
Foreløbigt arbejdsprogram for forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholmen 

Baggrund og formål 
I forlængelse af principaftalen om at anlægge en ny ø, Lynetteholmen, mellem Nordhavn og 
Refshaleøen i Københavns Havn iværksættes et arbejde, som skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag 
for metrobetjening af Lynetteholmen. På den baggrund beskrives i arbejdsprogrammet og den 
tilknyttede projektplan de opgaver, der skal udføres, og spørgsmål der skal svares på, for at sikre et 
kvalificeret beslutningsgrundlag. 

Dette arbejdsprogram beskriver de overordnede opgaver. Når arbejdsprogrammet er besluttet i 
styregruppen vil der blive udarbejdet en mere detaljeret projektplan, hvori de enkelte opgaver er mere 
konkret beskrevet med bl.a. en detaljeret tidsplan samt budget og tidsforbrug. 

Forundersøgelsen gennemføres på et detaljeringsniveau, så der efterfølgende kan tages politisk stilling 
til projektgennemførelse. Størrelsen af korrektionsreserve i forundersøgelsen fastlægges som led i 
arbejdet. 

Indhold i forundersøgelsen 
I principaftalen indgår følgende om det videre arbejde og undersøgelser af metrobetjening: 

”Metrobetjening 
Den langsigtede udbygning af Lynetteholmen forventes understøttet gennem etablering af en 
metroforbindelse, der kan sikre den nye bydel en hurtig og sammenhængende forbindelse med resten af 
København. En metroforbindelse vil bidrage med stationsnærhed, der er en forudsætning både for en 
bæredygtig byudvikling og for værdiskabelsen. 

Parterne er enige om at gennemføre en forundersøgelse af metrobetjening af området. 
Forundersøgelsen kortlægger bl.a. netto-anlægsomkostninger for en forlængelse af Nordhavnsmetroen 
under Kronløbet og videre som højbane med stationer på Lynetteholmen. Metroen videreføres til 
Refshaleøen og eventuelt videre til Kløverparken, såfremt der findes finansiering hertil, herunder 
gennem finansieringsbidrag fra grundejerne. Der kan også undersøges andre linjeføringer. 
Forundersøgelsen finansieres af Metroselskabet. 

Metroforbindelsen indgår i Metroselskabet på linje med de øvrige metroetaper, og der ændres ikke på 
ejerandelene i Metroselskabet.” 

Overordnede forhold og centrale spørgsmål 
Som det fremgår af principaftalen skal metrobetjeningen bidrage til bæredygtig udvikling og 
værdiskabelsen på Lynetteholmen. 

Hovedformålet er at afdække hvilke linjer, stationsplaceringer og driftskoncepter der bedst betjener 
byudviklingen i de sammenhængende områder Lynetteholmen og Refshaleøen samt Nordhavn og 
Kløverparken. 

Borgerrepræsentationen besluttede den 22. juni 2016 den fremtidig metrobetjening af Nordhavn med det 
lille spørgsmålstegn. 

Der er tidligere i forbindelse med Københavns Kommunes undersøgelse Udbygning af kollektiv 
infrastruktur i København 2 (KIK2) foretaget analyser af, hvordan Kløverparken og Refshaleøen bedst 
betjenes. Disse analyser har dog ikke indeholdt Lynetteholmen i det datamæssige 



forudsætningsgrundlag. Men bl.a. på baggrund af de tidligere analyser er det vurderingen, at 
belysningen af mulige linjeføringer kan tage udgangspunkt i en sammenligning af nedenstående linjer 
og betjeningskoncepter. 

 M4 - forlængelse af Nordhavnsmetroen til Lynetteholmen 
 M4 - afgrening fra lille spørgsmålstegn til ydre Nordhavn og Lynetteholmen 
 M6 - København H – Islands Brygge – Amagerbro – Prags Boulevard - 

Refshaleøen/Kløverparken – Lynettenholmen 
 Pendul/Ny linje fra Levantkaj til Lynetteholmen – Refshaleøen/Kløverparken 
 Pendul/Ny linje fra Østerport/Nordhavn – Lynetteholmen – Refshaleøen/Kløverparken 

For alle linjeføringer vurderes behov for CMC med den nødvendige kapacitet samt placering heraf 
belyses. For løsninger, der berører M4, skal særligt belyses konsekvenserne for mulighederne for at 
udvide linjen fra Ny Ellebjerg, jf. aftale om nedgravning af Ny Ellebjerg

Alle linjeføringerne kan udføres som kombineret højbane og tunnel eller boret tunnel på hele 
strækningen, hvilket indgår i forundersøgelsen. 

Der har ikke været gennemført en egentlig screeningsanalyse af de mulige linjeføringsscenarier, på nær 
M6, der i KIK2 er undersøgt på strækningen fra København H til Refshaleøen. Detaljeringsgraden for 
udformning og afdækning af de enkelte linjeføringer og varianter beskrives i projektplanen. Så vidt 
muligt skal antallet af linjeføringer der udredes fuldt ud begrænses. 

Sammenligningen af disse linjer vil være baseret på 

- Anlægsøkonomi (Bruttoudgift) 
- Restfinansiering 
- Passagertal 
- Driftsøkonomi 
- Evt. centrale beslutninger ift. Østlig Ringvej, kapacitetsspørgsmål mv. 
- Mulighederne for byudvikling (etagemeter) 
- Konsekvenser for øvrig trafik 
- Konsekvenser for økonomi og byudviklingen i de øvrige planlagte byudviklingsområder i 

København, herunder bl.a. Ydre Nordhavn
- Mulighederne for efterfølgende udbygning og forlængelse af metrolinjen

For så vidt angår anlægsøkonomien, vil der være behov for anlægstekniske undersøgelser af: 

 Anlægsoverslag forbundet med linjeføring, stationer, kamre, tunneler skiftestationer, arkitektur, 
kontrol og vedligeholdelsesløsninger, transportsystem, arealer og ledninger, arkæologi, 
geotekniske undersøgelser mm. 

 Afklaring af anlæggenes grænseflader til linjeføring for Østlig Ringvej og mulige anlægsfordele 
ved en sammentænkning af disse anlæg samt i forhold til kommunens stormflods- og 
klimasikring (herunder sluser). 

 Anlægstekniske muligheder for at krydse ”Kronløbet”. 
 Evt. økonomiske konsekvenser for foranstaltninger ift. havmiljø og vandgennemstrømning. 
 Behov for yderligere togfunktioner på kontrol- og vedligeholdelsescenter/kapacitet i 

eksisterende center på Vasbygade 



 Muligheder ved byggeri på ø under anlæg. 

Anlægsoverslaget baseres på de erfaringsbaserede omkostninger, som indgår i Metroselskabets 
prisdatabase fra de senest gennemførte udbud sammenholdt med en teknisk/detaljeret udredning af 
konkrete anlæg. 

I relation til restfinansieringen vil der blive gennemført OTM-kørsler, som kan danne grundlag for 
sammenligning af: 

- antal passagerer 
- baseret på antal passagerer en prognose for passagerindtægter (ekskl. dobbeltfaktor og med 

delvis dobbeltfaktor jf. analyse af selskabet økonomi) 
- skøn for driftsudgifter og reinvesteringer 
- effekter af mulige nye zoneopdelinger på de nye bydele. 

Øvrige spørgsmål til belysning 
Der er samlet set tale om meget store områder, der vil skulle metrobetjenes. 

Der vil således være behov for bl.a. at afklare følgende øvrige forhold i forundersøgelsen: 

 Hvordan forskellige løsninger påvirker kapaciteten i det fremtidige metronet. 
 Afdækning af systemkapacitet og robusthed i M3/M4 ved yderligere forlængelse eller afgrening. 
 Rejserelationer fra byudviklingsområderne til trafikale knudepunkter. 
 Mulige udvidelser på længere sigt og sikring af robusthed i det samlede net, jf. KIK2 og jf. de 

aktuelle undersøgelser af mulige forlængelser fra Ny Ellebjerg, som gennemføres i henhold til 
aftale om nedgravning af Ny Ellebjerg mellem staten, Københavns, Frederiksberg og Hvidovre 
Kommuner samt Region Hovedstaden. 

I projektplanen beskrives arbejdsopgaverne mere konkret. 

Organisering 
Forundersøgelsen organiseres i en styregruppe med deltagere på kontorchefniveau fra 
Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune (formand), Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 
Frederiksberg Kommune, Vejdirektoratet, By & Havn og Metroselskabet. Metroselskabet varetager 
sekretariatsfunktion for styregruppen. 

Styregruppen kan beslutte at oprette arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige emner. 
Arbejdsgrupperne kan sammensættes af en bredere deltagerkreds afhængig af den enkelte opgave, 
ligesom øvrige interessenter, rådgivere mv. vil kunne deltage på ad hoc basis i arbejdsgrupperne. 

Tidsplan 
Der udarbejdes en endelig tidsplan med milepæle mm., når indhold og arbejdsopgaver er fastlagt i 
projektplanen. Den endelige tidsplan skal tilpasses principaftalens overordnende tidsplan, hvilket 
medfører, at forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2019. 

Økonomi 
Forundersøgelsen forventes at skulle afholdes inden for et budget på 15-20 mio. kr. Udgifterne vil dog 
være afhængige af de opgaver, der fastlægges i arbejdsprogrammet, udbud af opgaverne mm. 
Omkostningerne til forundersøgelse afholdes af Metroselskabet.


