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Frederiksberg Kommune har i sam-
arbejde med Hvidovre Kommune, 
Københavns Kommune, Region 
Hovedstaden og Metroselskabet 
udarbejdet en screeningsrapport 
om forlængelse af metroen fra Ny 
Ellebjerg til Emdrup Station og til 
Hvidovre Hospital. De to linjer kan 
fungere samtidigt, og er således 
ikke konkurrerende alternativer.

”Forlængelse fra Ny Ellebjerg – Screening af metro/letbane/BRT-for-
bindelser mellem Ny Ellebjerg og hhv. Hvidovre Hospital og Bispebjerg 
Hospital/Emdrup”, Metroselskabet, april 2019

Illustration: Højklasset kollektiv transport 
i og omkring København. Fasanvejslinjen 
er markeret med blå. I det nordvestlige 
hjørne af kortet kan den kommende  
Ring 3 Letbane anes.
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En metro mellem Ny Ellebjerg og Emdrup, som præsenteres 
her, repræsenterer endnu en mulighed for at styrke og under-
støtte storbyen Københavns forandring. Fem af forslagets i alt 
ti stationer knytter op på det eksisterende net af tog, S-tog 
og metro, og giver dermed helt nye muligheder for at komme 
rundt mellem mange lokaliteter. Det er ikke alene til gavn for 
rejsende til og fra Fasanvejslinjens opland, men også for de 
rejsende der med fordel kan bruge den som et led i deres rejse 
i det samlede netværk.

Fra metropol til netværksby
Den kollektive baneinfrastruktur er fortsat domineret af at betje-
ne radialt, ligesom byens relationer mentalt af mange opfattes 
sådan. Der er i nyere tid sket mærkbare forandringer, hvor de 
tværgående forbindelser er blevet styrket:

 » Med åbningen af ringbanen blev der i 2005 skabt en 
tværgående S-togsforbindelse mellem Hellerup og Ny 
Ellebjerg,  

 » Cityringen gav i 2019 en helt ny måde at komme rundt i 
byen på og 

 » I 2025 vil letbanen langs Ring 3 bidrage med yderligere en 
stærk tværgående forbindelse i hovedstadsregionen.

INTRODUKTION

Nytænkning af storbyen

Storbyen København er undergået en forandring fra at være en storby med én 
dominerende metropol omkring Middelalderbyen til at være en netværksby med 
mange centre. Mobilitetsbehov har gennem en årrække ændret sig fra at være 
domineret af rejser radialt mellem metropolen og købstæderne, forstæderne og 
metropolens omegn. I netværksbyen er der behov for at kunne rejse på tværs 
mellem mange lokaliteter. Den optimale kollektive betjening har mange højklas-
sede knudepunkter som er forbundet i et netværk af hyppige forbindelser, hvor 
det er enkelt at skifte og der dermed opnås en god tilgængelighed i mange relati-
oner.

M1/M2

Ringbanen

M2 til lufthavnen

Cityringen (M3)

Nordhavnsmetroen (M4)

Sydhavnslinjen (M4) Fasanvejslinjen

Letbane Ring 3

2002 2005 2035?2007 2020 20242019 2025

Illustration: Hovedpunkter i udviklingen i af den højklassede kollektive trafik i og omkring København de seneste 20 år.
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Illustration: Fasanvejslinjen og fingerplanen fra 1947.  
Fasanvejslinjen giver, ligesom den kommende letbane langs Ring 3, 
adgang på tværs af fingrene. Fasanvejslinjen giver direkte adgang 
mellem 4 af fingrene og optimerer dermed netværket, og et væld af 
nye sammenhænge opstår.

Fasanvejslinjen

Letbane Ring 3
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Hvorfor en Fasanvejslinje?
I den screeningsrapport, der lægges til grund for forslaget, er 
forskellige tekniske løsninger til en højklasset kollektiv forbin-
delse mellem Ny Ellebjerg og Emdrup blevet gransket. Det 
konkluderes, at løsninger i gadeplan ikke er et alternativ til en 
metro. Trafikken er intens og gaderummene mange steder så 
smalle, at det ikke er realistisk at opnå effektive bus- eller letba-
neløsninger. Mange bilbrugere holder i dag i kø og kommer 
kun langsomt frem i denne trængselsramte del af storbyen. 
Og der er ikke udsigt til, at det på længere sigt bliver lettere at 
komme frem – tværtimod. 

Urbaniseringen øger efterspørgslen efter transport. Der er en 
global udvikling i gang, som også omfatter København, hvor 
flere mennesker og arbejdspladser koncentrerer sig i og om-
kring storbyerne. Trængslen på vejene forventes at stige til et 
omfang, hvor det bliver nødvendigt med restriktioner, og hvor 
alternativer til at køre i bil bidrager til at lette presset på storby-
ens arealer. Gode kollektive forbindelser gør, at man på samme 
tid kan mindske presset på vejene uden at mindske mobilitet 
og tilgængelighed.    

Vi ser ind i en fremtid, hvor selvkørende biler grundlæggende 
vil ændre vores transport, og hvor man helt grundlæggende 
må gentænke, hvordan mobilitetsbehovet opfyldes. Dette lig-
ger dog langt ude i fremtiden, og desuden viser undersøgelser, 
at det i en fremtid med selvkørende biler også er helt nødven-
digt med højklasset kollektiv trafik. De selvkørende biler vil, alt 
andet lige, føre til en væsentlig forøgelse af trafikken på vejene.

I screeningsrapporten for Fasanvejslinjen er 
der regnet med at: 

 » Metrolinjen er ni kilometer lang og forløber under 
jorden 

 » Ti nye metrostationer forbinder den kommende 
metrostation på Ny Ellebjerg Station med 
Emdrup Station 

 » Det tager 12 minutter inkl. stop at komme fra 
den ene ende til den anden, hvilket skal 
sammenlignes med at det i dag tager 26 
minutter med S-tog  

 » Fasanvejslinjen kan forbindes direkte til det 
øvrige metrosystem med linjen Nordhavn-Syd-
havn-Ny Ellebjerg Station 

 » Der forudsættes at linjen bliver betjent med et 
metrotog omtrent hvert 3. minut i myldretiden, 
hvert 5. minut udenfor myldretiden og hvert 8. 
minut om natten. 

Illustration: Fra Oslostudiet, COWI.

Trafikselskabet Ruter, som har ansvar for den 
kollektive transport i Osloregionen, offentlig-
gjorde i 2019 en analyse af, hvordan trafikken 
i regionen kan udvikle sig på længere sigt. 
Studiet analyserede forskellige scenarier ift. 
implementering af selvkørende biler og Mobility 
as a Service (MaaS). En af hovedkonklusioner-
ne var, at selvkørende biler i værste fald kan 
medvirke til at fordoble trafikken og skabe et 
regulært sammenbrud i trafiksystemet. 

For at undgå dette, er de tre vigtigste anbefa-
linger:

1. Sats på øget samkørsel
2. Styrk traditionel kollektiv transport
3. Fokusér på datadeling
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Når den nye Sydhavnsmetro åbner i 2024, er den under-
jordiske endestation på Ny Ellebjerg Station forberedt til, at 
metroen kan forlænges. Københavns og Frederiksberg Kom-
muner har begge bidraget økonomisk til at stationen etableres, 
så videreudbygning af metroen kan ske under jorden. Det er 
nødvendigt, hvis metroen skal betjene de tætbyggede områder 
i storbyen, som Fasanvejslinjen forløber under.  
 
Perspektiver og potentialer for en ny underjordisk metrofor-
bindelse mellem Ny Ellebjerg Station og Emdrup Station er 
skitseret i screeningsrapporten. Med nye stationer forbindes 
knudepunktet i Ny Ellebjerg med S-togsnettet i Emdrup. Der-
med skabes en forbindelse som taler direkte ind i styrkelsen af 
mobiliteten i netværksbyen. Ud af de i alt ti stationer, er det fem 
steder muligt at skifte i nettet af baner og metro.

 » Ny Ellebjerg Station er et af de fremtidigt største trafikale 
knudepunkter i Region Hovedstaden. Her mødes 
regional- og S-tog med metro. En direkte togforbindelse 
mellem Roskilde og Lufthavnen med standsning på Ny 
Ellebjerg Station er under overvejelse.   

 » Valby Station, som er et veletableret knudepunkt med 
regionaltog og S-tog, integreres via Fasanvejslinjen direkte 
med metrosystemet. 

 » Fasanvej Station vil som krydsningssted for en øst-vest 
(M1/M2) og en nord-syd-gående metrolinje styrke 
mobiliteten i netværksbyen. 

 » Nørrebro Station har potentiale til at udvikle sig til et af 
netværksbyens helt store knudepunkter. Med Fasanvejslin-
jen forbindes to metrolinjer med S-togssystemet. En 
letbane mellem Nørrebro og den kommende letbane i Ring 
3 er under overvejelse og vil styrke Nørrebro Stations 
betydning for det samlede netværk. 

 » Emdrup Station er i screeningsrapporten endestation og 
opkobling til S-togsnettet.

FASANVEJSLINJEN

Hvad forbinder den?

De fem nye stationer, som ikke er forbundet i et knude-
punkt med det samlede netværk af kollektiv banetrafik, 
har alle et potentiale for i sig selv at tiltrække passagerer 
til og fra de bebyggede områder omkring stationerne. 

Trafikberegningerne viser, at blandt disse fem stationer 
vil de mest benyttede være stationerne ved Zoologisk 
Have og ved Bispebjerg Hospital. 

Ny Ellebjerg Station

Valby Station

Fasanvej Station

v. Godthåbsvej

Nørrebro Station

v. Borups Allé

v. Tagensbo

v. Bispebjerg Hospital

Emdrup Station
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Illustration: Fasanvejslinjens stationer mellem 
Ny Ellebjerg Station i syd og Emdrup Station i 
nord. De mørkeblå med en hvid prik er linjens 
omskiftestationer.
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Bispebjerg Hospital
Fasanvejslinjen har som en væsentlig opgave at give en bedre 
kollektiv trafikbetjening af Bispebjerg Hospital, som er i en ha-
stig udvikling med vækst i ansatte og patienter. Frederiksberg 
Hospital er under nedlukning, og størstedelen af aktiviteterne 
overføres til Bispebjerg Hospital, som i 2025 forventes at være 
nærhospital for knap ½ million af regionens indbyggere.
Derudover skal Bispebjerg Hospital, som led i en arbejdsdeling 
alle hospitaler imellem, varetage specialfunktioner for en større 
del af indbyggerne i Region Hovedstaden. 

Som så mange andre hospitaler er Bispebjerg Hospital opført 
i en tid uden omtanke for, at stationsnærhed øger tilgænge-
ligheden for både ansatte og patienter. Bispebjerg og Emdrup 
S-togs stationer, som er de nærmeste, ligger i en afstand på 
1-1½ km fra Bispebjerg Hospital – afhængigt af, hvor på ho-
spitalsområdet rejsen går til. Det svarer til en gåtur i raskt trav 
på 10-15 minutter.  

Cirka 4.100 passagerer beregnes på et hverdagsdøgn i 2035 
at ville stige på metroen ved Bispebjerg Hospital.

Illustration: Personrejser til og fra Bispebjerg Hospital i 2025. COWIs 
skøn på basis af nøgletal.

Illustration af hovedindgangen til Akuthuset (KHR Arkitekter). Om- og tilbygning af Bispebjerg Hospital forventes at vare til 2025. 
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STATIONER

De 10 stationer på linjen

Ny Ellebjerg Station
Med udgangspunkt i Ny Ellebjerg Station får Fasanvejslinjen 
kontakt til et trafikalt knudepunkt i absolut særklasse. Man 
vil her kunne skifte til tog til alle dele af landet, og man kan 
få adgang til højklasset kollektiv trafik til hele Øresunderegio-
nen. Det skal være let at finde vej og komme frem, når man 
ankommer til stationen, og det skal være let at skifte mellem de 
mange forskellige kollektive forbindelser, der mødes her. Der er 
i foråret 2020 indgået en aftale om omdannelse til etableringen 
af en sammenhængende station, der forventes at være klar, 
når Sydhavnsmetroen i 2024 kommer til Ny Ellebjerg. Den 
optimale station er ikke bare en trafikmaskine. Det er også et 
sted, der kan bidrage til udviklingen af det byområde den ligger 
i. Mulighederne for at integrere byen i stationen – og vice versa 
– vil indgå i den helhedsplan, der skal udarbejdes for området. 
Etablering af ny by hen over sporene er en mulighed.

Valby Station  
Valby Station har i mange år været et centralt knudepunkt 
både for rejsende til hele landet og for lokale rejsende. Med 
den nye jernbane mellem København og Ringsted via Køge og 
med en kommende fjernbusterminal ved Dybbølsbro mindskes 
stationens betydning i nettet af knudepunkter for fjern- og 
intercitytrafikken. Til gengæld stiger behovet for at betjene rej-
semål i oplandet til stationen. Valby Station har allerede et tæt 
og stort opland af boliger, arbejds- og uddannelsessteder samt 
indkøbssteder. Af sidstnævnte er indkøbscentret Spinderiet, 
som åbnede i 2007, et eksemplarisk eksempel på integration 
af stationsområde og byfunktioner. Et centralt igangværende 
byfornyelsesprojekt er omdannelsen af Toftegårds Plads til et 
kulturelt centrum i Valby. Et nyt bibliotek er et centralt element. 
Der skabes samtidig på Toftegårds Plads et nyt grønt område, 
formet som et bakkelandskab og med gode muligheder for 
ophold og aktiviteter.

v. Zoologisk Have
Her skabes kollektiv adgang til Zoologisk Have, som er en 
af de mest populære attraktioner i København med årligt 
1,2 millioner besøgende. Søndermarken, hvor Cisternerne 
med årligt 100.000 besøgende ligger, gøres ligeledes lettere 
tilgængelig med kollektiv transport. Stationen har boliger i sit 
opland, men et yderligere udviklingspotentiale her er begræn-
set. Der kan i det samlede kollektive netværk etableres en god 
skiftemulighed til højklassede busser på Roskildevej. Men det 
største potentiale ligger i at servicere de mange besøgende. 
Det stiller særlige krav. Dels kommer der mange på samme tid, 
og dels skal de hjælpes på vej. For mange er det første gang, 
de kommer her. Men det giver også et bymæssigt potentiale at 
kunne arbejde med en samlet oplevelse, som allerede starter, 
når man stiger ud af metroen.  

v. Fasanvej Station
Fasanvej station bliver et metroknudepunkt lige ind i hjertet 
af Frederiksbergs handelsliv. Frederiksbergcentret er blandt 
de mest besøgte i Hovedstadsområdet, men også mange 
andre lokale butikker i området bidrager til at skabe et levende 
handelsliv. Stationen ligger centralt i forhold til CBS Campus og 
benyttes allerede i dag af mange af de ca. 26.000 studerende 
og ansatte, der færdes her. Den heftige trafik af handlende, 
unge under uddannelse og andre giver gode betingelser for at 
videreudvikle det byliv, der allerede er på stedet.   

v. Godthåbsvej
Når Frederiksberg Hospital i 2023 lukker for aktiviteter, og 
frederiksbergborgere og andre får Bispebjerg Hospital som 
deres nærhospital, er der et potentiale for at byudvikle på 
Frederiksberg Hospitals område. Det er endnu uafklaret, hvad 
der kommer på grunden, men det er med stor sandsynlighed 
aktiviteter som vil skabe et trafikalt behov: boliger, kontorer, 
indkøbssteder, cafeer – eller en blanding af dem alle. En metro 
bidrager til, at dette mobilitetsbehov kan opfyldes uden en stor 
vækst i biltrafikken, som der ikke er plads til på Nordre Fasan-
vej. Samtidig er Nordre Fasanvej i en udvikling i retning af et 
egentligt handelsstrøg, hvor der kommer mange nye butikker, 
herunder restauranter, cafeer, delikatesser mm.    
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Emdrup Station 
På Emdrup Station skabes forbindelse til Farumbanen og 
dermed bl.a. mulighed for, at brugere herfra kan få en smutvej 
udenom det centrale København, hvis de skal til lokaliteter 
langs Fasanvejslinjen eller herigennem kan opnå mere effektive 
skift og kortere rejsetid. Emdrup Station er, udover for bebo-
erne i området, også relevant for unge under uddannelse og 
ansatte på NEXT (ungdomsuddannelse) og DPU (pædagogud-
dannelse).

v. Borups Allé
Borups Allé fremstår i dag som et lokalt handelsstrøg, især 
med dagligvarebutikker. Det er planen, at der skal arbejdes 
med udvikling af et handelsstrøg på Borups Allé vest for Nor-
dre Fasanvej i tilknytning til forslaget om metrostationen. Som 
det ser ud med kendte og vedtagne planer, falder Borup Allé 
Station ud som den, der har færrest passagerer af alle statio-
ner på Fasanvejslinjen. Men det kan der blive vendt op og ned 
på, hvis planer om nedgravning af Ågade-Åboulevard bliver 
realiseret. Det vil åbne et perspektiv om at skabe sammen-
hængende byrum med høj aktivitet. En metrostation i dette 
byrum vil være en stærk driver ift., at den ønskede udvikling 
finder sted.

Nørrebro Station
Nørrebro Stations betydning som trafikalt knudepunkt i hoved-
staden blev forstærket i 2007 ved åbningen af S-togs ringba-
nen og igen i 2019 med åbningen af Cityringen. Realiseres pla-
nerne om en letbane mellem Gladsaxe og Nørrebro, er der tale 
om endnu en styrkelse af stationens betydning. Det samme 
gælder en etablering af Fasanvejslinjen. Nørrebro Station har 
alle muligheder for at udvikle sig og bestyrke sin position som 
et kollektivt knudepunkt i særklasse. Stationen ligger allerede i 
en smeltedigel af aktiviteter med mange beboere, arbejdsplad-
ser og indkøbssteder både i centre, butikker og i gaderummet. 
Senest er der med højhuset Nordbo kommet nye ungdomsbo-
liger tæt ved stationen. Kampsportens hus på Skodagrunden 
forventes åbnet i 2020, og Mjølnerparken er midt i en gennem-
gribende omformning. Københavns Kommune har fokus på at 
udvikle stationsområdet. Som det er i dag, udnyttes de urbane 
kvaliteter ikke optimalt, og det opleves ikke altid som et trygt 
sted at færdes. Muligheder er f.eks. at etablere servering under 
højbanen og at omdanne Basargrunden til et grønt opholds- 
og aktivitetsområde.

v. Tagensbo
Tagensbo Station ligger i et etableret område med et eksiste-
rende potentiale for passagerer til Fasanvejslinjen, som giver 
nye forbedrede rejsemuligheder til og fra området. En særlig 
udfordring i området, er Frederiksborgvej, som med sit brede 
vejprofil og mange hurtigt kørende biler skaber utrygge forhold 
for skolebørn til Tagensbo Skole og andre, som færdes her. 
Der arbejdes med et byrumsprojekt for Frederiksborgvej, hvor 
vejen indsnævres, og der skabes aktive byrum på de frigiv-
ne arealer. Tagensbo Station ligger centralt i forhold til disse 
planer og kan potentielt bidrage som et aktiv i udformningen af 
byrummet på lokaliteten ved Tagensbo.   

v. Bispebjerg Hospital
Et af de helt centrale argumenter for Fasanvejslinjen er at 
skabe gode forbindelser til Bispebjerg Hospital, som er under 
ombygning, og som kommer til at fungere som lokalt hospital 
for mange flere indbyggere i København og på Frederiksberg 
i takt med, at aktiviteter på de mindre hospitaler lukkes ned. 
Samtidigt vil patienter fra hele regionen blive visiteret til speciel-
le funktioner på hospitalet. Der vil dagligt være mange ansatte, 
patienter og pårørende, som skal til og fra hospitalet. Den kol-
lektive infrastruktur er i dag ikke tilfredsstillende for et moderne 
hospital i en storby, der satser på grønne løsninger. Hospitalet 
er bygget i en tid, hvor afstand mellem bygningerne var et led 
i at mindske smittefare, og det er derfor spredt over et stort 
areal. Når dertil lægges, at der ikke betjenes med kollektiv 
trafik ind i hospitalsområdet, så er tilgængeligheden af en lav 
standard, hvilket en Fasanvejslinje kan bidrage til at ændre på.  
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Nærhed til handelsliv og boliger
Borups Allé løber nord-syd fra Frederikssundsvej, forbi Nordre 
Fasanvej og under Bispeengbuen til Jagtvej. Stykket mellem 
Fuglebakkevej og Nordre Fasanvej er udpeget som handels-
strøg i Kommuneplan 2017. Der er god plads i byrummet til 
cyklister og fodgængere samt træer langs hele vejforløbet. 
Foran butikkerne er der god plads, hvilket giver mulighed for 
udeservering. Borups Allé opleves som et lokalt handelsstrøg 
med dagligvarehandlen i centrum.

Metrostationen ved Borups Allé kan placeres med hoved-
indgang imod Borups Allé og med bi-adgang mod Nordre 
Fasanvej. Det forudsætter en midlertidig flytning af Irma, mens 
metrobyggeriet foregår. Stationen estimeres at kunne få ca. 
2.500 påstigere per hverdagsdøgn og er dermed den mindst 
benyttede af de fire metrostationer i Frederiksberg Kommune 
på Fasanvejslinjen. Realiseres overvejelser om at omlægge 
Bispeengbuen og byudvikle området deromkring, så kan 
metrostationen ved Borups Allé, med sin afstand på ca. 200 
meter og to minutters gang, vise sig at være attraktiv for et 
endnu større opland. Erfaringen viser, at byboere gerne går til 
gode kollektive knudepunkter, også over længere afstande end 
man ser andre steder.  

Foto: Borups Allé. Et metrostop her kunne have hovedadgang lige 
foran Irma og den hvide gavl i billedet.

Illustration: Kort over mulig stationsplacering på hjørnet af Nordre Fasanvej og Borups Allé.

STATIONER PÅ FREDERIKSBERG

Station v. Borups Allé
Fasanvej Station

v. Godthåbsvej

v. Borups Allé

v. Zoologisk Have
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Tæt på Frederiksbergs største byudviklingsområde
Godthåbsvej har oplevet en positiv udvikling de seneste år 
med tilstrømning af nye butikker og caféer, og strækningen fra 
Nordre Fasanvej i vest til Falkoner Allé i øst er ved at udvikle 
sig til egentligt handelsstrøg. Det velfungerende gadeforløb har 
et udvalg af restauranter, cafeer, take-away, delikatesser mv. 
inden for kort afstand. Godthåbsvej Metrostation vil samtidig 
have nær tilknytning til Frederiksberg Hospital, med hovedind-
gang ved Skadestuevej og bi-adgang ved hospitalets admini-
strationsbygning ud mod Nordre Fasanvej.

Der er ca. 150 meter, svarende til en spadseretur på 2 mi-
nutter, mellem hovedindgangen og Godthåbsvej og dermed 
også de buslinjer, som betjener her. Samtidig giver forslaget til 
stationsplacering direkte adgang til Frederiksberg Hospital. 

Metrostationen vil være et stort aktiv for byudviklingen, når der i 
2023 lukkes ned for hospitalsaktiviteter, og området ombygges 
til ny anvendelse. Et passagerskøn på ca. 2.400 påstigere per 
hverdagsdøgn kan på langt sigt vise sig at være et forsigtigt 
skøn, set i lyset af den kommende byudvikling.

Hovedadgang
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Sta�on v. Godthåbsvej

Foto: Krydset Nordre Fasanvej – Godthåbsvej med Frederiksberg  
Hospital i baggrunden – skorstenen tilhører dog Frederiksberg Forsyning.

Illustration: Kort over mulig stationsplacering ved Frederiksberg Hospital nær Godthåbsvej.
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Et unikt knudepunkt tæt på uddannelse og handel
Området ved Fasanvej Station indeholder et mix af boliger, 
uddannelse (CBS Campus) og indkøb (Frederiksberg Centret). 
God adgang til området har derfor stor betydning, og områ-
det betjenes da også allerede af to metrolinjer. Med endnu en 
metrolinje vil området udvikles yderligere mod at blive et unikt 
knudepunkt i byen for byliv, uddannelse og kollektiv transport. 

På Fasanvej Station møder Fasanvejslinjen de eksisterende 
metrolinjer M1 og M2 mellem Vanløse og Amager. Fasanvejs-
linjen vil krydse under M1/M2, og vil kunne etableres med 
hovedindgang ved Howitzvej og bi-adgang i tilknytning til 
forpladsområdet til den eksisterende metro. Fasanvejslinjen 
forventes at få ca. 7.200 påstigere på et hverdagsdøgn, hvilket 
er mere end en fordobling af antallet af metropassagerer på 
Fasanvej Station i dag. For nogen vil det være et godt skif-
tested - metro til metro. Flertallet skal formentlig til eller fra 
rejsemål i området. 

Der er allerede i dag gode gang- og cykelforhold til Fasanvej 
Station. Færre busser og i bedste fald også færre i bil muliggør 
endnu bedre forhold for de lette trafikanter.

Foto: Kig fra Nordre Fasanvej mod CBS og Howitzvej.

Illustration: Kort over mulig stationsplacering ved Howitzvej med direkte forbindelse til omstigning til M1 og M2.

STATIONER PÅ FREDERIKSBERG

Station v. Fasanvej
Fasanvej Station

v. Godthåbsvej

v. Borups Allé

v. Zoologisk Have
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Tæt på det grønne og kommunens største attraktion
Direkte adgang med metro til Zoologisk Have vil være en mar-
kant gevinst for haven som destination og bidrage til udviklin-
gen af København som turistmagnet. Der er årligt 1,2 millioner 
besøgende i Zoologisk Have. Højklasset kollektiv adgang til 
metropolens største seværdigheder er en vigtig brik i fasthol-
delsen og udviklingen af byens fortsatte tiltrækningskraft. Den 
direkte adgang med metro vil samtidig give børnefamilier i hele 
København endnu bedre mulighed for at benytte dette kultur- 
og oplevelsestilbud. Endvidere vil den foreslåede placering 
give mange københavnere direkte adgang til det store åbne 
parkområde Søndermarken, som omfatter Cisternerne, der 
årligt har op mod 100.000 besøgende. 

Med en placering i tilknytning til den eksisterede bagudgang 
fra Børnezoo opnås en optimal kollektiv betjening af Zoolo-
gisk Have. Med metrobetjening vil stedet kunne udvikles til en 
supplerende indgang til Zoologisk Have. Ca. 3.700 passagerer 
forventes på et hverdagsdøgn at stige på metroen. Myldretiden 
vil være i weekenden, som er et populært besøgstidspunkt 
– især for mange børnefamilier. Adgangsveje for gående og 
cyklende er gode, da der er fortove og cykelstier på Roskilde-
vej og Søndre Fasanvej. Det vil også være her, skiftet mellem 
metro og busser på Roskildevej finder sted.

Hovedadgang
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Foto: Kig mod Fasanpladsen med Zoologisk Have i baggrunden.

Illustration: Kort over mulig stationsplacering ved Zoologisk Have i krydset mellem Søndre Fasanvej og Roskildevej.

STATIONER PÅ FREDERIKSBERG
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BYUDVIKLING

Hvilke udviklingsområder understøttes?

Frederiksberg Hospital – hele byens nye kvarter
Hospitalet lukker efter planen i 2023, og området for-
ventes omdannet til et nyt grønt bykvarter. Området skal 
blive rammen for et levende mix af byfunktioner, med 
nye boliger, kontorerhverv mv. Det store område rummer 
et enormt omdannelsespotentiale, og et metrostop 
på kanten af området vil være en stor gevinst – både 
trafikalt og ift. udviklingen af området. Med Fasanvejs-
linjen vil området blive koblet op på direkte adgang til 
lufthavnen, Bispebjerg Hospital, Zoologisk Have og et 
væld af indkøbs- og uddannelsesmuligheder.

Planlægning og anlæg af nye metro- og letbanelinjer er de seneste år blevet po-
pulære i store dele af Europa og Danmark. Udover de københavnske metroudvi-
delser er der letbaner på vej i de største danske byer. Disse store investeringer i 
den kollektive infrastruktur skal bidrage til bedre mobilitet, men de er samtidig 
et redskab til byudvikling. Erfaringer har vist, at anlæg af skinnebåren kollektiv 
infrastruktur afføder store private investeringer omkring stationerne. Denne 
effekt kaldes også ”skinnefaktoren” da det er investeringen i det permanente fysi-
ske anlæg, der bidrager til investeringssikkerhed og dermed investeringslyst. 
Fasanvejslinjen vil bidrage til byens udvikling generelt, og konkret vil den under-
støtte en række byomdannelsesprojekter i København og på Frederiksberg. 

CBS Campus – styrkelse af byintegration
I 2014 blev der gennemført en helhedsplankonkur-
rence for Solbjerg Campus, og i efteråret 2017 blev 
en rammelokalplan (LP 205) for området vedtaget. 
Copenhagen Business School er nøgleaktør bag pla-
nerne om en revitalisering og fortætning af området. 
Planen har samtidig stort fokus på at skabe attraktive 
byrum og en opgradering af den cykel- og gangfor-
bindelse igennem området, der forbinder Fasanvej 
Station med Frederiksberg Centret. 
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Udviklingsplan for Diakonissestiftelsen
Området ligger indenfor gåafstand af Fasanvej Station. 
Der er ambitiøse planer for omdannelsen af området og 
udviklingsplanen skal bl.a. bidrage til at skabe tidssva-
rende rammer om de nuværende funktioner, skabe 
gode seniorerboliger med fællesskabet i centrum og 
åbne Diakonissestiftelsen op. Dermed inviteres borge-
re ind i området til at benytte faciliteterne, der skaber 
rammer som understøtter Diakonissestiftelsens tradition 
for samspil mellem professionelle og frivillige og meget 
andet.

Nedrivning af Bispeengbuen
Der har i adskillige år været drømme om at nedrive 
Bispeengbuen for at forbedre den fysiske og visuel-
le sammenhæng i byområdet, reducere trafikstøj og 
skabe et stort rekreativt byrum centralt på grænsen 
mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner. For 
at finansiere en nedrivning er der samtidig planer om 
byudvikling, der skal muliggøre salg af byggeretter. En 
metrostation på Borups Allé vil bidrage til den kollektive 
trafikbetjening   af området omkring Bispeengbuen.

Ny Ellebjerg Station - byudvikling
Fasanvejslinjen blev muliggjort, da man besluttede 
at etablere et sporskiftekammer under Ny Ellebjerg 
Station. For at finansiere dette blev det samtidig 
aftalt, at området på sigt skal byudvikles. Metro-
selskabet arbejder derfor for at byudvikle henover 
sporene og området vil få en helt unik kollektiv be-
tjening med direkte adgang til S-tog og metrolinjer, 
der forbinder til resten af København, Frederiksberg 
og til lufthavnen.
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Tre gode argumenter for Fasanvejslinjen
60.000 påstigere på et gennemsnitsdøgn er en forsigtig vur-
dering af passagerpotentialet, baseret på en antagelse om, at 
trafikanter agerer som de gør i dag ud fra en sammenvejning af 
transportomkostninger og hvor lang tid rejsen tager. Men den 
tiltagende trængsel på de veje og områder, som Fasanvejs-
linjen betjener, vil med stor sandsynlighed føre til stadig større 
tidstab for bilbrugerne. Behovet presser sig på for helt nye 
initiativer i form af f.eks. højere parkeringsafgifter, roadpricing 
eller begrænsninger i, hvem der må køre hvor og hvornår. 

For Frederiksberg Kommune relaterer perspektiverne sig ikke 
kun til Fasanvejslinjens potentiale som transportmaskine, men 
også til spørgsmålet om at kunne frigøre gader og veje for 
biltrafik. Trængslen er mærkbar og problematisk i forhold til 
hvilket byliv, der kan realiseres i gadeplan.    

PASSAGERPOTENTIALE

Hvor mange vil benytte den?

Knap 60.000 påstigere på et gennemsnitsdøgn på Fasanvejslinjen. Det er resul-
tatet af den beregning, som ligger til grund for den indledende screeningsrap-
port. Heraf ville størstedelen af passagererne alternativt have benyttet andre 
metrolinjer, bus eller S-tog. 6.000 er nye rejsende i det samlede kollektive trans-
portsystem, heraf er knap 1.000 tidligere bilbrugere. 

 » Et argument for Fasanvejslinjen er, at der allerede er et 
passagerunderlag af overvejende kollektivbrugere, som 
vil kunne opnå rejsetidsbesparelser med en Fasanvejslinje.

 » Et andet argument er, at Fasanvejslinjen er et tilbud, som 
gør, at der eksisterer et alternativ til at tage bilen tværs 
gennem Frederiksberg, hvis og når det bliver nødvendigt 
med initiativer til at mindske de voksende mængder af biler 
gennem området.         

 » Et tredje argument er, at Fasanvejslinjen øger muligheden 
for at udvikle store dele af Frederiksberg til et sammen-
hængende transitorienteret byområde, som det er nemt at 
komme til, og hvor indretningen i gadeplanet er på de 
gående og cyklendes præmisser, med plads til byliv i al 

dets mangfoldighed.

Fotograf: Piet Simonsen



FASANVEJSLINJEN – BINDER BYEN SAMMEN PÅ TVÆRS 19

1. Et veletableret 
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I screeningsrapportens passagerberegninger  
for Fasanvejslinjen er der: 

 » Beregnet passagerer i 2035  

 » Benyttet samme beregningsmodel som anvendes 
af Københavns Kommune og Metroselskabet til 
deres prognoser og strategiske udredninger: OTM 
– version 6.1 

 » Benyttet samme forudsætningsgrundlag  
som i andre aktuelle OTM-beregninger mht.  
befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, økono-
misk vækst mm. 

 » Indregnet den forventede vækst i arbejdspladser, 
patienter og pårørende til Bispebjerg Hospital 

 » Regnet på forskellige grader/etaper af udbygning. 
Her præsenteres den fulde udbygning til Emdrup 
Station  

En forsigtig beregning af passagerpotentialet
Passagerpotentialet i Fasanvejslinjen er beregnet ud fra en 
forsigtig antagelse om, at der i øvrigt ikke sker større ændrin-
ger. Dvs. infrastrukturen omfatter de projekter, der allerede 
eksisterer eller er under udbygning. Regulering af biltrafikken 
gennem forbud, ensretninger, P-afgifter, P-udbud mm. er på 
samme måde uændret. Endelig antages trafikanterne også i 
2035 at agere ud fra samme rationaler, som man antager ,de 
gør i dag, nemlig en kombination bl.a. af om de har bil, hvad 
rejsen koster, og hvor lang tid det tager.

 » Knap 60.000 beregnes på et hverdagsdøgn (gennemsnits-
døgn) i 2035 at stige på Fasanvejslinjen på en af de ti 
stationer. Det dækker over, at der i det samlede metrosy-
tem, som Fasanvejslinjen indgår i, beregnes at komme 
45.000 nye brugere per hverdagsdøgn.   

 » Ca. 6.000 af passagererne på Fasanvejslinjen er helt nye 
brugere af kollektiv trafik, som alternativt ikke ville have rejst 
eller som ville køre i bil eller på cykel. Der fjernes ca. 1.000 
bilture per hverdagsdøgn, hvilket bidrager til at reducere 
trængslen i de snævre og trængselsramte byrum.  

 » Der sker en overflytning af ca. 26.000 buspassagerer, som 
helt overvejende kommer fra buslinjer som kører parallelt 
med metroen. Dermed åbnes for, at busser netop på 
denne strækning kommer til at fylde mindre i bybilledet, 
hvilket bidrager til at kunne afvikle den øvrige trafik, 
prioritere de mange gående og cyklende, og i det hele 
taget at skabe plads til udvikling af byrum. 
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De mest benyttede stationer
Den mest benyttede metrostation på Fasanvejslinjen kan blive 
Valby Station, hvor synergien mellem S-tog, regionaltog og 
metro spiller godt sammen, og hvor der er mange boliger og 
arbejdpladser i oplandet. Skønsmæssigt 12.500 vil her stige på 
et metrotog. Det er flere, end man kan forvente på Ny Ellebjerg 
Station med 11.000 daglige påstigere. 

Nørrebro Stations stærke position i netværket afspejles i for-
ventningen om 8.800 metropassagerer dagligt på Fasanvejs-
linjen. Det er en position, som kan forstærkes, hvis planerne 
om en letbane mellem Ring 3/Gladsaxe og Nørrebro med 
evt. forlængelse til Middelalderbyen realiseres. Potentialer for 
at omdanne området, f.eks. efter principperne om transitori-
enteret byudvikling, er åbenlyse og kan yderligere bidrage til, 
at Nørrebro Station etablerer sig som et helt centralt net-
værksknudepunkt. Det samme gør sig i øvrigt også gældende 
for Valby Station.

På Fasanvej Station mødes en eksisterende radial metrolinje 
med den undersøgte tværgående Fasanvejslinje og det sker på 
en lokalitet med høj aktivitet. Med et forventet antal påstigere 
på 7.200 er det den fjerde mest benyttede på Fasanvejslinjen. 

På de øvrige stationer kan der ifølge beregningerne forventes 
et påstigertal på ca. 2.000-4.000 på en gennmsnitsdag. 

Ny Ellebjerg Station

Valby Station

Fasanvej Station

v. Godthåbsvej

Nørrebro Station

v. Borups Allé

v. Tagensbo

v. Bispebjerg Hospital

Emdrup Station

v. Zoologisk Have
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Tallet angiver antal påstigere pr. hverdagsdøgn i år 2035. 
Kilde: Screeningsrapporten
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ANLÆG OG DRIFT

Hvordan kan den bygges?

Fasanvejslinjen vil forløbe igennem Frederiksberg i nordlig/sydlig retning. Me-
troens længde i Frederiksberg vil være ca. 3,4 km og omfatte fire nye metrosta-
tioner. Fasanvejslinjen kan bygges ved anvendelse af de samme metoder som 
Cityringen er anlagt med. De er velkendte og afprøvede i de geologiske og hydro-
geologiske forhold, der er til stede i Københavns undergrund. 

Sådan kan man bygge en metrostation ”top-down”

Bygning af metroen 
Under forudsætningen om ”mere af samme slags” kan en sta-
tion anlægges som vist i billedserien efter top-down princippet. 
En alternativ metode er anlæg efter ”bottom-up” princippet, 
hvor hele stationen efter etablering af sekantpæle, udgraves til 
fuld dybde ved anvendelse af midlertidig byggegrubeafstivning, 
hvorefter den permanente bundplade udføres, efterfulgt af de 
permanente vægge, dæk m.v. nedefra og op indtil toppladen 
udføres til sidst.

På Fasanvejslinjen vil tunnelerne mellem stationerne, ligesom 
på Cityringen, kunne anlægges som to parallelle tunneler med 
en indre diameter på 4,9 meter. Metrotunneler udbores med 
tunnelboremaskiner, som udgraver et cirkulært tværsnit, der 
fores af præfabrikerede betonsegmenter, som monteres på 
boremaskinerne efterhånden som jorden udgraves og borema-
skinerne bevæger sig fremad. Tunelboremaskinerne udgraver 
jord og kalk med en metode, som sikrer at jordtrykket foran 
maskinerne opretholdes, hvorved sætninger i jorden undgås 
eller minimeres.

Det forventes, at der skal anlægges et afgreningskammer 
vest for Ny Ellebjerg station, hvor det er muligt for metrotog 
at grene af mod enten Hvidovre Hospital eller ad Fasanvejs-
linjen. Langs Fasanvejslinjen forventes der, af hensyn til driften 
af metroen, at være behov for sporskiftekamre for cirka hver 
tredje station og ved endestationen. Når der ikke er uhindret 
adgang fra terræn, vil man anvende en mine-metode, hvor der 
udgraves i sektioner med efterfølgende sikring af udgravningen 
med primært jordankre og sprøjtebeton evt. ilagt armeringsnet. 

I forbindelse med anlæg af Fasanvejslinjen vil der være behov 
for arbejdspladser ved de nye stationer og ved underjordiske 
sporskifte- eller afgreningskamre. Ved sporskifte- eller afgre-
ningskamre vil der skulle etableres arbejdsskakter, hvis der ikke 
er uhindret adgang fra terræn. Arbejdsskakterne vil efter an-
lægsperioden permanent kunne anvendes som ventilations- og 
nødskakter. Herudover vil der være behov for en tunnelarbejds-
plads, hvorfra de underjordiske tunneler kan anlægges. Den vil 
kunne placeres i tilknytning til en af de andre arbejdspladser, 
hvis der er god plads og god adgang for arbejdstransport til og 
fra arbejdspladsen. 

Drift af metroen
Der forventes at skulle anvendes 11 nye metrotog til drift af 
Fasanvejslinjen. Til den nye Fasanvejslinje skal der tilknyttes et 
kontrol- og vedligeholdelsescenter. Metroselskabet har i den 
indledende screening vurderet, at det i udgangspunktet er 
muligt at anvende dele af kontrol- og vedligeholdelsesfacilite-
terne ved Vasbygade, der servicerer Cityringen og afgreninger 
til Sydhavn og Nordhavn. 

Der vil dog være behov for udvidelser og ombygninger for at 
kunne håndtere de ekstra metrotog. Samtidig vil det være 
hensigtsmæssigt at analysere behovet for yderligere kapacitet i 
form af henstillingsspor og anneksdepot, da det kan bidrage til 
at forbedre systemets driftsøkonomi, driftsstabilitet og robust-
hed. Det kan også vise sig nødvendigt at supplere anlægget 
ved Vasbygade med et ekstra anlæg i tilknytning til Fasanvejs-
linjen.

Der etableres lodrette sekantpæle  
til ca. 25 m dybde. De afstiver og 
hindrer vand i byggegruben.

Stationstagets rand- og tværbjæl-
ker anlægges, hvorefter udgrav-
ningen fortsætter til næste niveau.

Der anlægges atter permanente 
afstivende konstruktioner inden 
der graves videre.

Der fortsættes til stationen er 
fuldt udgravet.
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Stationernes udformning 
Fasanvejslinjen forventes at skulle projekteres og 
anlægges som ”mere af samme slags” med udgangs-
punkt i den netop åbnede Cityring. Stationernes 
udformning forventes at tage udgangspunkt i den 
københavnske metros ”typestation” med Ø-perron 
beliggende ca. 19 meter under terræn, hvor metrotog 
ankommer og afgår i begge retninger.

På Frederiksberg har man på Cityringens stationer 
valgt at etablere rulletrapper hele vejen fra terræn 
via concourseniveau til perron. Det er en opgraderet 
version i forhold til mange af de øvrige metrostationer 
beliggende i Københavns Kommune, hvor den første 
del af adgangen mellem terræn og concourseniveau 
foregår via trappe.

Stationerne tænkes hver for sig indpasset i de aktuelle 
byrum. Stationsadgange og andre nødvendige åbnin-
ger til stationen placeres mest hensigtsmæssigt i for-
hold til indpasning i de enkelte byrum, men grundideen 
vil være den samme. Stationerne under jorden kan, 
som på Cityringen, udsmykkes med vægbeklædning 
der arkitektonisk refererer til den bydel, hvor stationen 
er beliggende.

Fotograf: Piet Simonsen
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ØKONOMI

Hvordan er den samlede økonomi?

Anlægsomkostninger ved at etablere den nye Fasanvejslinje mellem Ny Ellebjerg 
Station og Emdrup Station er vurderet til ca. 20 milliarder kr. Heri er, ud fra et 
forsigtighedsprincip, anvendt et korrektionstillæg på 50 procent. Finansierings-
behovet for den del der ligger i Frederiksberg Kommune er ca. 9 milliarder kr. 

Anlægsomkostninger
De samlede anlægsomkostninger for andelen af Fasanvejslin-
jen igennem Frederiksberg Kommune er anslået til ca. 9 milli-
arder kr. Ved lånoptagelse og afdrag over en 50-årig periode 
betyder det et årligt finansieringsbehov på ca. 220 millioner 
kr. i de første år, faldende til ca. 180 millioner kr. i de sidste år. 
Gennemsnitligt vil der være tale om et årligt finansieringsbehov 
på ca. 200 millioner kr. 

I den eksisterende og kendte økonomi kan der peges på en 
række finansieringskilder. Derudover kan der peges på nye 
typer af finansieringsmuligheder, der kan generere indtægter. 
Disse nye finansieringsmåder kræver ændret eller ny lovgiv-
ning.

Kendte indtægtskilder
Parkeringsindtægter 
De samlede parkeringsindtægter (licenser, betalingsparkering, 
afgifter) på Frederiksberg var i 2019 ca. 67 millioner kr., hvoraf 
kommunen fik de 47 millioner kr. og staten de resterende 20 
millioner kr. Frederiksberg Kommune kan med de nuværende 
regler beholde 320 kr. pr. indbygger for så vidt angår licenser 
og betalingsparkering. For afgifterne afregnes 50 procent af 
de opkrævede afgifter til Rigspolitiet, minus et fradrag på 6,6 
millioner kr. Ved en ændring af de nuværende afregningsregler 
overfor staten, hvor Frederiksberg Kommune får lov at beholde 
det hele, vil der være et merprovenu på ca. 20 millioner kr.

Indtægterne kunne øges yderligere ved en forhøjelse af licen-
ser og parkeringstakster, for eksempel vil en fordobling kunne 
øge provenuet med ca. 45 millioner kr. i 2019-niveau.

Driftsbesparelse på den eksisterende kollektive trafik
Den nye metrolinjes linjeføring åbner for muligheden for at 
reducere drift af øvrig kollektiv trafik. Dette vil særligt gælde for 
buslinje 4A, der i Frederiksberg Kommune stort set har samme 
linjeføring som Fasanvejslinjen. Besparelsespotentialet for Fre-
deriksberg Kommune ved nedlæggelse af linje 4A er omtrent  
4 millioner kr. om året.

Nye indtægtskilder
Mobilitetsafgift/trængselsafgift
I Stockholm og Oslo anvendes afgiftsregulering af trafik 
(mobilitetsafgifter), benævnt bompenge/trængselsafgifter, til 
at finansiere store dele af infrastrukturudbygningen. Det er 
ikke en mulighed i Danmark i øjeblikket. En mobilitetsafgift har 
et væsentligt potentiale som finansiering af mere metro på 
Frederiksberg, både i forhold til et øget passagergrundlag og til 
direkte finansiering. 

Grund- og ejendomsværdistigninger
Bedre transportmuligheder og øgede netværkseffekter vil give 
en værdistigning af ejendomme og grunde langs Fasanvejs-
linjen. Værdistigninger af ejendomme og grunde kan medføre 
øgede skatteindtægter for Frederiksberg Kommune og staten i 
form af et øget beregningsgrundlag for grundskyld, ejendoms-
værdiskat og dækningsbidrag.

På baggrund af forskellige undersøgelser er det skønnet, at 
værdistigningen, når der etableres en ny metrostation inden-
for 200 meter, er på 5 procent for boliger og 16 procent for 
erhverv. I udlandet ser man sådanne værdistigninger delvist 
ført tilbage til infrastrukturprojektet gennem infrastrukturafgifter, 
særlig ejendomsskat mm.
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MILJØ- OG KLIMAEFFEKT

Hvad er de langsigtede perspektiver?

Autonome biler, der selv kan finde vej, er heller ikke løsningen. 
Tværtimod, så viser beregninger, at de potentielt skaber endnu 
mere trafik, når de kører tomme rundt. Samkørsel har et poten-
tiale for at mindske trafikken på vejen, men der er ikke tegn på, 
at trafikanter i større omfang finder samkørsel mere attraktivt 
end effektiv kollektiv transport.

Mindre trængsel
Trafikmodelberegninger i den indledende screening tager 
udgangspunkt i, at ”verden forlænges med brædder”, med en 
direkte fremskrivning af den nuværende udvikling. Det bereg-
nes, at ca. 1.000 bilbrugere på et hverdagsdøgn vil skifte til 
metro. Effekten vil fordele sig på en større del af vejnettet, men 
forudsættes de alle at aflaste Nordre Fasanvej, svarer det til 7 
procent færre biler her sammenlignet med dagens situation. I 
en effektanalyse af den eksisterende metro på Frederiksberg 
fandt man, at metroen betød, at biltrafikken på Frederiksberg 
faldt med 4-13 procent i det område metroen påvirker.

Et fald i vejtrafikken i den skitserede størrelsesorden kan hurtigt 
være ”spist op” af mere trafik. Derfor er det muligt, at der på et 
tidspunkt må tages mere drastiske midler i brug, hvis trafikken 
i det tætte byområde, som Fasanvejslinjen er beliggende i, ikke 
skal ende med at stå helt stille. Metroen er her et tilbud, så 
flere finder det attraktivt at lade bilen stå.

Klimagasser og lokal forurening
CO2-udslippet fra en metrorejse er per personkilometer i 
størrelsesordenen en femtedel af tilsvarende i bil. Bilen skal 
altså fyldes godt op, hvis CO2-udslip fra de to transportformer 
skal være sammenlignelige. Det må forventes, at der vil gå en 
del år, inden bilparken er udskiftet til elbiler. Overflytningen af 
buspassagerer til metro bidrager i mindre grad til reduktion af 
CO2-udslippet. Frederiksberg kommune forventer, at alle bus-
ser i kommunen i 2030 vil køre på el, og linje 4A vil formentlig 

være en af de første, der omlægges fra diesel- til eldrift.
Borgere og besøgende på Frederiksberg er i dag særligt ud-
satte for lokal luftforurening: Trafikken er tæt, kørselsmønstret 
er præget af ujævn kørsel og mange gaderum er smalle og 
med tæt bebyggelse. Den forventede udskiftning af bilparken 
med mere miljøvenlige alternativer, herunder særligt elbiler, vil 
dog begrænse denne effekt, da der ikke er nogen udstødning 
af helbredsskadelige NOx-gasser, partikler og andre forurenen-
de stoffer fra elbiler. Partikler fra dæk-, vej- og bremseslid er 
dog fortsat et problem. 

Sundhedseffekter
Miljøstyrelsens støjkortlægning viser, at hele Fasanvejsstræk-
ningen i dagtimerne oplever et støjniveau på minimum 70 dB, 
og nogle områder har et niveau over 75 dB. Det er et niveau, 
der ligger betydeligt over de anbefalede niveauer. Der ligger 
knap 3.000 boliger langs Nordre og Søndre Fasanvej. For 
beboere langs vejen er trafikstøjen et problem. Daglig udsæt-
telse for støj over længere tid har negative sundhedsmæssige 
effekter, både psykisk og fysisk. Også for dem, der arbejder 
og besøger butikker, cafeer og restauranter udgør vejstøjen 
ikke blot en gene, men er også potentielt sundhedsskadelig. 
En stigende udskiftning af bil- og busparken og overgang til 
elbiler vil begrænse effekten ved særlig tomgangskørsel, lave 
hastigheder og lyskryds.

Sundhedseffekter i form af, at flere går eller cykler mere eller 
mindre er svære at opgøre. I en umiddelbar betragtning, 
baseret på resultaterne fra trafikmodelberegningerne, vil den 
nye Fasanvejslinje få cyklister til at skifte til metro, hvilket har 
en sundhedsmæssig negativ effekt. Nyere forskning viser 
imidlertid, at gode og attraktive byrum kan få brugere af den 
kollektive trafik til at gå og cykle langt, når de skal til og fra bus-
ser og tog. Frederiksberg er i dag et af de steder i landet, hvor 
borgerne går og cykler mest, så potentialet er allerede tilstede.

Den miljømæssige effekt af metro skal ses over en lang periode, og har en tæt 
sammenhæng med i hvilket omfang, den varetager transport, som alternativt 
vil blive foretaget med bil. Fasanvejslinjen er et ultimativt alternativ til trafik på 
de stadigt mere pressede veje i området. Bilerne vil med stor sandsynlighed, i 
takt med flere el-biler, hver især bidrage med et mindre udslip af CO₂ og larme 
mindre. Men det løser ikke trængselsproblemet. 



FASANVEJSLINJEN – BINDER BYEN SAMMEN PÅ TVÆRS 27

Illustration: Fasanvejslinjen forventes, at få omkring 1.000 bilbrugere flyttet til metro. Omregnet til antal biler* svarer det til, at der 
dagligt kan forventes omkring 760 færre biler i området omkring Nordre Fasanvej. *Transportvaneundersøgelsen estimerer at der i 
gennemsnit er 1,31 personer i en personbil i Danmark. DTU maj 2015.
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