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Bynet 2018 Bynet 2018 Bynet 2018 Bynet 2018 ---- kollektiv trafikplan kollektiv trafikplan kollektiv trafikplan kollektiv trafikplan    
Projektet på Frederikssundsvej er en del af implementeringsplanen for Bynet 2018, der er en 
helhedsplan for den fremtidige kollektive trafikbetjening af København og Frederiksberg frem mod 
åbningen af M etrocityringen i 2018. Fokus i Bynet 2018 er et fremtidssikret samspil mellem netop 
metro, S-tog, busser og cykler, hvor særligt metroen skal være rygraden i den kollektive trafik. 
Formålet med Bynet 2018 er at øge det samlede passagertal i den kollektive trafik og forbedre 
skiftemulighederne, samtidig med at omkostningerne til busdrift reduceres. 
 
Bynet 2018 er et samarbejde mellem 
Transportministeriet, M ovia, DSB, 
M etroselskabet, Frederiksberg 
kommune og Københavns kommune. 
 
Valg af kollektivt transporttilbud Valg af kollektivt transporttilbud Valg af kollektivt transporttilbud Valg af kollektivt transporttilbud     
I 2008, inden opstart af Bynet 2018, 
har Københavns Kommune foretaget 
en vurdering af, om metro, letbane 
eller bus var den bedste kollektive 
løsning i den nordvestlige del af 
kommunen. 
 
Korridoren fra Nørrebro mod Brønshøj 
og Husum er et område i København, 
hvor der er langt til S-togslinierne og 
modelberegninger viser også, at der 
specielt i den inderste del af 
korridoren er et passagermæssigt 
grundlag for etablering af højklasset kollektiv trafik. Vurderingen er, at passagertallet kan nå samme 
niveau, som der er i S-togene lige udenfor for Ringbanen, dvs. i tilsvarende afstand til Københavns 
centrum. 
 
Der er imidlertid stor forskel på, hvor mange passagerer de forskellige kollektive løsninger tiltrækker. 
Det skyldes primært forskelle i rejsehastigheder, den attraktivitet man forudsætter for den enkelte 
løsning og hvordan den enkelte løsning kan forbindes til den øvrige kollektive trafik. 
 

Aktuelle busprojekter i Bynet 2018 og M etrocityringen 

FrederikssundsvejFrederikssundsvejFrederikssundsvejFrederikssundsvej    

Vanløse/ 
Flintholm St. 

M etrocityringen 

Lyngbyvej-Nørreport St. 



Samfundsøkonomiske analyser viser, at kun en busløsning har en positiv effekt på 
samfundsøkonomien. De øvrige eksempler kræver så store anlægs- og driftsomkostninger, at 
trafikanternes tidsgevinster og øgede billetindtægter ikke opvejer omkostningerne. 
 

Samfundsøkonomisk analyseSamfundsøkonomisk analyseSamfundsøkonomisk analyseSamfundsøkonomisk analyse    
Lang Lang Lang Lang 

M etroM etroM etroM etro****    
Kort Kort Kort Kort 

M etroM etroM etroM etro****    
LetLetLetLet----    

banebanebanebane****    
Højklasset Højklasset Højklasset Højklasset 

busbusbusbus****    

I alt nettonutidsværdi, mio. kr.  -3.306 -1.385 -808 126 

Intern rente 1,2 %  1,5 %  0,5 %  9,1 %  

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone - 0,88 -0,83 -0,68 0,35 

*Lang metro, letbane og højklasset bus: til hhv. Herlev og Gladsaxe, Kort metro til Husum 

    
Samtidigt har de københavnske politikere valgt at omprioritere afsatte midler til et 
afgreningskammer på M etrocityringen ved Nørrebro St., som ellers kunne være det første skridt mod 
en metroforbindelse i korridoren. Beslutningen medførte dengang stor ærgrelse i lokalområderne, 
hvor man havde set frem til en hurtigere og bedre kollektiv trafik. 
    
Introduktion af Introduktion af Introduktion af Introduktion af BBBBus Rapid Transit (BRT)us Rapid Transit (BRT)us Rapid Transit (BRT)us Rapid Transit (BRT) 
Københavns Kommune har derfor haft igangsat vurderinger af en busløsning som kan 
implementeres hurtigere og inden for kommunens økonomiske rammer, og COW I har været sat til at 
belyse mulighederne i en højklasset løsning i form af Bus Rapid Transit (BRT), med selvstændigt, 
midterlagt tracé til busserne, på den mere end 5 km lange strækning.  

 
Ideen med midterlagt bustracé 
suppeleret med aktiv busprioritering i 
signalanlæggene, vil sikre høj 
fremkommelighed for busserne. Ved at 
give stoppestederne et markant 
kvalitetsløft og men også at øge 
afstanden mellem disse, kan 
rejsetiderne endvidere mindskes 
yderligere. 
 
I undersøgelserne er der en forventning 
til en forøgelse af passagertallet på op 
til 30 % . En fremgang af denne 
størrelsesorden er baseret på erfaringer 
fra letbaner og højklassede 
busløsninger i udlandet og den 
antagelse, at det er selve konceptet og 
den politiske vilje til at rykke på 
konkurrenceforholdet til biltrafikken, 
der giver passagerfremgang. 
 

En BRT løsning vil give ændre markant på udformningen af gaderummet langs Frederikssundsvej, 
som mange steder er smalt med mange butikker. En første vurdering går på, at 5 ud af 6 p-pladser 
vil forsvinde og at op mod 100 vejtræer skal fjernes. Endvidere vil barriereeffekten øges og 
fodgængere vil få færre steder at krydse. For biltrafikken vil de største konsekvenser være, at 
venstresving over midterfeltet forbydes, hvilket vil medføre, at der skal findes andre veje ind til 
lokalområderne langs vejen. 
 
Sideløbende er der blevet beregnet på en busløsning, som bruger mere traditionelle virkemidler som 
busbaner på kortere strækninger op til signalanlæggene, samt busprioritering og dosering af 

Visualisering af krydsudformning i BRT konceptløsning 



biltrafikken i disse. Konsekvenserne ved denne løsning er mindre indgribende i lokalområdet end ved 
BRT-løsningen, ligesom effekterne også mindskes en smule.  
 
De vigtigste effekter for bustrafikken er sammenfattet i nedenstående tabel. Københavns 
Kommune forventer endvidere at søge tilskud fra Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje, hvorved 
tilbagebetalingstiden for projektet kan reduceres til 4-5 år.  
 

Potentialer og økonomiPotentialer og økonomiPotentialer og økonomiPotentialer og økonomi    
Traditionelle Traditionelle Traditionelle Traditionelle     
virkemidlervirkemidlervirkemidlervirkemidler    

Bus Rapid Bus Rapid Bus Rapid Bus Rapid     
TransitTransitTransitTransit    

Passagertilvækst 
Forventet 0-10 % ,  

Snit 1500 pass./dag 
Forventet 10-30 % ,  
Snit 3500 pass./dag 

Reduktion af rejsetider - Køretid og stoppested Op til 185 sek. = 18 %  Op til 245 sek. = 23 %  

Driftsøkonomi - passagerer og sparet busdrift 6,3 - 9,4 mio. kr./år 10,4-15,5 mio. kr./år 

Anlægsøkonomi - Kryds og strækninger 60 mio. kr. 110 mio. kr. 

Tilbagebetalingstid 8-10 år 8-10 år 

 
Dagens Dagens Dagens Dagens FrederikssundsvejFrederikssundsvejFrederikssundsvejFrederikssundsvej    
I december 1998 ombyggede Københavns Kommune en stor del af Frederikssundsvej. M ålet var at 
øge trafiksikkerheden og trygheden for de mange æ ldre, der bor og færdes her især som 
fodgængere. Overskuelighed, gode krydsningsmuligheder og en rolig afvikling af trafikken var 
nøgleord for projektet dengang.  
 
Baggrunden for ombygningen var, 
at uheldsniveauet på 
Frederikssundsvej generelt var højt. 
Løsningen var, at der på 
Frederikssundsvej blev der anlagt 
et rødt midterareal, hvorved det 
blev muligt for fodgængere at 
krydse vejen ad to gange. Samtidig 
blev kørebanearealet de fleste 
steder indsnævret fra 2 eller 1½  til 1 
spor i hver retning, således at 
trafiksituationen blev mere 
overskuelig for trafikanterne. 
 
For bustrafikken gav ombygningen dog ikke bedre forhold, og Københavns Kommune har i flere 
omgange efterfølgende forsøgt at forbedre fremkommeligheden ved signaltekniske løsninger. Det 
ene forsøg var effektfuldt, men medførte store forsinkelser for den krydsende trafik, hvorfor der blev 
’skruet ned’ for busprioriteringen. 
 

Fremkommelighedsproblemerne 
ses i dag ved, at brutto-
hastighederne, som er inkl. 
stoppestedsophold, på nogle 
delstrækninger er under 15 km/t, 
hvilket er meget lavt. På andre 
delstrækninger er brutto-
hastighederne over 25 km/t. Ses 
der udelukkende på buslinjen 5A er 
brutto-hastighederne i nogle 
tidsperioder lavere end 10 km/t. 

Eksempel på rødt midterfelt med krydsende fodgængere  
på den brede 2-sporede del af Frederikssundsvej. 

3 busser i kø ved stoppested trods 5 min. interval 



Overordnet set er problemerne for busserne størst i de gaderum hvor der er mange butikker og 
randfunktioner, med følgende større parkerings- og krydsningsbehov. 
 
Projektet gentæ nkesProjektet gentæ nkesProjektet gentæ nkesProjektet gentæ nkes    
I løbet af vinteren 2009/2010 mødte projektet massiv modstand fra lokalområdet, efter det kom 
frem, at der skulle arbejdes på at forbedre bussernes fremkommelighed. Lokalt var der udbredt 
bekymring om, at der blev truffet en beslutning uden lokal inddragelse, og effekterne af BRT-
løsningen var til intens diskussion; Ville fjernelse af p-pladser medføre butiksdød? Ville 
trafiksikkerheden blive forringet? Ville det medføre mere trafik på de private fæ llesveje? Vi vil 
hellere have metro! 
 
Yderligere blev der fra lokalt hold afholdt et borgermøde som trak mere end 150 deltagere og en 
facebookgruppe mod en ’busmotorvej’ blev etableret. Set fra Københavns Kommunes synspunkt var 
debatten præget af en række misforståelser om hvordan den endelige udformning ville tage sig ud, 
og løsningsforslagene blev tolket som endelige forslag, der var klar til at blive anlagt, selv om der 
endnu ikke var projektudviklet på forslagene. 
 
Fra handelslivets side blev der draget paralleller til Nørrebrogadeforsøget, og opfattelsen var, at 
butikkerne der har måttet betale en høj pris i form af butikslukninger og generelle omsætningsfald. 
Det kan bemærkes hertil, at Københavns Kommune ikke kan registrere andre effekter end dem som 
må tilskrives finanskrisens generelle påvirkning. 
 
Den lokale debat medførte dog at projektet blev redefineret, og der blev fra politisk side bestilt en 
dialog med lokalområderne samt en række supplerende undersøgelser af løsningsforslagene. I 
samme ombæring blev det vurderet, at man med fordel allerede nu kunne sammenholde projektet 
med de øvrige planer og projekter, som er aktuelle langs Frederikssundsvej. 
 
Her er det særligt det kommunale områdefornyelsesprojekt i Husum som har sammenfaldende 
interesser omkring udnyttelsen af gaderummet på Frederikssundsvej. Områdefornyelsen arbejder på 
at samle bydelene på tværs af Frederikssundsvej og er derfor, med rette, bekymret for en eventuel 
forøget barriereeffekt. M en også hensigten i den aktuelle kommuneplan om at omdanne dele af 
Frederikssundsvej efter et princip der kaldes ’Strøggade’, hvor fodgængere, cyklister, handel og byliv 
har højest prioritet, kan med fordel tænkes ind i projektet.  
 
Det bidrager yderligere til projektets kompleksitet, at Københavns Kommune i samarbejde med 
omegnskommunerne planlægger en række cykelsuperstier efter eget koncept. En af disse ruter har 
sit forløb via Frederikssundsvej og konceptet for cykelsuperstien skal derfor også tænkes ind 
projektet. 
 
DDDDialogialogialogialog med lokalområder med lokalområder med lokalområder med lokalområder    
Før opstart af dialogprocessen blev det nøje overvejet hvilket formål dialogen skulle have. Enten 
skulle fokus lægges på at begrunde og forsvare de oprindelige planer, eller også skulle planen være 
at få de lokale til at være med til og udarbejde et nyt forslag, og derigennem se mulighederne for 
udvikling af Frederikssundsvej. 
 
Den første form blev fravalgt med begrundelsen, at der allerede var kendskab til den lokale holdning 
- de var imod de planer de havde set - og derfor blev indsatsen lagt i at kikke fremad mod at 
udarbejde en løsning. Borgere og øvrige interessenter blev derfor inviteret til at bidrage med lokal 
viden, ønsker og ideer til et nyt forslag, som i høj grad skulle forholde sig til det lokale. 
 
Hele forløbet og indholdet i dialogen blev planlagt sammen med NORD Arkitekter og blev i flere 
omgange diskuteret med den følgegruppe, som var blevet oprettet kort efter den nye politiske 



bestilling. Følgegruppen blev sammensat fra lokalt hold med deltagelse af formændene for de to 
lokaludvalg samt repræsentanter fra handelsforeningen, grundejerforeningerne, æ ldreråd m.fl. 
Selve dialogprocessen blev indledt i september med en såkaldt ’buscafé’ som event. Formålet var at 
synliggøre projektets dialog og introducere projektnavnet ’Bedre bus bedre by’ i lokalområdet. Over 2 
dage blev der fortalt om kommunens planer og der blev delt invitationer ud til de efterfølgende 
workshops. Eventen blev fremhævet af TV2-Lorry som et godt og synligt eksempel på borgerdialog i 
forbindelsen med kommunale planer. 
 
Særligt den anden workshop 
var succesfuld og tiltrak over 
60 deltagere, hvilket må 
tilskrives, at den blev afholdt 
lokalt i Husum, hvor 
modstanden mod projektet 
har været mest markant. På 
workshoppen lykkedes det at 
få deltagerne til at 
konkretisere deres modstand, 
ønsker og ideer på luftfotos 
ved hjæ lp af stickers og 
kommentarkort. 
Kommentarer og ideer blev efterfølgende afrapporteret samlet og ukommenteret i en hvidbog.  
 
Nyt forslag Nyt forslag Nyt forslag Nyt forslag og flere undersøgelserog flere undersøgelserog flere undersøgelserog flere undersøgelser    
I samarbejde med rådgiverne Tetraplan og Via Trafik udformes nu et nyt forslag til en løsning. 
M ålsætningerne her er stadig at sikre bedre busfremkommelighed og -regularitet, men der er også 
fokus på at effekterne fra dagens situation fastholdes, dvs. lav fart, få uheld, grønt miljø samt sikre 
og gode krydsningsmuligheder. 
 
Den grundlæggende idé bag det nye forslag er, at Frederikssundsvej har mange forskellige gaderum, 
og at der derfor skal ses på løsninger som har udgangspunkt i det lokale. I udarbejdelsen indgår en 
højere grad af dosering af biltrafik ind på strækningen, for at sikre en jævn trafikafvikling, men der 
ses også på mulighederne ved at lave yderligere byrumsforbedringer, hvor disse ombygges af hensyn 
til bustrafikken. Tilbagemeldingerne fra dialogen er blevet gennemgået og kommenteret, og der er 
udpeget de emner, som kan kvalificere arbejdet med at prioritere og designe vejudformningen. 
 
Sideløbende med udarbejdelsen af et nyt forslag, gennemføres en række vurderinger af de to 
oprindelige forslag. De trafikale vurderinger baseres på modelberegninger med 
trafikmodellen OTM , og til vurderinger af trafikafviklingen på Frederikssundsvej er der 
opbygget en VISSIM -model. Forslagene sikkerheds- og tilgængelighedsvurderes, der gennemføres 
undersøgelser som skal afdække parkerings- og krydsningsbehov, ligesom der laves vurderinger 
omkring butikskundernes transportvalg, bl.a. i form af interviews. Når det nye forslag er udarbejdet, 
skal dette vurderes på linje med de tidligere løsninger, ligesom der laves overslag på 
anlægsomkostninger og tidsbesparelser for busdriften.  
 
Politisk valg af principPolitisk valg af principPolitisk valg af principPolitisk valg af princip    
M ed baggrund i de tre udarbejdede løsningsforslag og de tilhørende trafikale og byrumsmæssige 
vurderinger, sender Københavns Kommune projektet i offentligt høring i bydelene via kommunens 
lokaludvalg. Sammen med høringssvarene skal løsningsforslagene behandles politisk inden 
sommeren 2011. Her er det forventningen, at et af løsningsforslagene kan udvælges som princip for 
den endelige udformning af projektet, og at der derefter kan påbegyndes et egentlig projektforslag 
for udformningen af Frederikssundsvej. Holdes den aktuelle plan er opbygningen gennemført i 2013. 

Billede fra ’buscafé’ i lokalområdet med uddeling af invitationer til workshops 


