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Orientering om deltagelse i forberedende analyse af 
BRT på 200S 

 

Resumé 

I budget 2022 indgår det, at Københavns Kommune vil deltage i Movias 

videre undersøgelser af BRT for den regionale buslinje 200S, og der er 

afsat midler til eventuel medfinansiering af undersøgelsesarbejdet. Del-

tagelse i de videre undersøgelser indbefatter ikke, at Københavns Kom-

mune har taget stilling til projektet. Vejdirektoratet og Movia er nu klar 

til at igangsætte en forberedende analyse, og der er udarbejdet kom-

missorium og et forståelsespapir mellem parterne. Analysen udarbej-

des i 2023-24 og vil blive koordineret med udredningen af BRT/letbane 

på Frederikssundsvej. 

 

Sagsfremstilling 

I statens Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billi-

gere kollektiv trafik for perioden 2022-2035, er der afsat fuld finansie-

ring til udarbejdelse af et endeligt beslutningsgrundlag (VVM) for en 

BRT på den regionale buslinje 200S. Dette er på baggrund af en analyse 

af BRT på strækningen, som Movia færdiggjorde i 2020. ØU blev orien-

teret om denne analyse i november 2020. 

 

Det er efterfølgende aftalt mellem parterne, at der i første omgang laves 

en forberedende undersøgelse, så en række forhold kan undersøges 

mere detaljeret, inden der laves en VVM. Det skyldes, at kommunerne 

langs strækningen ønsker, at en række forhold undersøges mere detal-

jeret. For Københavns Kommune gælder det nedlæggelse af ca. 150 p-

pladser, ekspropriation af private haver langs Islevhusvej og konstruk-

tion af en ny bro ved Husum St., som var forudsat i Movias analyse fra 

2020. I undersøgelsen vil det indgå, om og hvordan projektet kan gen-

nemføres, så det er mindre indgribende i lokalområdet.  

 

Vejdirektoratet bliver ansvarlig for undersøgelsen med tæt involvering 

af Movia og de relevante kommuner og Region Hovedstaden. 

 

Der er udarbejdet et kommissorium for undersøgelsen og et forståel-

sespapir mellem kommunerne, Region Hovedstaden og Transportmini-

steriet om forudsætningerne for undersøgelsen (bilag 1 og 2). Her 

  

Notat  

 

Til Økonomiudvalget 
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fremgår det bl.a., at det er en forudsætning for kommunerne og Region 

Hovedstaden, at eventuel medfinansiering af selve BRT-anlægget vil ske 

udenfor anlægsloftet, og at der er en klar aftale om, hvem der påtager 

sig den økonomiske risiko ved anlægsprojektet. Transportministeriet vil 

arbejde for at afklare disse forhold inden udgangen af 2022. 

 

Undersøgelsen af BRT på linje 200S vil blive koordineret med udrednin-

gen af BRT/letbane på Frederikssundsvej som Københavns Kommune 

skal gennemføre i 2022-2024 i samarbejde med Gladsaxe Kommune 

og Transportministeriet.   

 

Økonomi 

Københavns Kommune skal medfinansiere undersøgelsen med ca. 0,3 

mio. kr. I budget 2022 er der afsat 0,5 mio. kr. til deltagelsen, som en 

del af de afsatte midler til undersøgelse af letbane/BRT på Frederiks-

sundsvej. 

  

Videre proces  

Undersøgelsen af BRT på 200S vil blive igangsat primo 2023 og forven-

tes at være færdig medio 2024. På den baggrund skal der ultimo 

2024/primo 2025 tages stilling til igangsætning af VVM. Dette skal ske i 

sammenhæng med stillingtagen til VVM af BRT/letbane på Frederiks-

sundsvej. Hvis det besluttes at gå videre med en VVM for BRT for 200S, 

kan den igangsættes i 2025 og afsluttes i 2027. Hvis der på baggrund af 

VVM’en træffes beslutning om anlæg af BRT for 200S, kan det ske fra 
2028-2033. 

 

Bilag 
1. Fælles forståelsespapir mellem kommunerne, Region Hovedstaden 

og Transportministeriet. 

2. Kommissorium for undersøgelsen. 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fælles forståelsespapir om BRT på 200S og 400S 

 

 

Albertslund Kommune 

Ballerup Kommune 

Brøndby Kommune 

Furesø Kommune 

Gladsaxe Kommune  

Herlev Kommune 

Hvidovre Kommune 

Høje-Taastrup Kommune 

Ishøj Kommune 

Københavns Kommune 

Rødovre Kommune  

Region Hovedstaden 

Transportministeriet 

1. juli 2022  

 

 

Videre proces for forberedelse af BRT på linje 200S og linje 

400S 

I Aftale om udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv tra-

fik for perioden 2022-2035, som parterne bag aftale om Infrastrukturplan 

2035 har tilsluttet sig, er afsat fuld finansiering til udarbejdelse af et endeligt 

beslutningsgrundlag (VVM) for en BRT på henholdsvis linje 200S og linje 400S.  

Der er yderligere afsat en ramme på op til 950 mio. kr. til halv statslige finansie-

ring af etablering af en BRT på linje 400S og en ramme på op til 525 mio. kr. til 

halv statslig finansiering af etablering af en BRT på linje 200S, forudsat at de lo-

kale parter tilvejebringer finansiering til den resterende del af projekterne. Re-

gion Hovedstaden vil i forbindelse med beslutning om anlæg af BRT arbejde for 

at indgå en langsigtet aftale om den efterfølgende drift på BRT-strækningerne. 

Ovenstående kommuner, Region Hovedstaden og Transportministeriet er enige 

om at arbejde ud fra nedenstående foreløbige tidsplan for udarbejdelse af et en-

deligt beslutningsgrundlag for de to BRT-projekter, og at der i første omgang 

iværksættes VVM for BRT på linje 400S og en forberedende analyse for BRT på 

linje 200S, idet Transportministeriet bemærker, at sidstnævnte kræver godken-

delse af forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035.  

Endvidere er parterne enige om, at med beslutning om gennemførelse af en 

VVM er der ikke truffet beslutning om anlæg af en BRT-linje. En beslutning om 

anlæg af en BRT-linje vil blandt andet være baseret på forudgående VVM-un-

dersøgelser, som Vejdirektoratet vil gennemføre i samarbejde med de lokale 

parter.  

For de berørte kommuner og Region Hovedstaden er det en forudsætning for 

gennemførelse af BRT-projekterne på linje 200S og 400S, at medfinansieringen 

af et eventuelt anlæg sker uden for det kommunale anlægsloft.  
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Ligeledes er det en forudsætning, at de lokale parter kan lånefinansiere eventu-

elle anlægsudgifter, som udgangspunkt med 40-årig afdragsprofil, hvilket vil 

bero på en konkret ansøgning.  

Herudover er det en forudsætning for kommunerne og regionen, at der forelig-

ger en afklaring om risikoen af anlægsprojektet.  

Transportministeriet, beliggenhedskommunerne og regionen er enige om , at 

der arbejdes for, at der foreligger en afklaring om afholdelse af anlægsudgifter, 

lånefinansiering og anlægsrisiko inden udgangen af 2022.  

Foreløbig tidsplan for 400S  

 Senest 1. oktober 2022: Godkendelse af kommissorium for projektet og 

igangsættelse af rådgiverudbud. 

 Efterår/vinter 2022/23: VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig 

idé- og forslagsfase. 

 2022: Afklaring af lokale parters anlægs- og lånerammer samt anlægsri-

siko. 

 Primo 2024: Offentlig høring af VVM-undersøgelsen, herunder afhol-

delse af borgermøde. 

 Medio 2024: Endelig VVM-rapport offentliggøres. 

 2024: Politisk afklaring, beslutning og forhandling om anlæg af BRT-

linje, herunder afklaring af fordeling af lokal finansiering, organisering 

mv. 

 

Under forudsætning om beslutning om anlæggelse:  

 2025-2030: Projektering og anlæggelse af BRT. 

Foreløbig tidsplan for 200S  

 2022: Afklaring af lokale parters anlægs- og lånerammer samt anlægsri-

siko. 

 2022: Godkendelse af kommissorium for forberedende analyse og 

igangsættelse af rådgiverudbud. 

 Primo 2023 - medio 2024: Gennemførsel af forberedende analyse. 

 Efteråret 2022 til ultimo 2024: Eventuelt sideløbende udredning om let-

bane eller BRT på Frederikssundsvej. 

 Ultimo 2024/primo 2025: Politisk afklaring om VVM for BRT 200S 

eventuelt i sammenhæng med afklaring af VVM af letbane/BRT på Fre-

derikssundsvej. 
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Foreløbig tidsplan for 200S - fortsat 

Under forudsætning om beslutning om VVM: 

 Medio 2025: Fastlæggelse af kommissorium for VVM-undersøgelsen og 

igangsættelse af rådgiverudbud.  

 Sensommer/efterår 2025: VVM-undersøgelsen indledes med en offent-

lig idé- og forslagsfase. 

 Ultimo 2026: Offentlig høring af VVM-undersøgelsen, herunder afhol-

delse af borgermøde. 

 Primo 2027: Endelig VVM-rapport offentliggøres. 

 2027: Politisk afklaring, beslutning og forhandling om anlæg af BRT-

linje, herunder afklaring af fordeling af lokal finansiering, organisering 

m.v. 

 

Der skal løbende arbejdes for at optimere tidsplanen, så beslutnings-

grundlag kan færdiggøres hurtigst muligt. 

Under forudsætning om beslutning om anlæggelse: 

 2028-2033: Projektering og anlæggelse.  
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Endeligt udkast 
Kommissorium for forberedende analyse 
af BRT linje 200S 

Undersøgelsens formål og kommissoriets status 
Der er afsat fuld statslig finansiering af et endeligt beslutningsgrundlag, miljøkonsekvensvurdering (MKV) 
samt halv statslig finansiering til anlæg af en BRT linje på 200S, op til en ramme på 525 mio. kr. i ”Aftale om 
udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, som parterne 
bag ”Infrastrukturplan 2035” har tilsluttet sig.  
 
Movia har i 2020 overordnet belyst potentialerne ved at etablere BRT linje 200S mellem Avedøre Holme og 
Gladsaxe Trafikplads, som en styrkelse af den kollektive trafik og opgradering af den nuværende kollektive 
bustrafik i et selvstændigt tracé. Der vurderes at være et behov for at gennemføre en forberedende analyse, 
der på en række punkter uddyber Movias mulighedsstudie, inden arbejdet med det endelige beslutnings-
grundlag igangsættes. Den forberedende analyse vil kunne fremme og målrette udarbejdelsen af det ende-
lige beslutningsgrundlag. Fokus i den forberedende analyse vil være på vurdering af de kritiske områder 
langs linjeføringen, trafikale effekter samt umiddelbar vurdering af samfundsøkonomisk konsekvens og im-
plementeringstakt.  
 
Beslutning om igangsætning af en forberedende analyse indebærer ikke tilslutning til gennemførelse af an-
lægsprojektet og bidrag til finansiering heraf. Der vil først være grundlag for at træffe en sådan beslutning på 
baggrund af gennemførelse af et endeligt beslutningsgrundlag (MVK).  
 
Vejdirektoratet skal med inddragelse af Region Hovedstaden, Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Rød-
ovre Kommune, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune samt Movia gennemføre den forberedende 
analyse. Analysens resultater vil skulle medvirke til at sætte rammerne og indgå i grundlaget for udarbej-
delse af det endelige beslutningsgrundlag. Ved tiltrædelse af kommissoriet fungerer det tillige som en samar-
bejdsaftale mellem Vejdirektoratet, kommunerne, Region Hovedstaden, Movia og Transportministeriet (TRM) 
i forhold til den konkrete gennemførelse af den forberedende analyse.  

Baggrund 
Den nuværende kollektive infrastruktur i hovedstadsområdet er knyttet til den oprindelige fingerstruktur i by-
udviklingen og en forudsætning om rejser mellem opland og Københavns centrum. Men igennem mange år 
har denne udvikling været under forandring, og de daglige rejser mellem især bolig og arbejde sker i dag 
langt mere på tværs af hovedstadsområdet.  
 
En BRT på linje 200S skal derfor styrke den tværgående kollektive trafik i hovedstadsområdet ved blandt an-
det at forbinde en række S-togslinjer. 
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Movias mulighedsstudie fra 2020 har belyst, hvordan en BRT på linje 200S mellem Gladsaxe Trafikplads og 
Avedøre Holme kan udformes og givet nogle indledende vurderinger på effekter for den kollektive trafik.  

Indhold i den forberedende analyse 
 
Den forberedende analyse vil foretage en overordnet vurdering af de kritiske områder langs linjeføringen, 
trafikale effekter samt umiddelbar vurdering af samfundsøkonomisk konsekvens og implementeringstakt.  
 
1. Vurdering af kritiske områder 

Den forberedende analyse skal foretage en vurdering af de kritiske områder langs linjeføringen i de en-
kelte kommuner i forhold til at udforme en BRT-infrastruktur i overensstemmelse med beskrivelserne i 
Vejregelhåndbogen om kollektiv trafik og BRT. Nedenstående liste beskriver de elementer Vejdirektora-
tet, kommunerne og Region Hovedstaden har vurderet, at der bør indgå i den forberedende analyse. Li-
sten er ikke udtømmende, men omhandler en række af de centrale punkter, der er identificeret på tids-
punktet for kommissoriets fastlæggelse. 
 

Linjeføringsalternativer 
• Vurdering af linjeføring og stationsplacering på Avedøre Holme og kobling til S-banen (til Frihe-

den Station og Rødovre Station).  
• Vurdering af linjeføringsalternativer fra Husum Torv til Gladsaxe Trafikplads (alternativer til 

Mørkhøjvej).  
 

Påvirkninger som følge af vejudvidelse 
• Påvirkning og passage af Vestvolden. 
• Behov for ekspropriation og konsekvenser for antallet af parkeringspladser og træer på Islevhus-

vej, Mørkhøjvej og Gladsaxe Møllevej.  
• Påvirkning af pladsforholdene for cyklister og fodgængere på Tårnvej, Mørkhøjvej og Gladsaxe 

Møllevej samt cyklister og fodgængeres mulighed for at krydse Avedøre Havnevej ved BRT-
stoppestedet ”Rebæk Søpark”. 

• Påvirkning af trafikafviklingskapacitet ved indsnævring af antallet af kørebaner på Tårnvej nord 
for Slotsherrensvej og på Avedøre Havnevej. 

 
Passage af broer 

• Passage af motorvejsbroen ved Amagermotorvejen og sammenhæng til udvidelse af Amager-
motorvejen. 

• Passage af jernbanebroer ved Køge Bugtbanen, Roskildebanen og Frederikssundsbanen. 
 
Vurdering af serviceniveauer 

• Vurdering af fravigelser fra BRT-standard / serviceniveauer langs BRT-strækningen inkl. betyd-
ningen for stationsnærhed og konsekvenser for overflytning af bilister til den kollektive trafik og 
driftsøkonomien.  

• Vurdering af passagerpotentialet ved stationsnær byudvikling ved Hvidovre Hospital, Rødovre 
Centrum og Avedøre Holme nord. 
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2. Trafikal effektvurdering 

• Vurdering af de trafikale effekter baseret på trafikmodelberegninger, herunder foretages vurde-
ringer af den potentielle overflytning fra bilture til kollektive trafikture, effekter ift. trængsel mv. 
Som input til trafikmodelberegninger opstilles et kollektivt net, som er tilpasset BRT-linjen. 

• Opgørelse af estimater for antal passagerer i BRT-linjen, men også de passagermæssige kon-
sekvenser for øvrige kollektive trafikformer og biltrafikken.  

 
3. Samfundsøkonomi  

• Samfundsøkonomisk analyse og -vurdering af projektet i henhold til TRMs manual for samfunds-
økonomiske vurderinger inkl. opgørelse af klima-, støj- og miljøeffekter.  

• Analysens resultater vil basere sig dels på de gennemførte beregninger af de trafikale effekter 
samt tidligere udarbejdede anlægsoverslag mv. fra Movias mulighedsstudie. 

 
4. Implementeringstakt 

 
Projektet belyser konsekvenserne ved etablering af BRT linje 200S i sin fulde udstrækning, men der fo-
retages en vurdering af en hensigtsmæssig faseopdeling af stækningen, der kan illustrere en mulig im-
plementeringstakt for BRT-linjen, herunder vurdering af konsekvenser for samfundsøkonomi og trafikal 
effekt for de overordnede faser.   

 

Tidsplan 
Vejdirektoratet forventer, at undersøgelsen kan gennemføres på ca. 1,5 år. Den overordnede tidsplan for 
den forberedende analyse er: 
 
[Forår 2022] Fastlæggelse af kommissorium for projektet og udbud af rådgiverydelser  
[Medio 2022] Den forberedende analyse indledes 
[Ultimo 2023]  Færdiggørelse af den forberedende analyse 

Organisering 
Den forberedende analyse gennemføres i en projektorganisation i Vejdirektoratets regi. Undersøgelsen bi-
stås endvidere af en styregruppe, hvor der inviteres repræsentanter fra Transportministeriet, Brøndby Kom-
mune, Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune, samt Re-
gion Hovedstaden og Movia.  
 
Det forventes, at der i styregruppen sker en bred gensidig orientering om og drøftelse af forholdene i projek-
tet og langs strækningen med henblik på undersøgelsens fremdrift og forankring. Heri indgår også, at afrap-
porteringen af den forberedende analyse drøftes i forhold til forankring af undersøgelsen. 
 
Endvidere kan styregruppen orienteres om verserende planlægnings- og byggesager mv. af betydning for 
projektet.  
 
Styregruppen kan nedsætte én eller flere arbejdsgrupper til løsning af specifikke opgaver. Vejdirektoratet va-
retager formandskabet og sekretariatsfunktionen.  
 
Vejdirektoratet forestår projektledelsen. Movia bidrager til projektet, herunder med relevante kompetencer ift. 
BRT-busdrift, almindelig busdrift, kollektiv trafikplanlægning, materiel, busdriftsøkonomi mv. 
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Projektøkonomi 
Der afsættes 5 mio. kr. ekskl. moms til den forberedende analyse, som forestås af Vejdirektoratet med ind-
dragelse af Movia. 
 
Analysen finansieres af Region Hovedstaden og beliggenhedskommunerne med 2,5 mio. kr. efter en aftalt 
fordelingsnøgle jf. nedenstående tabel. 
 
Derudover bidrager Transportministeriet med finansiering op til en ramme på [2,5 mio. kr.] 
  

Kr. ekskl. moms 

Region Hovedstaden           625.000  

Gladsaxe Kommune           412.500  

Københavns Kommune           281.250  

Rødovre Kommune           581.250  

Hvidovre Kommune           543.750  

Brøndby Kommune             56.250  

Transportministeriet [2.500.000] 

I alt        5.000.000  

 

Sammenhæng til andre projekter 
Udbygning af Amagermotorvejen 
I Aftale om Infrastrukturplan 2035 indgår udbygning af Amagermotorvejen med forventet anlægsstart i 2024. 
Første skridt frem mod realiseringen af anlægsprojektet er gennemførelsen af miljøkonsekvensvurdering 
(MKV) med udgangspunkt i den forberedende analyses udbygningsløsning 2. MKV’en blev igangsat februar 
2022. Udbygningen af Amagermotorvejen har betydning for vurderingen af, hvor og hvordan en BRT mest 
hensigtsmæssigt kan passere Amagermotorvejen. I den forberedende analyse er det vurderingen, at broen 
over Amagermotorvejen ved frakørsel 21 skal udskiftes, for at udbygningsløsning 2 kan gennemføres. Det 
giver samtidig mulighed for, at BRT kan indpasses i broens udformning. 
 
Letbane/BRT på Frederikssundsvej med endestation på Gladsaxe Trafikplads 
I ”Udmøntning af investeringsmidler i Bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035”, der er en del-
aftale i infrastrukturplanen, er der afsat en ramme på 2.482 mio. kr. til et statsligt bidrag til højklasset kollektiv 
transport. Parterne har taget udgangspunkt i, at rammen blandt andet udmøntes til en letbane på Frederiks-
sundsvej (Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads), men at en endelig beslutning vil skulle træffes på grundlag 
af videre undersøgelser og efter dialog med de lokale parter. I aftalen er der også afsat 50 mio. kr. som et 
statsligt bidrag til udarbejdelse af beslutningsgrundlag på VVM-niveau i Aalborg, Aarhus og København. 
 
Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har afsat henholdsvis 7,5 mio. kr. og 1 mio. kr. til en udred-
ning af både en BRT og en letbane på Frederikssundsvej fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads. Undersø-
gelsen af BRT og letbane på Frederikssundsvej skal i videst muligt omfang inddrages og koordineres i den 
forberedende analyse af en BRT på 200S, da der forventeligt vil være sammenfald mellem disse stræknin-
ger. 


