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Opgavebeskrivelse:

Analyser om alternativer for Bispeengbuen

Baggrund
Bispeengbuen skal omkring 2020 levetidsforlænges med 55 år. Men staten er åben overfor at drøfte 
en overdragelse af Bispeengbuen, da den er ejet af staten. Politikerne i henholdsvis Frederiksberg 
Kommune og Københavns Kommune har vedtaget at arbejde videre med 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.

Formål
Formålet med analyserne er at give parterne kendskab til den økonomiske ramme for alternativer til 
Bispeengbuen, og at give et kvalificeret grundlag for at drøfte den samlede finansiering af en 
omdannelse, såvel mellem staten og kommunerne som indbyrdes mellem kommunerne.

Analyserne organiseres omkring følgende overordnede delanalyser:

- Omkostninger ved at nedrive Bispeengbuen.
- Omkostninger til at anlægge en tunnel på strækningen eller lægge vejen i niveau. 
- Beskrivelse af trafikale konsekvenser
- Business case for projektet
- Mulige fordelingsnøgler i forhold til finansiering og drift. 

Indhold i delanalyser
For at analyserne bedst muligt understøtter formålet og giver parterne et kvalificeret 
beslutningsgrundlag for en omdannelsesproces, forventes de første tre delanalyser at danne 
grundlag for den fjerde delanalyse. Delanalyse 4 skal have særlig prioritering og skal danne 
grundlag for delanalyse 5.

1. Omkostninger ved at nedrive Bispeengbuen.
Omkostningsniveauet ved at nedrive Bispeengbuen estimeres. Det afklares, hvorvidt det er en 
realistisk forudsætning 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 tidligere analyser 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.
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For at kvalificere disse vurderinger, skal analysearbejdet belyse to løsninger 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 løsninger gælder dels at Bispeengbuen rives ned, dels at mulighederne for etablering af 
nye byggerier og nye byrum belyses i form af overordnet arealprioritering. Endvidere vurderes 
driftsomkostninger ved de fremtidige løsninger. Sammenhæng til evt. klimatilpasning i området 
belyses overordnet. Endeligt udarbejdes indledende, overordnede planskitser for de to løsninger. 

I forhold til linjeføring skal der tages udgangspunkt i den, der er skitseret til venstre. Der kan være 
relativt store omkostninger i forbindelse med S-togsbanen. Derfor forventes det også, at der 
perspektiveres til den linjeføring, som er givet til højre.

3. Beskrivelse af trafikale konsekvenser
Konsekvenser for trafikken i form af ændrede trafikmønstre for den store løsning med en 
trafiktunnel og den lille løsning, hvor vejen lægges på terræn, samt eventuelt afledte nødvendige 
investeringer med henblik på afvikling heraf. Det forventes som minimum, at de trafikale 
konsekvenser på hovedstrækning og ved Borupsallé og Nordre Fasanvej belyses. 

4. Business case for projektet (tildeles særlig prioritet)
En samlet business case for projektet beskrives, med henblik på at identificere udgifter og mulige 
indtægter. Heri skal indgå vurdering af merværdi for nærområdet i form af byudviklingsmuligheder 
og bylivsudfoldelse. Endvidere indgår bidrag fra de mulige byggeretter som opstår ved de to 
løsninger. Der indhentes oplysninger omkring ledninger og bygværker under jorden. 
Forsyningsselskabernes besparelse ved, at der i projektet koordineres med klimatilpasningsprojekter 
vurderes.

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 
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denne særlige beliggenhed. Der beskrives mulige fordelinger mellem stat og kommuner af 
indtægter samt udgifter til finansiering og drift. 

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 årrække på 30 
år. 

Endvidere belyses forsyningsselskabernes muligheder for at medfinansiere de beskrevne løsninger. 
Der laves også en screening af eksterne finansieringsmuligheder som eksempelvis fonde.

Leverancer
- Foreløbig afrapportering medio februar 2019 med inddragelse af relevante 

nøglemedarbejder i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune
- Endelig rapport ultimo februar 2019, der indeholder:

o Sammenfattende notat
o Beskrivelse af metodevalg
o Omkostninger ved nedrivning af Bispeengbuen
o Omkostninger ved tunnel og vej i niveau
o Trafikale konsekvenser
o Business case
o Fordelingsnøgler
o Relevant kortmateriale, herunder kort over potentielle arealer for byggeretter

- Tekniske bilag

Metode og rollefordeling
Denne opgave er et fælles projekt mellem de to kommuner. Det vil derfor være begge kommuner, 
som er opgavestiller. 

Delanalyserne skal bygge på de eksisterende rapporter, som blev udarbejdet med udgangspunkt i en 
tunnellægning af hele Åboulevard-strækningen, som blev afrapporteret til kommunerne i 2016, 
samt andre relevante rapporter.

Disse rapporter (se vedhæftede) er:

- Rambøll rapport 2014: Åboulevard, forundersøgelse
- Sadolin og Albæk 2015: Omdannelse af Åboulevard
- Københavns Universitet og COWI 2015: Værdien af Åboulevard-projektet
- COWI rapport 2016: Omdannelse af Åboulevard – forundersøgelser.
- Realise 2016: Omdannelse af Åboulevard – 3. parts vurdering af samfundsøkonomiske 

analyser og finansieringsmodeller
- Rambøll rapport 2017: Bispeengen - Tunnellægning, byudvikling, skybrudssikring og 

åbning af Ladegårds å.
- Rambøll rapport 2018: Bispeengbuen – skybrudssikring volumenanalyse.

Det forventes at bliver nødvendigt at inddrage viden fra fagpersoner i forhold til byrumsdesign, 
byudvikling, klimatilpasning, trafikale løsninger, mv. i henholdsvis Frederiksberg Kommune, 
Københavns Kommune, Vejdirektoratet og evt. HOFOR og Frederiksberg Forsyning. 
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Kontakten under udarbejdelsen af opgaven vil primært ske gennem projektlederen i Københavns 
Kommune, som koordinerer på tværs af de to kommuner.

Økonomi og tidsramme
- Den økonomiske ramme er maksimalt 400.000 kr. eksklusiv moms og inkluderer udgifter til 

opgavens løsning, dog undtaget interne omkostninger i henholdsvis Frederiksberg 
Kommune og Københavns Kommune.

- Forventet start for opgaven med opstartsmøde er uge 49 i 2018, og resultaterne skal 
foreligge senest uge 9 i 2019.

- Budget lægges for hele opgaven, men faktureringen sker individuelt for henholdsvis 
Frederiksberg Kommune (200.000 kr.) og Københavns Kommune (200.000 kr.). 

Tilbud
Indhold

Tilbuddet skal afgives på baggrund af nærværende opgavebeskrivelse samt vedlagte kontraktudkast.

Tilbuddet forventes at indeholde:

- En beskrivelse af metode og opgaveløsning
- Plan for inddragelse af relevante fagpersoner i fx HOFOR, Frederiksberg Forsyning 

Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.
- Angivelse af forventet timeforbrug og samlet pris
- Bemanding – CV for de medarbejdere, der vil blive tilknyttet opgaven (max 2 A4-sider pr. 

CV)
- Tids- og procesplan

Tilbuddet skal maksimalt fylde 5 A4 sider, eksklusiv bilag: tidsplan, inddragelsesplan og 
prisoverslag.

Tildelingskriterier

Ved tildeling af opgave lægges der vægt på:

1. Fornemmelse for den politiske kontekst – at tilbudsgiveren viser forståelse for at metodevalg 
og antagelser har politiske konsekvenser

2. Beskrivelse af opgaveløsning – at tilbudsgiveren viser forståelse for opgavens formål og 
demonstrerer, at opgaven kan løses inden for de angivne rammer.

3. Tids- og procesplan virker realistisk
4. Pris ikke overskrides

Kriterie 3 og 4 er forudsætninger for tildeling af opgaven. 
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Formalia

Tilbud modtages senest onsdag d. 28. november 2018 kl. 12.00 til cl8v@kk.dk 

Såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at afgive tilbud, bedes dette oplyst umiddelbart efter modtagelse af 
nærværende skrivelse.

Svar på valg af rådgiver gives senest mandag d. 4. december 2018.

Eventuelle spørgsmål skal sendes på mail til Niels Stange på cl8v@kk.dk senest d. 19. november 
2018. Kommunerne vil i fællesskab besvare spørgsmålene. Spørgsmål og svar vil blive sendt på 
mail til samtlige tilbudsgivere senest d. 22. november 2018.

Følgende har fået tilbudt opgaven:

- MOE
- NIRAS
- SWECO

mailto:cl8v@kk.dk
mailto:cl8v@kk.dk

