4, baseret på OTM. Hverdagsdøgntrafik.
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Samtlige kort er vist i det følgende



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

86/114

Basisscenarie

Belastningskort for Basisscenariet med hverdagsdøgntrafik



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

87/114

Belastningskort for Basisscenariet med spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Scenarie 1 – Nordlig og sydlig forbindelse

Belastningskort for Scenarie 1 med hverdagsdøgntrafik



Rambøll - Alternativer til Østlig Ringvej

89/114

Belastningskort for Scenarie 1 med spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Scenarie 2 – Nye forbindelser og forbedret cykel og kollektiv trafik

Belastningskort for Scenarie 2 med hverdagsdøgntrafik
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Belastningskort for Scenarie 2 med spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Belastningskort for Scenarie 3 med spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Belastningskort for Scenarie 3 med hverdagsdøgntrafik
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Belastningskort for Scenarie 4 med spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Belastningskort for Scenarie 3 med hverdagsdøgntrafik
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Differenskort

Differenskort mellem Basisscenariet og Scenarie 1 for spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Differenskort mellem Basisscenariet og Scenarie 2 for spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Differenskort mellem Basisscenariet og Scenarie 3 for spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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Differenskort mellem Basisscenariet og Scenarie 4 for spidstimetrafik (Morgen 07-08)
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BILAG 3 TRÆNGSELSBEREGNING AF BASISSCENARIE
MED SANERINGSPLAN C

Figur 62. Gennemsnitshastighed over spidstimen 7-8 i indre by og det nordlige Amager. Scenarie 2.
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BILAG 4 KOLLEKTIV TRANSPORT

ANTAL PÅSTIGERE FOR METRO

M1 + M2 Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Følsomhed 2

Vanløse 17.920 17.830 16.150 16.160 16.210 16.230

Flintholm 10.430 10.390 10.000 10.010 10.040 10.070

Lindevang 9.190 9.180 9.230 9.250 9.280 9.330

Solbjerg 9.480 9.470 9.300 9.320 9.360 9.420

Frederiksberg 21.530 21.440 20.010 20.050 20.130 19.930

Forum 10.440 10.380 10.610 10.690 10.860 12.400

Nørreport 48.040 47.530 37.390 37.410 37.550 36.470

Kongens Nytorv 55.920 56.200 46.700 46.740 47.090 45.060

Christianshavn 40.110 39.690 26.990 27.040 27.280 26.860

Islands Brygge 12.220 12.210 8.570 8.670 8.920 9.960

Universitet 6.710 6.710 6.580 6.600 6.660 6.630

Sundby 2.750 2.750 2.700 2.710 2.710 2.720

Bella Center 10.050 10.040 10.080 10.110 10.180 10.180

Ørestad 17.070 17.050 16.660 16.730 16.910 16.960

Vestamager 10.100 10.100 10.100 10.120 10.170 10.220

Amagerbro 18.370 18.400 13.760 13.830 14.100 15.830

Lergravsparken 13.580 13.590 10.290 10.310 10.380 10.260

Øresund 5.760 5.760 5.740 5.760 5.800 5.810

Amager Strand 2.330 2.330 2.290 2.300 2.310 2.300

Femøren 3.370 3.370 3.310 3.320 3.340 3.330

Kastrup 3.350 3.360 3.420 3.420 3.440 3.450

Lufthavnen 20.310 20.370 20.190 20.220 20.320 20.520

Total 349.030 348.150 300.070 300.770 303.040 303.940

Figur 63 Antal påstigere på hele metrolinje M1+M2. Hverdagsdøgntrafik.
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M3+M4 Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Følsomhed 2

M4 Ny Ellebjerg 11.240 11.300 11.240 11.260 11.310 11.430

Mozarts Plads 6.160 6.210 6.330 6.350 6.370 6.470

Sluseholmen 7.710 7.690 7.630 7.640 7.680 7.740

Enghave Brygge 10.660 10.640 10.820 10.830 10.880 10.930

Havneholmen 20.880 20.830 21.430 21.500 21.720 21.610

M3+M4 København H 70.170 70.190 80.690 80.960 81.900 84.540

Rådhuspladsen 12.810 12.730 12.400 12.440 12.560 12.350

Gammel Strand 18.030 17.850 12.200 12.270 12.400 12.240

Kongens Nytorv 66.240 66.570 57.480 57.690 58.250 56.990

Marmorkirken 6.140 6.050 5.580 5.590 5.630 5.510

Østerport 39.240 40.370 43.490 44.160 45.220 52.900

M3 Trianglen 17.970 17.820 17.370 17.450 17.580 17.810

Poul Henningsens Plads 12.120 12.050 11.820 11.860 11.950 11.970

Vibenhus Runddel 9.910 9.870 9.900 9.920 9.970 10.160

Skjolds Plads 5.130 5.150 5.260 5.280 5.300 5.620

Nørrebro 22.910 22.890 23.370 23.440 23.550 24.460

Nørrebros Runddel 6.840 6.780 6.860 6.870 6.900 6.940

Nuuks Plads 2.250 2.240 2.240 2.240 2.240 2.250

Aksel Møllers Have 9.740 9.700 9.780 9.800 9.840 9.900

Frederiksberg 15.230 15.130 14.250 14.270 14.330 14.270

Frederiksberg Alle 9.660 9.610 9.510 9.530 9.590 9.690

Enghave Plads 15.500 15.430 15.530 15.570 15.660 15.800

M4 Nordhavn 11.670 12.490 12.170 12.220 12.390 11.980

Orientkaj 10.070 10.130 9.930 10.010 10.240 9.920

v/ Levantkaj 6.050 6.250 5.640 5.660 5.830 5.530

v/ Lynetteholmen N 3.380 6.260 0 0 0 0

v/ Lynetteholmen S 4.270 6.120 0 0 0 0

v/ Krydstogtkaj 6.930 6.910 7.440 7.480 7.730 7.510

v/ Nordstrand 4.800 4.780 5.010 5.030 5.140 5.140

v/ Fiskerikaj 5.800 5.780 6.130 6.170 6.330 6.420

I alt 449.510 455.820 441.500 443.490 448.490 458.080

Figur 64 Antal påstigere på metrolinje M3+M4. Hverdagsdøgntrafik
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 M5 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Følsomhed 2

Forum 9.100 9.220 9.460 11.850

København H 41.760 42.240 43.600 52.190

Islands Brygge 17.200 17.360 17.710 19.630

Amagerbro 19.800 19.960 20.440 23.500

v/ Prags Boulevard 5.140 5.170 5.250 5.570

v/ Kløverparken 9.160 9.240 10.390 9.490

v/ Refshaleøen 24.010 24.210 27.510 28.210

v/ Lynetteholmen S 8.500 9.580 9.880 36.160

v/ Lynetteholmen N 8.050 9.080 9.300 33.750

Østerport 17.690 18.740 19.990 38.290

Total 160.410 164.800 173.530 258.640

Figur 65 Antal påstigere på metrolinje M5. Hverdagsdøgntrafik

STRÆKNINGSBELASTNINGER FOR METRO

M1 + M2 Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Følsomhed 2

Vanløse-Flintholm 36.420 36.190 32.680 32.710 32.840 32.920

Flintholm-Lindevang 54.880 54.560 50.260 50.320 50.530 50.810

Lindevang-Solbjerg 66.190 65.860 61.790 61.890 62.170 62.800

Solbjerg-Frederiksberg 79.650 79.290 74.940 75.080 75.470 76.340

Frederiksberg-Forum 96.610 96.240 91.600 91.820 92.400 93.460

Forum-Nørreport 109.760 109.350 92.770 92.850 93.180 90.510

Nørreport-Kgs. Nytorv 155.870 155.270 123.140 123.230 123.730 119.910

Kgs. Nytorv-Christianshavn 214.740 214.320 168.040 168.150 168.980 162.950

Christianshavn-Islands Brygge 93.930 93.810 74.250 74.330 74.640 72.330

Islands Brygge-Universitet 78.460 78.330 77.390 77.670 78.390 78.710

Universitet-Sundby 69.620 69.480 68.850 69.100 69.730 69.970

Sundby-Bella Center 65.870 65.730 65.130 65.360 65.980 66.160

Bella Center-Ørestad 49.990 49.880 49.140 49.350 49.840 50.060

Ørestad - Vestamager 19.700 19.680 19.560 19.600 19.690 19.750

Christianshavn-Amagerbro 112.060 112.260 86.940 87.030 87.560 84.460

Amagerbro-Lergravsparken 86.540 86.700 80.630 80.740 81.220 82.040

Lergravsparken-Øresund 63.820 63.960 63.640 63.730 64.100 64.880

Øresund-Amager Strand 54.240 54.380 54.050 54.140 54.430 55.060

Amager Strand-Femøren 50.490 50.630 50.330 50.400 50.670 51.230

Femøren-Kastrup 45.390 45.510 45.260 45.310 45.540 46.010

Kastrup-Lufthavnen 39.410 39.500 39.120 39.170 39.360 39.800

Figur 66 Strækningsbelastninger for M1 + M2. Hverdagsdøgntrafik
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Basis Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Følsomhed 2

M4 Ny Ellebjerg-Mozarts Plads 11.240 11.310 11.190 11.220 11.300 11.520

Mozarts Plads-Sluseholmen 14.880 15.080 15.130 15.160 15.280 15.730

Sluseholmen-Enghave Brygge 20.620 20.620 20.880 20.930 21.090 21.700

Enghave Brygge-Havneholmen 29.140 27.290 27.670 27.720 27.910 28.610

Havneholmen-København H 43.990 40.430 41.250 41.350 41.720 42.360

M3+M4 København H-Rådhuspladsen 61.540 67.690 60.910 61.000 61.550 59.330

Rådhuspladsen-Gammel Strand 59.710 69.150 61.000 61.110 61.650 59.450

Gammel Strand-Kongens Nytorv 60.830 68.670 59.720 59.870 60.360 58.510

Kongens Nytorv-Marmorkirken 73.670 79.690 71.660 72.100 73.130 72.000

Marmorkirken-Østerport 71.510 77.230 69.380 69.830 70.850 69.870

M3 Østerport-Trianglen 46.910 43.280 42.820 43.030 43.380 45.750

Trianglen-Poul Henningsens Plads 33.120 29.900 29.760 29.890 30.120 32.130

Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel 26.050 22.890 22.880 22.980 23.130 24.960

Vibenhus Runddel-Skjolds Plads 18.560 16.100 16.010 16.080 16.190 17.770

Skjolds Plads-Nørrebro 14.350 12.500 12.270 12.330 12.410 13.620

Nørrebro-Nørrebros Runddel 9.820 10.710 11.500 11.510 11.550 11.230

Nørrebros Runddel-Nuuks Plads 14.730 16.000 17.030 17.060 17.140 17.190

Nuuks Plads-Aksel Møllers Have 16.150 17.500 18.620 18.650 18.740 18.940

Aksel Møllers Have-Frederiksberg 23.850 25.020 26.200 26.260 26.410 26.800

Frederiksberg-Frederiksberg Alle 28.250 28.870 30.100 30.180 30.390 31.020

Frederiksberg Alle-Enghave Plads 34.050 34.450 35.830 35.940 36.220 37.220

Enghave Plads-København H 43.160 43.730 45.390 45.540 45.950 47.530

M4 Østerport-Nordhavn 29.670 38.120 32.480 32.690 33.530 33.310

Nordhavn-Orientkaj 32.060 42.510 32.680 32.870 33.760 33.150

Orientkaj-v/ Levantkaj 24.550 34.030 23.830 23.950 24.630 24.240

v/Levantkaj - Lynetteholmen N 6.060 12.340 0 0 0 0

Lynetteholmen N - Lynetteholmen S 3.420 6.120 0 0 0 0

v/ Levantkaj-v/ Krydstogtkaj 14.540 17.260 18.360 18.450 18.970 18.860

v/ Krydstogtkaj-v/ Nordstrand 8.920 10.510 11.090 11.150 11.420 11.510

v/ Nordstrand-v/ Fiskerikaj 4.870 5.780 6.130 6.170 6.330 6.420

Figur 67 Strækningsbelastninger for M3 + M4. Hverdagsdøgntrafik

Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Følsomhed 2

Forum-København H 19.030 19.290 19.830 25.280

København H-Islands Brygge 88.150 89.360 92.840 117.480

Islands Brygge-Amagerbro 76.780 78.320 82.500 113.220

Amagerbro-v/ Prags Boulevard 61.020 62.860 67.890 107.530

v/ Prags Boulevard-v/ Kløverparken 57.980 59.880 65.080 106.270

v/ Kløverparken-v/ Refshaleøen 50.490 52.480 56.780 100.700

v/ Refshaleøen-v/ Lynetteholmen S 39.600 41.670 44.720 92.480

v/ Lynetteholmen S-v/ Lynetteholmen N 36.020 37.830 40.760 76.060

v/ Lynetteholmen N-Østerport 38.370 40.610 43.400 84.070
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Figur 68 Strækningsbelastninger for M5. Hverdagsdøgntrafik

RETNINGSBELASTNINGER FOR METRO - BASIS.
M1 og M2

Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Vanløse-Flintholm 2620 1840 17920 18500 36420
Flintholm-Lindevang 3780 2580 26810 28070 54880
Lindevang-Solbjerg 4290 3200 32320 33870 66190
Solbjerg-Frederiksberg 4930 4100 39120 40530 79650
Frederiksberg-Forum 5230 5750 46780 49830 96610
Forum-Nørreport 5820 6610 52840 56920 109760
Nørreport-Kgs. Nytorv 7790 9730 74450 81420 155870
Kgs. Nytorv-Christianshavn 9950 12440 102480 112260 214740
Christianshavn-Islands Brygge 5260 4030 46190 47740 93930
Islands Brygge-Universitet 3000 3740 37480 40980 78460
Universitet-Sundby 2360 3490 33130 36490 69620
Sundby-Bella Center 2130 3240 31190 34680 65870
Bella Center-Ørestad 1620 2540 24080 25910 49990
Ørestad-Vestamager 630 1400 9600 10100 19700
Christianshavn-Amagerbro 3560 6810 53250 58810 112060
Amagerbro-Lergravsparken 2970 4710 42220 44320 86540
Lergravsparken-Øresund 2340 2890 30910 32910 63820
Øresund-Amager Strand 2160 2100 26300 27940 54240
Amager Strand-Femøren 2010 1770 24490 26000 50490
Femøren-Kastrup 1760 1460 21940 23450 45390
Kastrup-Lufthavnen 1480 1140 19100 20310 39410
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Metro M3 (Cityringen) og M4

Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger

M4 Ny Ellebjerg-Mozarts Plads 1260 1070 11240 11270 22510

Mozarts Plads-v/ Slusen 1830 1290 14880 15010 29890

v/ Slusen-v/ Frederiksholmsløbet 2720 1750 20620 20570 41190

v/ Frederiksholmsløbet-v/ Fisketorvet 3450 2860 29140 27260 56400

v/ Fisketorvet-København H 4770 3530 43990 40480 84470

M3+M4 København H-Rådhuspladsen 7870 5440 61540 67620 129160

Rådhuspladsen-Gammel Strand 7100 6160 59710 68890 128600

Gammel Strand-Kongens Nytorv 6690 6560 60830 68310 129140

Kongens Nytorv-Marmorkirken 6570 9610 73670 78110 151780

Marmorkirken-Østerport 6080 9630 71510 75560 147070

M3 Østerport-Trianglen 4590 4340 46910 43350 90260

Trianglen-Poul Henningsens Plads 2950 3460 33120 29860 62980

Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel 2580 2630 26050 22830 48880

Vibenhus Runddel-Skjolds Plads 1600 1960 18560 16020 34580

Skjolds Plads-Nørrebro 1250 1520 14350 12450 26800

Nørrebro-Nørrebros Runddel 1000 1020 9820 10780 20600

Nørrebros Runddel-Nuuks Plads 1400 1660 14730 16060 30790

Nuuks Plads-Aksel Møllers Have 1580 1780 16150 17560 33710

Aksel Møllers Have-Frederiksberg 2480 2200 23850 25100 48950

Frederiksberg-Frederiksberg Alle 2830 2790 28250 28970 57220

Frederiksberg Alle-Enghave Plads 3540 3320 34050 34570 68620

Enghave Plads-København H 4730 4200 43160 43880 87040

M4 Østerport-Nordhavn 2870 5570 29670 35100 64770

Nordhavn-Orientkaj 2780 6370 32060 38420 70480

Orientkaj-v/ Levantkaj 1430 5800 24550 29720 54270

v/ Levantkaj-v/ Lynetteholmen N 440 1480 6060 7640 13700

v/ Lynetteholmen N-v/ Lynetteholmen S 260 760 3420 4270 7690

v/ Levantkaj-v/ Krydstogtkaj 820 3330 14540 17310 31850

v/ Krydstogtkaj-v/ Nordstrand 490 2010 8920 10550 19470

v/ Nordstrand-v/ Fiskerikaj 350 1000 4870 5800 10670
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RETNINGSBELASTNINGER FOR METRO – SCENARIE 1
M1 og M2
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Vanløse-Flintholm 2610 1830 17830 18360 36190
Flintholm-Lindevang 3770 2570 26690 27870 54560
Lindevang-Solbjerg 4280 3190 32210 33650 65860
Solbjerg-Frederiksberg 4910 4090 39010 40280 79290
Frederiksberg-Forum 5210 5750 46680 49560 96240
Forum-Nørreport 5790 6610 52710 56640 109350
Nørreport-Kgs. Nytorv 7760 9720 74150 81120 155270
Kgs. Nytorv-Christianshavn 9940 12430 102200 112120 214320
Christianshavn-Islands Brygge 5260 4030 46070 47740 93810
Islands Brygge-Universitet 2990 3740 37350 40980 78330
Universitet-Sundby 2350 3500 33000 36480 69480
Sundby-Bella Center 2120 3250 31070 34660 65730
Bella Center-Ørestad 1620 2540 23980 25900 49880
Ørestad-Vestamager 620 1400 9580 10100 19680
Christianshavn-Amagerbro 3570 6840 53270 58990 112260
Amagerbro-Lergravsparken 2970 4720 42260 44440 86700
Lergravsparken-Øresund 2350 2900 30950 33010 63960
Øresund-Amager Strand 2160 2110 26350 28030 54380
Amager Strand-Femøren 2010 1780 24540 26090 50630
Femøren-Kastrup 1760 1460 21980 23530 45510
Kastrup-Lufthavnen 1490 1140 19130 20370 39500
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Metro M3 (Cityringen) og M4
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
M4 Ny Ellebjerg-Mozarts Plads 1270 1070 11300 11310 22610

Mozarts Plads-v/ Slusen 1840 1300 14980 15080 30060
v/ Slusen-v/ Frederiksholmsløbet 2740 1750 20700 20620 41320
v/ Frederiksholmsløbet-v/ Fisketorvet 3460 2850 29210 27290 56500
v/ Fisketorvet-København H 4770 3520 44030 40430 84460

M3+M4 København H-Rådhuspladsen 7890 5450 61790 67690 129480
Rådhuspladsen-Gammel Strand 7120 6170 60010 69150 129160
Gammel Strand-Kongens Nytorv 6710 6580 61110 68670 129780
Kongens Nytorv-Marmorkirken 6650 9720 74810 79690 154500
Marmorkirken-Østerport 6180 9760 72700 77230 149930

M3 Østerport-Trianglen 4600 4330 46920 43280 90200
Trianglen-Poul Henningsens Plads 2950 3460 33180 29900 63080
Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel 2590 2640 26090 22890 48980
Vibenhus Runddel-Skjolds Plads 1610 1970 18630 16100 34730
Skjolds Plads-Nørrebro 1250 1520 14360 12500 26860
Nørrebro-Nørrebros Runddel 1000 1010 9760 10710 20470
Nørrebros Runddel-Nuuks Plads 1390 1660 14630 16000 30630
Nuuks Plads-Aksel Møllers Have 1570 1780 16050 17500 33550
Aksel Møllers Have-Frederiksberg 2470 2190 23720 25020 48740
Frederiksberg-Frederiksberg Alle 2820 2790 28140 28870 57010
Frederiksberg Alle-Enghave Plads 3520 3310 33930 34450 68380
Enghave Plads-København H 4710 4190 43010 43730 86740

M4 Østerport-Nordhavn 3080 5810 32230 38120 70350
Nordhavn-Orientkaj 3070 6680 35570 42510 78080
Orientkaj-v/ Levantkaj 1730 6120 28290 34030 62320
v/ Levantkaj-v/ Lynetteholmen N 760 1800 10200 12340 22540
v/ Lynetteholmen N-v/ Lynetteholmen S 390 870 5090 6120 11210
v/ Levantkaj-v/ Krydstogtkaj 820 3330 14490 17260 31750
v/ Krydstogtkaj-v/ Nordstrand 490 2010 8880 10510 19390
v/ Nordstrand-v/ Fiskerikaj 350 1000 4850 5780 10630
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RETNINGSBELASTNINGER FOR METRO – SCENARIE 2
M1 og M2
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Vanløse-Flintholm 2370 1450 16150 16530 32680
Flintholm-Lindevang 3480 2140 24630 25630 50260
Lindevang-Solbjerg 4020 2770 30250 31540 61790
Solbjerg-Frederiksberg 4630 3650 36910 38030 74940
Frederiksberg-Forum 4990 5180 44510 47090 91600
Forum-Nørreport 4950 5160 44800 47970 92770
Nørreport-Kgs. Nytorv 5980 7200 59250 63890 123140
Kgs. Nytorv-Christianshavn 7280 9270 80570 87470 168040
Christianshavn-Islands Brygge 3330 3350 35760 38490 74250
Islands Brygge-Universitet 2930 3650 36780 40610 77390
Universitet-Sundby 2330 3410 32660 36190 68850
Sundby-Bella Center 2100 3170 30730 34400 65130
Bella Center-Ørestad 1600 2450 23610 25530 49140
Ørestad-Vestamager 610 1390 9460 10100 19560
Christianshavn-Amagerbro 2820 5020 41910 45030 86940
Amagerbro-Lergravsparken 2790 4190 39360 41270 80630
Lergravsparken-Øresund 2350 2840 30810 32830 63640
Øresund-Amager Strand 2170 2050 26210 27840 54050
Amager Strand-Femøren 2020 1730 24400 25930 50330
Femøren-Kastrup 1760 1420 21850 23410 45260
Kastrup-Lufthavnen 1480 1090 18930 20190 39120
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Metro M3 (Cityringen) og M4
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
M4 Ny Ellebjerg-Mozarts Plads 1290 1030 11240 11190 22430

Mozarts Plads-v/ Slusen 1900 1260 15080 15130 30210
v/ Slusen-v/ Frederiksholmsløbet 2830 1730 21010 20880 41890
v/ Frederiksholmsløbet-v/ Fisketorvet 3580 2840 29730 27670 57400
v/ Fisketorvet-København H 4930 3530 45250 41250 86500

M3+M4 København H-Rådhuspladsen 7320 4690 56660 60910 117570
Rådhuspladsen-Gammel Strand 6490 5260 54180 61000 115180
Gammel Strand-Kongens Nytorv 5800 5750 53820 59720 113540
Kongens Nytorv-Marmorkirken 5790 8670 67450 71660 139110
Marmorkirken-Østerport 5340 8720 65510 69380 134890

M3 Østerport-Trianglen 4640 4280 46850 42820 89670
Trianglen-Poul Henningsens Plads 3000 3450 33340 29760 63100
Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel 2640 2630 26210 22880 49090
Vibenhus Runddel-Skjolds Plads 1620 1940 18630 16010 34640
Skjolds Plads-Nørrebro 1220 1470 14030 12270 26300
Nørrebro-Nørrebros Runddel 1130 1080 10490 11500 21990
Nørrebros Runddel-Nuuks Plads 1540 1750 15470 17030 32500
Nuuks Plads-Aksel Møllers Have 1720 1880 16930 18620 35550
Aksel Møllers Have-Frederiksberg 2640 2290 24740 26200 50940
Frederiksberg-Frederiksberg Alle 2920 2980 29060 30100 59160
Frederiksberg Alle-Enghave Plads 3640 3510 34910 35830 70740
Enghave Plads-København H 4860 4400 44290 45390 89680

M4 Østerport-Nordhavn 2830 4820 28240 32480 60720
Nordhavn-Orientkaj 2470 5180 27750 32680 60430
Orientkaj-v/ Levantkaj nord 1110 4580 20050 23830 43880
v/ Levantkaj nord-v/ Krydstogtkaj 900 3480 15470 18360 33830
v/ Krydstogtkaj-v/ Nordstrand 530 2100 9410 11090 20500
v/ Nordstrand-v/ Fiskerikaj 380 1040 5170 6130 11300

M5
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Forum-København H 970 1390 9100 9930 19030
København H-Islands Brygge 5050 5620 41390 46760 88150
Islands Brygge-Amagerbro 2940 5730 34710 42070 76780
Amagerbro-v/ Prags Boulevard 2680 4260 28210 32810 61020
v/ Prags Boulevard-v/ Kløverparken 2540 4020 26430 31550 57980
v/ Kløverparken-v/ Refshaleøen 2260 3430 23330 27160 50490
v/ Refshaleøen-v/ Lynetteholmen S 2180 2200 19920 19680 39600
v/ Lynetteholmen S-v/ Lynetteholmen N 2260 1720 18820 17200 36020
v/ Lynetteholmen N-Østerport St. 2700 1560 20680 17690 38370
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RETNINGSBELASTNINGER FOR METRO – SCENARIE 3
M1 og M2
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Vanløse-Flintholm 2380 1460 16160 16550 32710
Flintholm-Lindevang 3490 2150 24660 25660 50320
Lindevang-Solbjerg 4020 2780 30290 31600 61890
Solbjerg-Frederiksberg 4630 3660 36970 38110 75080
Frederiksberg-Forum 4990 5200 44600 47220 91820
Forum-Nørreport 4950 5160 44820 48030 92850
Nørreport-Kgs. Nytorv 5990 7200 59270 63960 123230
Kgs. Nytorv-Christianshavn 7280 9270 80610 87540 168150
Christianshavn-Islands Brygge 3330 3350 35800 38530 74330
Islands Brygge-Universitet 2940 3650 36910 40760 77670
Universitet-Sundby 2340 3420 32790 36310 69100
Sundby-Bella Center 2110 3170 30840 34520 65360
Bella Center-Ørestad 1600 2460 23720 25630 49350
Ørestad-Vestamager 610 1390 9480 10120 19600
Christianshavn-Amagerbro 2820 5030 41950 45080 87030
Amagerbro-Lergravsparken 2800 4190 39410 41330 80740
Lergravsparken-Øresund 2360 2850 30850 32880 63730
Øresund-Amager Strand 2170 2050 26250 27890 54140
Amager Strand-Femøren 2030 1730 24430 25970 50400
Femøren-Kastrup 1770 1420 21870 23440 45310
Kastrup-Lufthavnen 1490 1090 18950 20220 39170
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Metro M3 (Cityringen) og M4
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
M4 Ny Ellebjerg-Mozarts Plads 1290 1040 11260 11220 22480

Mozarts Plads-v/ Slusen 1900 1270 15110 15160 30270
v/ Slusen-v/ Frederiksholmsløbet 2830 1740 21050 20930 41980
v/ Frederiksholmsløbet-v/ Fisketorvet 3580 2850 29790 27720 57510
v/ Fisketorvet-København H 4940 3550 45380 41350 86730

M3+M4 København H-Rådhuspladsen 7330 4700 56730 61000 117730
Rådhuspladsen-Gammel Strand 6500 5270 54240 61110 115350
Gammel Strand-Kongens Nytorv 5810 5760 53930 59870 113800
Kongens Nytorv-Marmorkirken 5790 8700 67750 72100 139850
Marmorkirken-Østerport 5350 8750 65810 69830 135640

M3 Østerport-Trianglen 4680 4280 47110 43030 90140
Trianglen-Poul Henningsens Plads 3030 3450 33510 29890 63400
Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel 2660 2630 26360 22980 49340
Vibenhus Runddel-Skjolds Plads 1640 1950 18740 16080 34820
Skjolds Plads-Nørrebro 1230 1480 14110 12330 26440
Nørrebro-Nørrebros Runddel 1130 1080 10490 11510 22000
Nørrebros Runddel-Nuuks Plads 1540 1750 15490 17060 32550
Nuuks Plads-Aksel Møllers Have 1720 1880 16950 18650 35600
Aksel Møllers Have-Frederiksberg 2640 2300 24770 26260 51030
Frederiksberg-Frederiksberg Alle 2930 2990 29120 30180 59300
Frederiksberg Alle-Enghave Plads 3640 3520 34990 35940 70930
Enghave Plads-København H 4870 4430 44390 45540 89930

M4 Østerport-Nordhavn 2840 4820 28330 32690 61020
Nordhavn-Orientkaj 2480 5190 27820 32870 60690
Orientkaj-v/ Levantkaj nord 1110 4580 20080 23950 44030
v/ Levantkaj nord-v/ Krydstogtkaj 900 3480 15500 18450 33950
v/ Krydstogtkaj-v/ Nordstrand 530 2100 9430 11150 20580
v/ Nordstrand-v/ Fiskerikaj 380 1050 5180 6170 11350

M5
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Forum-København H 980 1420 9220 10070 19290
København H-Islands Brygge 5060 5750 41980 47380 89360
Islands Brygge-Amagerbro 2940 5890 35450 42870 78320
Amagerbro-v/ Prags Boulevard 2690 4430 29090 33770 62860
v/ Prags Boulevard-v/ Kløverparken 2550 4200 27330 32550 59880
v/ Kløverparken-v/ Refshaleøen 2270 3620 24290 28190 52480
v/ Refshaleøen-v/ Lynetteholmen S 2190 2390 20980 20690 41670
v/ Lynetteholmen S-v/ Lynetteholmen N 2350 1800 19770 18060 37830
v/ Lynetteholmen N-Østerport St. 2890 1570 21870 18740 40610
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RETNINGSBELASTNINGER FOR METRO – SCENARIE 4
M1 og M2
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Vanløse-Flintholm 2380 1470 16210 16630 32840
Flintholm-Lindevang 3490 2160 24740 25790 50530
Lindevang-Solbjerg 4030 2810 30400 31770 62170
Solbjerg-Frederiksberg 4640 3700 37120 38350 75470
Frederiksberg-Forum 5000 5250 44820 47580 92400
Forum-Nørreport 4960 5180 44920 48260 93180
Nørreport-Kgs. Nytorv 6000 7230 59430 64300 123730
Kgs. Nytorv-Christianshavn 7320 9300 80960 88020 168980
Christianshavn-Islands Brygge 3350 3360 35960 38680 74640
Islands Brygge-Universitet 2980 3660 37280 41110 78390
Universitet-Sundby 2370 3420 33120 36610 69730
Sundby-Bella Center 2130 3170 31170 34810 65980
Bella Center-Ørestad 1630 2460 23990 25850 49840
Ørestad-Vestamager 620 1390 9520 10170 19690
Christianshavn-Amagerbro 2830 5050 42180 45380 87560
Amagerbro-Lergravsparken 2830 4200 39630 41590 81220
Lergravsparken-Øresund 2390 2850 31020 33080 64100
Øresund-Amager Strand 2200 2060 26390 28040 54430
Amager Strand-Femøren 2050 1730 24560 26110 50670
Femøren-Kastrup 1790 1420 21980 23560 45540
Kastrup-Lufthavnen 1500 1090 19040 20320 39360
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Metro M3 (Cityringen) og M4
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
M4 Ny Ellebjerg-Mozarts Plads 1290 1050 11310 11300 22610

Mozarts Plads-v/ Slusen 1900 1290 15190 15280 30470
v/ Slusen-v/ Frederiksholmsløbet 2840 1770 21170 21090 42260
v/ Frederiksholmsløbet-v/ Fisketorvet 3590 2890 29950 27910 57860
v/ Fisketorvet-København H 4940 3600 45740 41720 87460

M3+M4 København H-Rådhuspladsen 7370 4750 57170 61550 118720
Rådhuspladsen-Gammel Strand 6520 5330 54600 61650 116250
Gammel Strand-Kongens Nytorv 5830 5820 54250 60360 114610
Kongens Nytorv-Marmorkirken 5810 8840 68390 73130 141520
Marmorkirken-Østerport 5360 8890 66450 70850 137300

M3 Østerport-Trianglen 4750 4290 47600 43380 90980
Trianglen-Poul Henningsens Plads 3080 3460 33860 30120 63980
Poul Henningsens Plads-Vibenhus Runddel 2710 2640 26610 23130 49740
Vibenhus Runddel-Skjolds Plads 1670 1950 18940 16190 35130
Skjolds Plads-Nørrebro 1250 1480 14260 12410 26670
Nørrebro-Nørrebros Runddel 1130 1080 10520 11550 22070
Nørrebros Runddel-Nuuks Plads 1540 1760 15540 17140 32680
Nuuks Plads-Aksel Møllers Have 1730 1900 17010 18740 35750
Aksel Møllers Have-Frederiksberg 2650 2320 24870 26410 51280
Frederiksberg-Frederiksberg Alle 2930 3020 29250 30390 59640
Frederiksberg Alle-Enghave Plads 3640 3560 35180 36220 71400
Enghave Plads-København H 4870 4490 44660 45950 90610

M4 Østerport-Nordhavn 2870 4960 28820 33530 62350
Nordhavn-Orientkaj 2500 5340 28300 33760 62060
Orientkaj-v/ Levantkaj nord 1130 4720 20480 24630 45110
v/ Levantkaj nord-v/ Krydstogtkaj 910 3580 15790 18970 34760
v/ Krydstogtkaj-v/ Nordstrand 540 2150 9580 11420 21000
v/ Nordstrand-v/ Fiskerikaj 380 1070 5260 6330 11590

M5
Strækning Kl. 7-8 Hverdagsdøgn

Frem Tilbage Frem Tilbage begge retninger
Forum-København H 980 1480 9460 10370 19830
København H-Islands Brygge 5080 6100 43560 49280 92840
Islands Brygge-Amagerbro 2960 6310 37330 45170 82500
Amagerbro-v/ Prags Boulevard 2710 4910 31370 36520 67890
v/ Prags Boulevard-v/ Kløverparken 2570 4680 29650 35430 65080
v/ Kløverparken-v/ Refshaleøen 2320 3980 26240 30540 56780
v/ Refshaleøen-v/ Lynetteholmen S 2430 2410 22490 22230 44720
v/ Lynetteholmen S-v/ Lynetteholmen N 2580 1810 21310 19450 40760
v/ Lynetteholmen N-Østerport St. 3120 1580 23410 19990 43400
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Introduktion 

Dette notat er et tillægsnotat til rapporten ”Alternativer til Østlig Ringvej”.  

 

I forbindelse med forundersøgelserne for Østlig Ringvej arbejdes der med en 

trafiksaneringsplan for Indre By. Udgangspunktet for trafiksaneringsplanen er 

at begrænse den gennemkørende trafik i de områder eller på de 

delstrækninger, hvor Østlig Ringvej bliver et reelt alternativ og tilskynde til at 

brug ringvejen. Beboere, kunder, lokale erhvervsdrivende mv. skal stadig 

kunne anvende bil til de relevante områder og strækninger 

I rapporten ”Alternativer til Østlig Ringvej” er de alternative scenarier holdt op 

overfor et basisscenarie uden trafiksaneringsplan. Dette notat præsenterer, 

hvordan trængsel og antal kørte kilometer ser ud, når man anvender et 

basisscenarie med Østlig Ringvej, hvor trafiksaneringsplanen for Indre By 

indgår som oprindeligt forudsat. 

 

 

 

Baggrund 

I projektet Alternativer til Østlig Ringvej blev det undersøgt, om trafikken i 

København kan håndteres, når der byudvikles i Østhavnen, Nordhavnen og 

Lynetteholm, og der ikke etableres en Østlig Ringvej.  

 

Der blev opstillet en række alternative scenarier, som blev sammenlignet med 

basisscenariet.  

 

• Scenarie 1 – Der etableres en Nordlig og Sydlig forbindelse til 

Lynetteholm som alternativ til Østlig Ringvej. 
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• Scenarie 2 –Foruden scenarie 1 forbedres den kollektive betjening af Lynetteholm i form af 

metrolinje M5 samt bedre betjening internt på Lynetteholm. Samtidigt forbedres 

cykelforbindelserne på Lynetteholm. 

• Scenarie 3 –Foruden scenarie 1 og 2 gøres Lynetteholm bilfri, forudsætningerne svarer til ”Bilfri 

eller delvist bilfri Lynetteholm” herunder reduktion af bilejerskab til 10-15 biler pr. 1000 

indbyggere, og parkering i få centrale anlæg.  

• Scenarie 4 –Foruden scenarie 1 og 2 gøres Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken bilfri, 

forudsætningerne svarer til ”Bilfri eller delvist bilfri Lynetteholm” herunder reduktion af 

bilejerskab til 10-15 biler pr. 1000 indbyggere og parkering i få centrale anlæg.  

 

Ingen af scenarierne indeholder trafiksaneringsplanen. Sammenligningen skete med et basisscenarie, 

hvor trafiksaneringsplanen ikke indgik som forudsætning, ligesom den ikke indgik i scenarierne. 

Projektet viste, at i alle scenarierne var den samlede forsinkelse i vejnettet større end i basisscenariet. 

Dette indikerede, at der er mere trængsel og forsinkelse i scenarierne 1-4 end i basisscenariet med 

Østlig Ringvej.  

 

Dette forholder sig imidlertid anderledes, når man anvender et basisscenarie med trafiksaneringsplanen 

som sammenligningsgrundlag, hvilket der redegøres for her. 

Resultater med et andet basisscenarie 

Forsinkelse i netværket er en indikator for trængselsniveauet og anvendes som 

sammenligningsgrundlag mellem scenarierne. I figuren nedenfor ses den samlede forsinkelse i 

netværket i spidstimen i basisscenarierne samt i de øvrige fire analyserede scenarier.  

 

 

Figur 1 Sammenligning af den samlede forsinkelse i netværket  

 

Basisscenariet med trafiksaneringsplanen viser større forsinkelse i netværket end basisscenariet uden 

trafiksaneringsplanen. Dette skyldes den øgede trængsel i centrum, hvor der opleves forlængede 

rejsetider i mange trafikkorridorer, når trafiksaneringsplanen er implementeret.  

 

Scenarierne 1-4 med alternativer til Østlig Ringvej har ikke trafiksanering i indre by. I scenarierne 1, 2 

og 3 er forsinkelsen i netværket på niveau med basisscenariet med trafiksaneringer. I scenarie 4 er 

forsinkelsen lavere.  

 

, uden sanering 



 

 

3/3 Doc ID    Version    

 

Scenarie 1, som består af en ny nordlig og sydlig forbindelse fra Lynetteholm, har dermed omtrent 

samme forsinkelse som et basisscenarie med trafiksaneringer. Derefter sker der gennem scenarierne en 

gradvis øget indsats for at mindske trafikken til og fra Lynetteholm og Østhavnen i form af forbedret 

kollektiv trafik og cykeltrafik i scenarie 2 og yderligere bilfri Lynetteholm i scenarie 3. Imidlertid viser 

resultaterne, at disse tiltag ingen effekt har for forsinkelsen og trængslen i forhold til basisscenariet med 

trafiksaneringer. Det er først i scenarie 4, hvor hele Østhavnen og Lynetteholm holdes helt bilfri, 

foruden de øvrige tiltag, at forsinkelsen er lavere end i basisscenariet med trafiksaneringsplanen. Det er 

ikke undersøgt, hvordan trængslen ville se ud i de fire alternative scenarier med samme 

trafiksaneringsplan. 

 

Ses på det samlede antal kørte kilometer i vejnettet køres der i alle scenarierne færre kilometer end i 

basisscenariet med trafiksaneringer. Dette skyldes, at Østlig Ringvej, som indgår i basisscenariet, 

tiltrækker trafik, som ville have kørt gennem centrum. Da Østlig Ringvej er en længere vej end gennem 

centrum, vil det samlede antal kørte kilometer være højere i basis end i scenarierne.  

 

 

 

Figur 2 Det samlede antal kørte kilometer i vejnettet i spidstimen.  

uden sanering 

Opsamling 

Resultaterne viser, at der i scenarierne uden Østlig Ringvej opstår forsinkelse, som er på samme niveau, 

som i basisscenariet med Østlig Ringvej og trafiksaneringsplanen. Dog vil man med restriktioner for 

biltrafik i hele Østhavnen og Lynetteholm, foruden de øvrige foranstaltninger som forbedret kollektiv 

trafik og cykeltrafik, kunne opnå en lavere forsinkelse og dermed et lavere trængselsniveau end i dette 

basisscenarie.  

 

Samlet set ser det ud til at være muligt at håndtere den fremtidige trafik med alternative forbindelser 

end Østlig Ringvej med et forsinkelsesniveau der er på samme niveau eller lavere end i et scenarie med 

Østlig Ringvej og trafiksaneringsplanen.  Heri er dog ikke taget højde for de efterfølgende politiske 

målsætninger, der ligger i implementeringen af Københavns Kommunes nye trafikmål samt 

mobilitetsanalyserne vedtaget i budget 2020, som vil være svære at implementere uden trafiksanering. 

En trafiksanering vil generelt kunne forventes at påvirke trængslen.   

 

 

, uden sanering 
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