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P R O J E K T B E S K R I V E L S E  F O R  B I S P E E N G B U E N

Projektets titel Nedrivning af Bispeengbuen

Opgavestiller Politisk bestilt (TMU-KK og BMU-FK). Igangsat af Byens Udvikling, 
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune og Vej, Park og 
Miljø, By- og Miljøområdet, Frederiksberg Kommune.

Anledning Bispeengbuen skal omkring 2020 levetidsforlænges med 55 år. 
Ministeren har af brev d. 4. januar 2018, åbnet for at drøfte en eventuel 
overdragelse af Bispeengbuen, da den er ejet af staten. Derfor har 
Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i maj 2018 startet et 
strategisk samarbejde med det formål at belyse mulighederne for at 
fjerne Bispeengbuen og etablere en mere tidssvarende løsning for de to 
byer. Parterne er enige om, at der skal ses på forskellige 
løsningsmodeller for en fremtidig situation på strækningen, enten i form 
af et tunnellægningsprojekt eller en løsning på terræn. 

I Overførselssagen 2017-2018 afsatte Københavns Kommune 0,2 mio. 
kr. til samarbejdet, hvilket modsvarer det beløb, som Frederiksberg 
Kommune har afsat til at gennemføre analyser af realiseringen af en 
mere tidssvarende løsning for området. Det bemærkes, at de fælles 
analyser skal ses som en udløber af analyserne af en tunnellægning af 
hele Åboulevard, som blev afrapporteret i kommunerne i 2016.

Parterne er enige om, at staten som ejer af Bispeengbuen er en vigtig 
medspiller i analyserne, ikke mindst ift. finansieringen af omdannelsen.

I Budget 2019 afsatte Frederiksberg Kommune 2 mio. kr. til yderligere 
analyse. I budgetteksten står: ”[der] igangsættes en forundersøgelse af 
muligheden for, at nedrivning, tunnelføring, fritlægning af et stykke af 
Ladegårdsåen, samt at udnyttelse af området omkring Bispeengbuen kan 
indgå i det fremtidige klimpatilpasningsarbejde.
Forundersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med Frederiksberg 
Forsyning, staten og Københavns Kommune, og der afsættes 2,0 mio. kr. 
til analysen. Heraf forudsættes 0,5 mio. kr. finansieret af de allerede 
afsatte midler til klimatilpasning.”
Denne projektbeskrivelse er skrevet med baggrund i projektet baseret på 
de først afsatte midler af 0,4 mio. kr.  

Formål At afklare hvordan en eventuel nedrivning og omdannelse kan udføres 
og finansieres, samt at skabe opbakning til en sådan løsning blandt de tre 
parter: Staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.

Mål Mål med dette projekt:
 Fælles analyser vedr. realisering af en mere tidssvarende løsning 

er gennemført.
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 Et fælles aftalegrundlag mellem parterne: Staten, Frederiksberg 
Kommune og Københavns Kommuneer indgået.

 Et politisk beslutningsgrundlag for en nedrivning og omdannelse 
af Bispeengbuen er udarbejdet.

Proces Der forventes en relativ kort proces og tidsplan for analyserne i 2018-
2019 frem mod en beslutning om en evt. videre udvikling i 
februar/marts.

Parterne (Staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune) 
mødes d. 25. oktober med deltagelse af transport‐, bygnings‐ og 
boligminister Ole Birk Olesen, 1. Viceborgmester og formand for By- 
og Miljøudvalget på Frederiksberg Jan E. Jørgensen samt Teknik- og 
Miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen. Formålet med 
mødet er at afklare statens involvering i det strategiske samarbejde, 
herunder økonomiske bidrag til analyserne. Kommunerne ser gerne at 
staten matcher de respektive kommuners bidrag til analyserne, og 
afsætter 200.000 kr. hertil.
På mødet drøftes indledningsvist også statens muligheder for 
medfinansiering af en omdannelse af Bispeengen. Kommunernes fælles 
oplæg er:

1. Arealet under Bispeengbuen er statens ejendom, men udgør netto 
en udgift for staten. Arealet foreslås derfor overdraget til 
kommunerne uden betaling.

2. Ift. et anlægsprojekt og forudgående projektering afsætter staten 
de ventede reparations- og vedligeholdsarbejder for en 30-årig 
periode, dvs. 155 mio. kr. til nedrivning og bidrag til etablering 
af tunnel eller vej.

3. Ift. de rene driftsudgifter vil det give staten en besparelse over en 
30-årig periode på brutto ca. 18. mio. kr. (netto ca. 6 mio. kr. 
fratrukket ventede lejeindtægter).

Tidsplan

 D. 25. oktober: Møde afholdt mellem parterne, hvor statens rolle 
i det strategiske samarbejde er afklaret.

 Ultimo november: Indhold i analyser fastlagt detaljeret og aftalt 
mellem parterne på baggrund af mødet d. 25. okt.

 Ultimo november: Aftale indgået med rådgiver. 
 Primo december: Fælles analysearbejde igangsat.
 Ultimo februar (’19): Fælles analysearbejde afsluttet.
 Medio april (’19): Møde afholdt mellem parterne omkring 

resultater og evt. videre proces og vedtagelse af fælles 
aftalegrundlag mellem parterne.

Resultaterne af analyserne og samarbejdet med Frederiksberg Kommune 
og staten, forventes at blive forelagt politikerne i TMU og 
Frederiksbergs udvalg i slutningen af marts 2019. Her lægges også op til 
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forhandlingsmandag til teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager 
Olsen og 1. Viceborgmester og formand for By- og Miljøudvalget på 
Frederiksberg Jan E. Jørgensen. Dette skal danne grundlag for 
forhandlingerne med staten.

Analysernes indhold:
Analyserne organiseres omkring følgende overordnede delanalyser:

1. Omkostninger ved at nedrive Bispeengbuen.
2. Omkostninger til at anlægge en tunnel på strækningen eller 

lægge vejen i niveau. 
3. Beskrivelse af trafikale konsekvenser
4. Business case for projektet
5. Mulige fordelingsnøgler i forhold til finansiering og drift. 

 
1. Omkostninger ved at nedrive Bispeengbuen.
Omkostningsniveauet ved at nedrive Bispeengbuen estimeres, under 
forudsætning af, at vejtrafikken kan afvikles under arbejdet – dog ved en 
lavere skiltet hastighed.

2. Omkostninger til at anlægge en tunnel på strækningen eller lægge 
vejen i niveau. 
Københavns Kommune har som udløber af Åboulevard-analysen 
estimeret omkostningerne til at nedrive Bispeengbuen samt til en 
tunnellægning af strækningen, til at være mellem 2,1 mia. kr. og 2,6 
mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50 % i henhold til ny 
anlægsprojektering på Transportministeriets område. Estimatet tager 
udgangspunkt i analyser foretaget af COWI i 2016. Analyser 
gennemført af Rambøll for Miljøpunkt Nørrebro i 2017 anviser en 
billigere løsning på mellem 1,4 mia. kr. og 1,6 mia. kr.
For at kvalificere disse vurderinger, belyses som en del af 
analysearbejdet to scenarier for et alternativ til Bispeengbuen:

 Stor løsning; som indebærer etablering af trafiktunnel på 
strækningen

 Lille løsning; som indebærer anlæg af ny vej på terræn
For begge scenarier gælder dels at Bispeengbuen rives ned, dels at 
mulighederne for etablering af nye byggerier og nye byrum belyses. 
Endvidere vurderes driftsomkostninger ved de fremtidige løsninger. 
Sammenhæng til evt. klimatilpasning i området belyses overordnet. 
Endeligt udarbejdes indledende, overordnede snit‐ og planskitser for de 
to løsninger. 

3. Beskrivelse af trafikale konsekvenser
 Konsekvenser for trafikken i form af ændrede trafikmønstre for de to 
ovennævnte løsninger i et relevant opland samt eventuelt afledte 
nødvendige investeringer med henblik på afvikling heraf.

4. Business case for projektet
En samlet business case for projektet beskrives, med henblik på at 
identificere udgifter og mulige indtægter. Heri skal indgå vurdering af 
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merværdi for nærområdet i form af byudviklingsmuligheder og 
bylivsudfoldelse. Endvidere indgår bidrag fra de mulige byggeretter som 
opstår ved de to scenarier. Der indhentes oplysninger omkring ledninger 
og bygværker under jorden. 
For så vidt angår bidrag fra staten, er det parternes ønske, at disse som 
minimum modsvarer den kapitaliserede værdi af Vejdirektoratets drifts- 
og vedligeholdelsesudgifter over en længere årrække. 

5. Mulige fordelingsnøgler i forhold til finansiering og drift. 
Bispeengbuen er en statslig vej, som forløber gennem både København 
og Frederiksberg. Ved en omdannelse vil der skulle findes en løsning for 
fordelingen af indtægter og udgifter, som afspejler denne særlige 
beliggenhed. Der beskrives mulige fordelinger mellem parterne af 
indtægter samt udgifter til finansiering og drift. Endvidere belyses 
forsyningsselskabernes muligheder for at medfinansiere de beskrevne 
scenarier.

Udarbejdelse af fællesaftale grundlag:
På baggrund af analysernes resultater og som følge af dialogen mellem 
staten og kommunerne skal følgende afklares ved udarbejdelsen af et 
fælles aftalegrundlag:

 Statens involvering
 Statens medfinansiering
 Overdragelse af ejerskabet for arealet under Bispeengbuen
 Idé/vision/plan for omdannelsen af Bispeengbuen

Succeskriterier De gennemførte analyser danner i fællesskab et beslutningsgrundlag for 
de tre parter til at udarbejde et endeligt aftalegrundlag for Bispeengbuen, 
så alle er enige om:

 Hvem der skal eje området, og hvordan det skal overdrages
 Statens involvering og medfinansiering er afklaret
 Den efterfølgende proces/omdannelse for/af Bispeengbuen 

bakkes op af alle tre parter.

Interessenter Udarbejdes senere. Første udkast:
 Nedenfor er listet de mest centrale interessenter, som enten 

inviteres til at deltage i projektet som projektdeltager eller ved at 
indgå i en følgegruppe. Det skal afklares, hvor stor 
projektgruppen skal være, og hvilken rolle følgegruppen skal 
have.

 Derudover er der lokale interessenter, som er mere relevante at 
inddrage efter formålet for dette projekt er opfyldt, men det skal 
afklares, hvordan og om de skal indgå i en eksterne følgegruppe. 
Her tænkes der især på: Lokaludvalg, Miljøpunkter og evt. 
Områdefornyelser.

Projektets organisering, Rolle Organisation Person
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bemanding og 
ressourceforbrug

Projektejer KK /TMF /BU Casper Harboe
Projektleder KK /TMF /BU Helene Albinus 

Søgaard
Projektdeltager KK /TMF /BU Maria Helledi
Projektdeltager KK /TMF /BU Niels Stange
Projektdeltager Frederiksberg 

Kommune
Peter Raaschou

Projektdeltager KK /ØKF Jarl Zinn
Projektdeltager KK /TMF Rasmus Blohm 

Poulsen
Følgegruppe KK /TMF / Byrum Sanne Mai Andersen
Følgegruppe KK /TMF 

/Klimatilpasning
Jan Rasmussen

Følgegruppe KK /TMF /BA
Følgegruppe Vejdirektoratet
Følgegruppe Ministeriet/Styrelsen

Projektlederen står for koordineringen og fremdriften i projektet. 
Projektdeltagerne bistår projektlederen i dette arbejde.
Etableringen af projektgruppen, som afholder møder mindst hver anden 
uge i de perioder, hvor det er nødvendigt (oktober 2018 og 
januar/februar 2019). En mindre intensiv møderække kan afholdes i de 
resterende måneder (november og december 2018). Der koordineres 
løbende mellem de tre parter via mail.

Følgende opgaver vil gøre sig gældende i løbet af tidsperioden frem til 
primo februar 2019:

 Forberedelse af møde mellem de tre parter til d. 25. oktober 2018 
(primært ressourcekrævende i oktober)

 Igangsættelse, kommentering og behandling af analyser 
(fortløbende arbejde - primært i november og februar)

 Koordinering mellem de tre parter (fortløbende arbejde, primært 
i november og februar/marts 2019)

Risici/muligheder Beliggenhed og ejerskab komplicerer mulighederne for projektet og kan 
skabe interessekonflikter, der kan besværliggøre og i sidste ende 
forhindre en realisering af en mere tidssvarende løsning for de to byer. 
Staten kan have nogle interesser, som kommunerne er uvidende om.

Der skal afholdes folketingsvalg inden juli 2019. Dette kan ændre de 
aftaler, som vil blive indgået i løbet af årsskiftet.

Fremtidige potentialer En eventuel nedrivning af Bispeengbuen og tunnellering af vejtrafikken 
forventes at have positive effekter i forhold til større integration mellem 
de omkringliggende boligområder på tværs af kommunegrænsen. 

Der vil kunne skabes attraktive byudviklingsarealer, som kan indgå i en 
eventuel finansiering af omdannelsen. Projektet har stort potentiale for 
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fredeliggørelsen af området med nye rekreative grønne områder og 
attraktive byrum, der vil give området og de omkringliggende kvarterer 
et kvalitetsløft. Ligeledes vil håndtering af regnvand på overfladen frem 
for i rør være attraktivt, da det er den mest kosteffektive løsning.

Projektet understøtter visionerne i Fællesskab København om en by med 
liv og kant, hvor byrummet danner en tryg og funktionel ramme om 
forskellige aktiviteter alt efter det lokale områdes karakter. Projektet 
understøtter også Arkitekturpolitik for København, herunder blandt andet 
fokus på at udvikle byrum ud fra et helhedssyn og med afsæt i lokal 
egenart, lokal viden og behov. Projektet er en del af Københavns 
Kommunes Skybrudsplan 2012, der sikrer klimatilpasning af Nørrebro 
og oplandet til Bispeengen og Ladegårdsåen.

Projektbeskrivelsen er 
udarbejdet af

Helene Albinus Søgaard


