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Linje 18
Opfølgning pba. Nyt Bynet evalueringen

I Nyt Bynet evalueringen blev linje 18 fremhævet som et fokusområde for København og Frederiksberg 
kommuner. Overordnet har den genintroducerede linje performet tilfredsstillende og passagertallet vist 
sig at være tæt på det forventede for hele linjen.

Nyt Bynet evalueringen identificerede dog også visse udfordringer på linje 18. Evalueringen anbefale-
de derfor en opfølgning med en særskilt evaluering af linjen. Dette med henblik på at dykke lidt dybere 
ned i de identificerede problemstillinger, som lå uden for Nyt Bynet evalueringens scope og komme med 
løsningsmuligheder til afhjælpning af linjens udfordringer.

En sådan opfølgning på Nyt Bynet evalueringen af linje 18 var desuden på forhånd indskrevet i arbejds-
programmer og Tids- og Aktivitetsplaner for Frederiksberg og Københavns kommuner ifm. Trafikbestil-
ling 2022. Dette notat skal betragtes som den udpegede opfølgning og særskilte evaluering af linje 18, 
til brug ved den ordinære trafikbestillingsproces.

Baggrund
Buslinje 18 blev genintroduceret i busnettet ved Nyt Bynets idriftssættelse i oktober 2019. Linjen over-
tog, i grove træk, den nu nedlagte linje 8A’s betjening af Falkoner Allé/Jagtvej, samt den nu omlagte 
linje 4A’s betjening i Sydhavnen og på Amager:

1. Fra Lergravsparken St./Ørestad St. over Sjællandsbroen og via Mozarts Plads og Sjælør Boulevard 
til Valby St. som den tidligere linje 4A

2. Fra Valby St. frem til Lersø Park Allé som den tidligere linje 8A
3. Fra Lersø Park Allé og frem til endestoppet på Emdrup Torv som den tidligere linje 42

Hvor strækning 1. og 3. har bibeholdt en frekvens stort set som før Nyt Bynet, har midterstrækningen 2. 
fået en markant frekvensnedsættelse, særligt i dagtimerne mellem myldretiderne. Forventningen for 
midterstrækningen ifm. Nyt Bynet var, at Cityringen ville overtage de fleste passagerer i denne korridor, 
da der overordnet set er sammenfald i betjeningsmønster og -retning. Dermed blev der foretaget en 
nedgradering fra A-bus til almindelig gul bus.

Nuværende betjening
Sammensætningen af to tidligere A-busser og en almindelig gul bus betyder, at linje 18 er en lang linje 
med forskellige betjeningsmønstre undervejs. Linjen har tre overordnede linjevarianter, som kan ses i 
nedenstående Figur 1.
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Figur 1 - Linjediagram, frekvenser og checkpunktsstoppesteder for linje 18 (frekvenser angivet som myldretid/dagtimer/aften)

Linje 18 er opdelt i flere betjeningsafhængige strækninger, således at et varierende udbud kan matche 
det variende behov, der uundgåeligt vil være langs sådan en lang linje. Betjeningsfrekvensen på de en-
kelte strækninger kan anskues i  Tabel 1 nedenfor.

Morgenmyldretid
[afg./time]

Dagtimer
[afg./time]

Eftermiddagsmyldretid
[afg./time]

Aften
[afg./time]

Lergravsparken 
- Bella Center 
St.

6 6 6 3

Bella Center St. 
- Ørestad St. 6 3 6 0

Bella Center St. 
- Valby St. 12 9 12 3

Valby St. - 
Emdrup Torv 6 3 6 3

Tabel 1 - Linje 18’s betjeningsafhængige delstrækninger og deres tilhørende frekvens

Linjen havde på en gennemsnitlig hverdag i februar 20201 16.800 påstigere. For at sætte det i kontekst, 
er det mere end A-buslinje 9A og kun lidt under A-buslinje 7A. Linje 18 må derfor betragtes som en af 
helt tunge almindelige gule buslinjer med fx mere end 50% flere påstigere end linje 31.

Problemstillinger
Som tidligere beskrevet identificerede Nyt Bynet evalueringen nogle problemstillinger for linje 18. Ingen 
af disse problemstillinger relaterer sig imidlertid til ruteføringen. Da netop ruteføringen bl.a. baserer sig 
på to tidligere A-buslinjer, vurderes den gennemprøvet, godt interegreret i det øvrige net, samt at ram-
me de rigtige behov i korridoren.

1 Ligesom i Nyt Bynet evalueringen, tages der udgangspunkt i februar 2020 passagerdata, da denne måned dels er 3 måneder 
efter Nyt Bynets idriftsættelse og dels lige før Corona-pandemien ramte. Dette udgangspunkt gælder i hele notatet.
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Den udbudte service i myldretiderne og om aftenen blev udfra kundereaktioner og passagertal vurderet 
som tilstrækkelig, mens der derimod blev identificeret visse udfordringer ift. den udbudte service i dag-
timerne mellem myldretiderne. Derudover blev der identificeret udfordringer med passager-fordelingen 
i busserne med udgangspunkt i knudepunktet Valby St.

I det følgende gennemgås de problemstillinger der blev identificeret i Nyt Bynet evalueringen, og hvad 
Movia vil foreslå, der skal til for at løse dem.

Serviceniveau
Der har fra passagererne været rejst kritik af linjens serviceniveau på strækningen mellem Valby og Em-
drup Torv med kun tre afgange i timen mellem myldretiderne. Sammenlignelige linjer som 12, 26 og 31 
har 4 afgange i timen i dagtimerne.

- Nyt Bynet evalueringen

Det er særligt den retlinede korridor Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej, der har mærket det forrin-
gede serviceniveau. Det er en korridor med mange aktiviteter, og som før Nyt Bynet var betjent med 
den højfrekvente A-buslinje 8A. Særligt frekvensen i dagtimerne mellem myldretiderne, hvor der kun er 
tre afgange i timen, har været kritiseret. Tabel 2 nedenfor viser servicereduktionen i korridoren med Nyt 
Bynet. 

Antal afgange 
i timen

Før Nyt Bynet 
(8A)

Efter Nyt Bynet 
(18)

Reduktion afgan-
ge

Reduktion pro-
cent

Myldretid 12 6 6 50%
Dagtimer 8 3 5 63%
Aften 6 3 3 50%

Tabel 2 - Frekvens på linje 18 i Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-korridoren – før og efter Nyt Bynet

Cityringen var tiltænkt at overtage meget af betjeningen i korridoren Pile Allé/Allegade/Falkoner Al-
le/Jagtvej, da dens linjeføring understøtter dette. Det var baggrunden for Nyt Bynets nedgradering og 
frekvensnedsættelse af buskorridoren. Som det ses af nedenstående Figur 2 har der også været et væ-
sentligt fald i passagermængderne i buskorridoren.

Figur 2 - Samlede passagertal for Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-korridoren – feb19 vs. feb20
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At dømme efter figuren har Nyt Bynet bedømt rigtigt med nedgradering i buskorridoren, men det skal 
understreges, at den lavere service der nu udbydes, formentlig også spiller en væsentlig rolle i passa-
gernedgangen – buslinjen er, med andre ord, blevet mindre attraktiv.
 
Det er dog Movias vurdering at korridorens service-nedgradering fra højfrekvent A-buslinje til alminde-
lig gul semi-frekvent bybuslinje overordnet fungerer efter planen.

Serviceniveau mellem myldretider
Analyser af kapaciteten viser, at der er godt fyldt op på Frederiksbergdelen, men at der sjældent nås 
kritiske niveauer. Serviceniveauet kan med fordel forbedres med en enkelt afgang mere i timen mellem 
myldretiderne på strækningen mellem Valby St. og Emdrup Torv.

- Nyt Bynet evalueringen

Nyt Bynet evalueringens analyser viste, at selvom der er sket en 50% reduktion i serviceniveauet i myl-
dretiderne på den midterste strækning, resulterer det ikke i væsentlige kapacitetsudfordringer her. Der 
kan være enkelte afgange i myldretiden, primært omkring Frederiksberg St., hvor siddepladskapacite-
ten overskrides (hvillket normalt godt kan accepteres), men ellers synes udbuddet at være fornuftigt til-
passet behovet. Afgang hvert tiende minut i myldretider er også en respektabel service at tilbyde kun-
der og giver en gennemsnitlig ventetid på 5 minutter. Aftendriftens 3 afgange per time, virker også til at 
være nogenlunde fornuftigt afstemt med behovet.

I dagtimerne mellem myldretiderne er det tidsrum, hvor servicereduktionen har været størst. Fra 8 til 3 
afgange i timen og dermed en reduktion på 63% i Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-korridoren. 
Det giver både nogle kapacitetsmæssige og servicemæssige udfordringer.

Belægning og kapacitet
I Figur 3 og Figur 4 herunder, kan belægningen per afgang i tidsrummet mellem myldretiderne ansku-
es. Det skal understreges, at der er tale om en gennemsnitlig belægning per afgang i hvert timebånd – 
det vil sige, at der kan være enkelte afgange med peaks, hvor belægningen er endnu højere.

Lergravsparken -> Emdrup Torv

36 9

Figur 3 - Gennemsnitsbelægningen per afgang i de 5 timebånd mellem myldretiderne, samt frekvensen i de betragtede ti-
mebånd på de enkelte af linjens strækningsdele – nordgående retning
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Emdrup Torv -> Lergravsparken

3 9 6

Figur 4 - Gennemsnitsbelægningen per afgang i de 5 timebånd mellem myldretiderne, samt frekvensen i de betragtede ti-
mebånd på de enkelte af linjens strækningsdele – sydgående retning

Når der kigges på belægningsgraferne for perioden mellem myldretiderne (Figur 3 og Figur 4), ser ka-
paciteten en smule presset ud på strækningen mellem Valby St. og Ågade (Pile Allé/Allegade/ Falkoner 
Alle-korridoren). Her er indikationen, at siddepladskapaciteten systematisk overskrides i nogle timebånd 
og er tæt på overskridelse i de andre. Hvilket omvendt ikke overrasker, da Cityringen på netop denne 
strækning ikke understøtter linje 18.

Det må desuden subjektivt konstateres, at elbusserne der kører linje 18 har et specielt layout som gør 
at de føles relativ fulde, uden at de egentlig er det. Det kan have indflydelse på passagerernes ople-
velse af kapaciteten.

Service til kunder
Udover kapacitet er der det servicemæssige aspekt ved frekvensreduktioner. Altså hvilken service gi-
ves til kunderene, og hvilken gennemsnitlig ventetid oplever de, inden de står på bussen. Dette aspekt 
har en stor indflydelse på, hvor attraktiv en linje er i kundernes øjne.

Sammenlignelige bybuslinjer som 12, 26 og 31 har 4 afgange per dagtime mellem myldretider. I forhold 
til disse har linje 18 et noget større dagligt passagertal, men også en længere ruteføring med flere stop. 
For at kunne sammenligne buslinjerne uafhængig af længde og antal stop, kigges på det gennemsnit-
lige påstigertal per stop. Her betragtes kun strækningen Valby St. - Emdrup Torv på linje 18. Det er den 
strækning som indeholder Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-korridoren og som har 3 afgange per 
time mellem myldretiderne.

Sammenligningen i Tabel 3 nedenunder illustrerer, at linje 18 på strækningen mellem Valby St. og Emd-
rup Torv, har større påstigermængder per stop i dagtimerne mellem myldretiderne end de sammenlig-
nelige bybuslinjer. Det på trods af, at linje 18 på denne strækning, i dette tidsrum, udbyder en ringere 
service end de andre linjer. 
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Linje Afgange per dagtime 
(mellem myldretider)

Påstigere mellem myl-
dretider

Gns. Påstigere per 
stop mellem myldreti-

der
12 4 1.170 17
26 4 1.570 17
31 4 2.720 30

18 (Valby St. - 
Emdrup Torv) 3 2.010 37

Tabel 3 – Afgange, påstigere og påstigere per stop i dagtimer mellem myldretider (9.00-15.00) på en gennemsnitlig hverdag i fe-
bruar 2020. Linje 18 (kun strækningen Valby St. - Emdrup Torv) og sammenlignelige bybuslinjer

Vurdering
Ud fra en kapacitetsbetragtning synes det fornuftigt at hæve frekvensen med mindst én afgang i timen 
i dagtimerne udenfor myldretiderne i Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-korridoren. Dette for at 
undgå den systematiske overskridelse af siddepladskapaciteten og generelt skabe bedre plads til pas-
sagererne i bussen. Ståpladser i bus er noget passagerer helst vil undgå, og linjen kan i det lange løb 
risikere at blive fravalgt, hvis der konsekvent ikke kan tilbydes siddeplads til kunderne.

Derudover er der det servicemæssige aspekt. 20 minutters drift i dagtimer mellem myldretider, medfø-
rer en gennemsnitlig ventetid på 10 minutter. Det er en relativ dårlig service at tilbyde kunder på en by-
buslinje i centralkommunerne. I disse kommuner er kunderne vant til meget højere frekvenser på fx A-
buslinjer og metrolinjer. Andre sammenlignelige bybuslinjer, med færre gennemsnitlige påstigere per 
stop mellem myldretider, har 15 minutters drift i dette tidsrum. Ud fra denne betragtning vil det være for-
nuftigt at hæve frekvensen med mindst én afgang i timen i dagtimerne mellem myldretiderne i Pile Al-
lé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-korridoren.

Valby St.
Der er til tider kapacitetsmæssige udfordringer mellem Valby Station og Sjælør Station, særligt ifm. mø-
detider for skoler og gymnasier på Sjælør Boulevard. Det todelte stop ved Valby St. medvirker til ujævn 
fordeling af passagererne og klumpning af busserne.

- Nyt Bynet Evalueringen

Mens den fulde linjevariant for linje 18 (Lergravsparken-Emdrup Torv) passerer Valby St. ad Toftegårds 
Allé med stoppested på Broen, kører de sydlige linjevarianter med endestop ved Valby St. til bustermi-
nalen syd for stationen på Lyshøjgårdsvej (se Figur 5). Dette todelte stop på Valby St. skaber nogle ud-
fordringer i den sydgående retning.
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Figur 5 - Terminalkort over Valby St. der illustrerer det todelte stop til linje 18

Movias analyser viser, at der i sydgående retning stiger næsten dobbelt så mange passagerer på linjen 
per afgang på broen som på Lyshøjgårdsvej, hvilket især skyldes, at S-togspassagererne kan gå di-
rekte fra perronen op på broen. Da de to stop ligger fysisk adskilt omkring 300 meter fra hinanden og 
uden visuel kontakt, er det forvirrende for passagererne og vanskeligt at vælge det optimale stoppested 
for næstkommende afgang, ligesom gangafstanden også spiller ind.

Den beskrevne probemstilling resulterer i, at passagererne ikke bliver jævnt fordelt på de sydgående af-
gange, og det medfører en kombination af fyldte og halvtomme busser. Udover længere ventetid på 
sydgående afgange og den kapacitetsmæssige geneværdi for størstedelen af passagererne (dem der 
stiger på bussen på Broen) fører det også til øget klumpning af busser, eftersom de halvtomme busser 
fra Lyshøjgaårdsvej indhenter de fyldte busser, der må bruge mere tid på passagerudveksling.

Klumpning
Movias analyser viser, at linje 18 er en af de mest klumpningsramte buslinjer i Hovedstadsområdet (ge-
nerelt kun overgået af linje 5C og 6A). Det er en medvirkende faktor, at linjen har relativ meget kørsel i 
tæt trafik. Men hvis der kigges på klumpningen for de forskellige delstrækninger (Figur 6), er det tyde-
ligt, at den sydgående retning syd for Valby St. er hårdest ramt. 
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Figur 6 - Andel af afgange med klumpning for linje 18, fordelt på retning og delstrækninger

Vurdering
Ideelt set bør det todelte stop ved Valby St. samles til ét enkelt stop. Movia har tidligere foreslået at ven-
de de afgange med endestop på Valby St. nordøst for stationen (tomkørsel ad Gammel Jernbanevej 
mm.), således at samtlig afgange får stoppested på Broen. Det vil kræve at der findes plads hvor bus-
sen kan gøre ophold og udligne, formentlig ved nedlæggelse af et antal parkeringspladser. Ligesom der 
skal findes chaufførfaciliteter på Gammel Jernbanevej.

En anden, men mindre ideel løsning er at etablere et nyt påstigerstop for den sygående retning på Lys-
højgårdsvej, tættere på Toftegårds Allé. Der vil stadig være tale om et todelt stop, men de bringes tæt-
tere på hinanden og med visuel kontakt. Det vil give passagererne bedre overblik over alle sydgående 
busafgange (se Figur 7).
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Figur 7 - Terminalkort over Valby St. med illustration af et påstigerstop til linje 18 sydgående retning på Lyshøjgårdsvej tæt ved 
Toftegårds Allé

I sensommeren 2021 forventer Movia og Københavns Kommune at igangsætte et forsøg, hvor der op-
rettes et ekstra stoppested på Lyshøjgårdsvej tæt på Toftegårds Allé, som omtalt ovenover. Efterfølgen-
de vil der blive evalueret på forsøget for at se, om det giver en mere jævn passagerfordeling i den syd-
gående retning.

I den forbindelse anbefaler Movia information til passagererne, særligt ved stoppestedet i sydgående 
retning på Broen. En information, som giver bedre overblik over de sydgående afgange i håb om at nud-
ge passagererne til i højere grad at benytte påstigerstoppet på Lyshøjgårdsvej.

Indtil forsøget er overstået må denne løsning dog betragtes som midlertidig. Den efterfølgende evalue-
ring af forsøget må være med til at afklare, om løsningen kan gøres permanent. En fuldstændig sam-
menlægning af det todelte stop vil dog stadig være at foretrække. 
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Amager-Sjælland forbindelsen
Linjens mest benyttede strækning, mellem Valby St. og Bella Center metrostation på Amager, bør un-
dersøges ift. en øget frekvens.  Linje 18’s fastholdelse af linje 4A’s passagerniveau over havnesnittet 
efter Nyt Bynet, samt udbygningen af Sydhavnen og Bella- og Vejlands kvarterer på Amager, gør en 
sådan vurdering relevant frem mod Sydhavnsmetroens åbning i 2024.

- Nyt Bynet Evalueringen

Der har de sidste år været en betragelig byudvikling i Sydhavnen og på Amager omkring Bella Cente-
ret. En byudvikling som stadig pågår og som i fremtiden vil føre til endnu mere udbygning og fortætning 
af områderne. Områder som Sluseholmen og Bådehavnsgadekvarteret på Sjællandssiden og Bellakvar-
ter og Vejlandskvarter på Amagersiden, ligger tæt op ad linje 18’s ruteføring. Derudover åbner Syd-
havnsmetroen i 2024 med stationen Sluseholmen lige ved linje 18’s stoppested af samme navn.

Udbygningen medfører større aktivitet i området, med dertil hørende rejsebehov. Det vil overordnet fø-
re til et større kundepotentiale for linje 18, samtidig med et stigende behov for transport mellem Sjæl-
land og Amager over Sjællandsbroen.

Ifm. Sydhavnens udvikling og Sydhavnsmetroens åbning er det aftalt med Københavns Kommune at 
undersøge en samlet styrket betjening af området. Linje 18 vil naturligt også blive inddraget i denne un-
dersøgelse. Grundet linjens robuste ruteføring, med direkte forbindelse mellem Bella Kvarterene og 
Sydhavnen, er der dog ikke umiddelbart forventning om en grundlæggende omlægning af linjen. Med 
byudviklingen på begge sider af Kalvebodløbet, vil der være behov for en fastholdelse og evt. styrkelse 
af Sjælland-Amager forbindelsen, muligvis med potentiale til A-bus-betjening i fremtiden.

Serviceudbuddet på linje 18 i myldretiderne over Sjællandsbroen er allerede på A-bus niveau, med 12 
afgange i timen mellem Valby St. og Bella Center St. De 9 afgange i timen mellem myldretiderne er li-
geledes et absolut respektabelt serviceniveau, og vurderet ud fra Figur 3 og Figur 4 ovenfor tyder intet 
pt. på kritiske kapacitetsudfordringer. Men med ovenbenævnte byudvikling og Sydhavnsmetro in men-
te kan der være ræson i at overveje at fremtidssikre linjen med yderligere afgange i dette tidsrum. 

Bella Center St. – Lergravsparken St.
Strækningen mellem Bella Center St. og Lergravsparken St. er ikke på samme måde direkte påvirket af 
de store byudviklingsområder, selvom de helt generelt kan føre til flere passagerer i bussen. Der synes 
ikke at være de store udfordringer på denne strækning, og serviceudbuddet vurderes fint afstemt med 
efterspørgslen. Jævnfør belægningsgraferne i Figur 3 og Figur 4 virker der faktisk til at være overskud 
af kapacitet i dagtimer mellem myldretider. Umiddelbart vurderes denne strækning derfor til at kunne 
holdes status quo.

Forslag til løsninger
Ved opsamling af delvurderingerne og -anbefalingerne i notatet er det Movias overordnede anbefaling, 
at der bør undersøges løsninger på de to centrale problemstillinger for linjen:

1. Det nuværende todelte stop ved Valby St.
2. Serviceniveauet i dagtimer mellem myldretider i Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-

korridoren

Punkt 1 – en løsning på det nuværende todelte stop ved Valby St.
Her er der allerede en midlertidig løsning i støbeskeen i form af fremrykning af stoppestedet på Lyshøj-
gårdsvej. Movia anbefaler derfor at lade denne forsøgsordning fortsætte med efterfølgende evaluering. 
Derefter bør det vurderes om denne løsning er tilstrækkelig ift. udfordringerne med ujævn passagerfor-
deling i busserne syd for Valby St.
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Punkt 2 – en afgang mere i timen mellem myldretider i Pile Allé/Allegade/Falkoner Alle/Jagtvej-
korridoren
Movia foreslår at hæve frekvensen fra 3 afgange i timen til 4 eller 5 afgange i timen på denne del af linje 
18 i dagtimerne mellem myldretiderne.

Grundet linjens specielle opbygning med tre overordnede linjevarianter som skitseret i figur 1 er det ik-
ke så enkelt at hæve frekvensen på denne strækning.

For det første er det nødvendigt at gøre det på hele strækningen mellem Valby Station og Emdrup Torv, 
da der ikke umiddelbart kan peges på en vendemulighed på strækningen.

For det andet giver opbygningen med de tre linjevarianter nogle matematiske begrænsninger, hvor an-
tallet af ture, der vender ved Valby Station, skal ”matche” antallet af ture, der fortsætter til Emdrup Torv. 
Dette er tilfældet i dag, hvor hver tredje af de 9 ture i timen (=3), der kører mellem Amager og Valby, 
vender på Valby Station. Det vil hverken 4 eller 5 ture i timen gøre.

På baggrund af disse begrænsninger er der ud fra det muliges kunst udarbejdet tre forslag til løsninger.

Forslag 0
Forslag 0 er en simpel måde at hæve frekvensen mellem myldretiderne på strækningen Valby St. - 
Emdrup Torv fra 3 til 4 afgange i timen. Men af ovenstående matematiske grunde resulterer det dog i, 
at frekvensen mellem Valby Station og Bella Center St. må sættes ned fra 9 afgange i timen til 8, og at 
disse 8 afgange videre herfra så fordeles med 4 til hhv. Lergravsparken og Ørestad Station, hvilket er 
en reduktion fra 6 til 4 afgange i timen til og fra Lergravsparken, mens den korte strækning mellem Bella 
Center St. og Ørestad St. opnår en enkelt afgang mere i timen.

Skønnet passagerfremgang: 0 (indebærer både forbedringer og reduktioner)
Økonomi: Københavns Kommune: -90.000 kr., Frederiksberg Kommune: +175.000 kr.
Vurdering: Det er den billigste løsning til at hæve frekvensen mellem Valby St. og Emdrup Torv mel-
lem myldretiderne, men den medfører serviceforringelser mellem Sjælland og Amager over Sjællands-
broen, hvilket ikke er anbefalelsesværdigt (jævnfør argumenterne i afsnittet Amager-Sjælland forbindel-
sen). Derudover vil betjeningen mellem Lergravsparken St. og Bella Center blive reduceret med 33% 

Forslag 1
Forslag 1 hæver frekvensen på strækningen Valby St. - Emdrup Torv, mellem myldretider til 4 afgange 
i timen. Det resulterer i en øget frekvens på de øvrige strækninger, med undtagelse af strækningen 
Bella Center St. – Lergravsparken St. som er uændret.
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Skønnet passagerfremgang: 150.000 pr. år
Økonomi: Københavns Kommune +1 mio. kr., Frederiksberg Kommune: +115.000 kr.
Vurdering: Dette er den dyreste løsning til at hæve frekvensen mellem Valby St. og Emdrup Torv mel-
lem myldretiderne. Til gengæld vil der opnås bedre service mellem Sjælland og Amager over Sjællands-
broen, hvilket kan være en fordel på sigt (jævnfør argumenterne i afsnittet Amager-Sjælland forbindel-
sen). Samtidig vil betjeningen mellem Lergravsparken St. og Bella Center være status quo.

Forslag 2
Forslag 2 hæver frekvensen på strækningen Valby St. - Emdrup Torv, mellem myldretiderne til 5 afgan-
ge i timen. Det resulterer i en øget frekvens på de øvrige strækninger med undtagelse af strækningen 
Bella Center St. – Lergravsparken St., som opnår én afgang mindre i timen.

Skønnet passagerfremgang: 100.000 pr. år.
Økonomi: Københavns Kommune: +700.000 kr., Frederiksberg Kommune: +270.000 kr.
Vurdering: en løsning der lægger sig lidt mellem Forslag 0 og Forslag 1. Her opnås der to afgange 
mere i timen mellem Valby St. - Emdrup Torv. Derudover opnås en enkelt afgang mere i timen mellem 
Sjælland og Amager over Sjællandsbroen, hvilket kan være en fordel på sigt (jævnfør argumenter i af-
snittet Amager-Sjælland forbindelsen). Forslaget resulterer dog i en mindre serviceforringelse mellem 
Bella Center St. og Lergravsparken St. med en enkelt afgang færre i timen her.

Vurdering
Hvis notatets anbefalinger skal følges til fulde, bør alene Forslag 1 fremhæves. Det indeholder ingen 
serviceforringelser og hæver frekvensen de steder hvor behovet er. Der kan dog stilles spørgsmålstegn 
ved, om 12 afgange i timen mellem myldretiderne på strækningen Bella Center St. - Valby St. er for me-
get. Men det vil dog være med til at fremtidssikre linjen, også hen mod åbning af Sydhavnsmetroen.

Forslag 2 hæver frekvensen mellem myldretiderne på strækningen Valby St. - Emdrup Torv til 5 afgan-
ge i timen (modsat de to andre forslag der kun hæver den til 4). Det kan selvfølgelig diskuteres, om der 
er behov for en 66% forøgelse her, men omvendt indikerer tabel 3, at der er et potentiale. Derudover vil 
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frekvensen mellem Lergravsparken St. og Bella Center St. blive nedsat fra 6 til 5 afgange i timen. Det 
må dog betragtes som en relativ beskeden serviceforringelse for at få det hele til at hænge sammen, og 
belægningsgraferne (Figur 3 og Figur 4) indikerer ingen kapacitetsmæssige udfordringer forbundet med 
dette. Strækningen Bella Center St. - Valby St. virker imidlertid godt afstemt til de nuværende forhold 
med en enkelt afgang mere i timen.

Forslag 0 er discount-løsningen. Den hæver naturligvis frekvensen til 4 afgange i timen mellem Valby 
St. og Emdrup Torv, som var en del af forudsætningen. Men serviceforringelserne på strækningerne 
Valby St. - Bella Center St. og Bella Center St. - Lergravsparken St. og de kapacitetsmæssige udfor-
dringer, der er forbundet hermed, gør ikke forslaget anbefalelsesværdigt.

Corona-forbehold
Det skal understreges at beregninger af passagerfremgang, og afledte passagerindtægter for de tre for-
slag, er foretaget på baggrund af en ”normalsituation”. Det vil sige på basis af situationen inden Coro-
na-pandemien ramte. Den længerevarende effekt af pandemien for kollektiv trafik er ikke kendt. Det kan 
få indflydelse på linjens passagertal og de skønnede passagerfremgange for forslagene og dermed og-
så økonomien.
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Sammenfatning
Opsummering og sammenfatning af vurderinger og anbefalinger i notatet.

Serviceniveau
Seriviceniveauet i myldretider og aften er tilstrækkelig, men ikke i dagtimerne mellem myldretiderne. Der 
bør derfor foretages frekvensjusteringer i dette tidsrum.

Anbefaling
I tidsrummet mellem myldretiderne:
 Hæv frekvensen på strækningen Valby St. - Emdrup Torv med mindst én afgang i timen
 Fasthold eller styrk frekvensen på strækningen Bella Center St. - Valby St.
 Undgå helst nedsættelse af frekvensen mellem Bella Center St. og Lergravsparken St.

Forslag til serviceniveau
Tre forslag der hæver frekvensen mellem myldretider på strækningen Valby St. – Emdrup Torv:

Økonomi
Med forbehold for Corona-pandemiens længerevarende effekter:
Forslag 0: Københavns Kommune: -90.000 kr., Frederiksberg Kommune: +175.000 kr.
Forslag 1: Københavns Kommune +1 mio. kr., Frederiksberg Kommune: +115.000 kr.
Forslag 2: Københavns Kommune: +700.000 kr., Frederiksberg Kommune: +270.000 kr.

Forslag 1 anbefales, Forslag 2 kan anbefales, mens Forslag 0 ikke anbefales.

Valby St.
Det todelte stop ved Valby St. giver kapacitets- og klumpningsproblemer i den sydgående retning mod 
Bella Center St./Lergravsparken St. og der bør kigges på en anden løsning.

Anbefaling
Ideelt set sammenlægges det todelte stop til et samlet stop. En mindre omfangsrig, men midlertidig løs-
ning, hvor der oprettes et påstigerstop på Lyshøjgårdsvej tæt ved Toftegårds Allé for at skabe kortere 
afstand og visuel kontakt mellem de to påstigerstop i sydgående retning, anbefales og vil køre som for-
søg fra sensommeren 2021. Der følges op med efterfølgende evaluering for at se, om løsningen er god 
nok til evt. at gøres permanent.
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