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Sammenfatning og konklusioner

Formål

Denne screeningsrapport omhandler en screening af linjeføringer for en letbane
mellem Glostrup (letbanen på Ring 3) og Lufthavnen (Kastrup). Der er screenet
linjeføringer i en sydlig korridor via Avedøre Holme (og Hvidovre Hospital i nogle
løsninger), Kalvebodbroen og Ørestad st., og en nordlig korridor via Hvidovre
Hospital, Ny Ellebjerg st. og Sjællandsbroen. Formålet med screeningsanalysen er
at undersøge, hvordan der kan etableres en direkte letbaneforbindelse til lufthavnen, og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem den planlagte letbane langs
Ring 3 og det øvrige banenet.

Metode

I screeningen vurderes linjeføringerne i forhold til den øvrige kollektive trafik,
store rejsemål langs linjeføringen, byudviklingsmuligheder, direkte rejsemuligheder, linjeføringens fysiske udfordringer og passagerpotentialerne. Ud fra disse parametre er udvalgt seks linjeføringer, som er blevet kvantitativt sammenlignet ved
at skønne antallet af passagerer, anlægsudgifterne og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne. De seks udvalgte linjeføringer er:

›

Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen)

›

Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st.
og Lufthavnen)

›

Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme,
Ørestad st. og Lufthavnen)

›

Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme,
Ørestad st., Løjtegårdsvej og Lufthavnen)

›

Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret,
Tårnbyvej og Lufthavnen)

›

Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.)

Både passagertal og økonomi er meget overordnet skønnet. Bl.a. er der ikke gennemført en bustilpasning til letbaneløsningerne, hvorfor passagertallene sandsynligvis reelt vil blive lidt større end de beregnede. I anlægsøkonomien er dels anvendt gennemsnitlige priser pr. km beregnet i COWIs rapport om etape 2 i letbane i
Ring 3, 2012 vedr. strækningen Brøndby-Avedøre Holme og dels tillagt skønnede
udgifter for særlige anlæg som f.eks. ny letbanebro over Kalvebod (Sorte Rende)
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samt ombygninger og udvidelser af eksisterende broer. De skønnede anlægsudgifter er tillagt 50 % usikkerhedstillæg (korrektionsreserve) i henhold til Transportministeriets retningslinjer (Ny anlægsbudgettering).
Resultater

Tabel 1.1 viser en sammenligning af de seks linjeføringer for letbanerne. De fire
løsninger i den sydlige korridor koster 2,6-2,8 mia. kr. og skønnes at have et passagertal på 13.000-14.500 på en hverdag. I den nordlige korridor, hvor Ny Ellebjergløsningen er en afkortet udgave af Vejlands Allé-løsningen, har førstnævnte langt
det største passagertal med skønsmæssigt 23.400 passagerer pr. hverdagsdøgn og
koster knap 2,3 mia. kr. Denne løsning har også den største selvfinansieringsgrad
med 55 % af drifts-og vedligeholdelsesudgifterne. Vejlands Allé-løsningen betjener bl.a. Hvidovre Hospital, knudepunktet Ny Ellebjerg, Sydhavnen og Bella
Centret, se Figur 1.1.

Tabel 1.1

Sammenligning af nøgletal for de seks screenede letbaneforslag.

Letbaneforslag

Brøndby
Strand

Avedøre
Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands
Allé

Ny Ellebjerg*

Facts om strækning
Længde

(km)

22,4

22,3

24,3

24,8

20,9

10,7

15

15

16

18

19

9

1,6

1,6

1,6

1,5

1,2

1,3

36

35

40

42

39

19

36,8

37,4

36,5

35,8

31,9

33,5

Antal stationer
Stationsafstand
Køretid

(km)

(min)

Hastighed

(km/t)**

Vurdering
Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik

++

0

++

+

+

++***

Rejsemål

+

+

++

+

+

++***

Direkte rejsemuligheder og
rejsetidsforbedringer

0

+

++

+

++

+***

Fysiske udfordringer

÷

÷

÷

0

+

+***

Passagerer
Påstigertal

13.170

14.420

14.640

14.230

23.400

8.710

1.900

2.300

2.300

2.800

4.100

2.700

1.737

1.728

1.876

1.863

1.498

707

2.606

2.592

2.814

2.795

2.247

1.060

113

111

124

130

119

60

44

44

49

51

49

26

157

155

173

181

168

85

Skøn over passagerindtægter

37

40

41

40

65

24

Selvfinansiering ift. udgifter
til drift og vedligehold

33 %

36 %

33 %

31 %

55 %

41 %

(påst./hverdag)

Nye rejsende med kollektiv
trafik (påst./hverdag)
Økonomi

(mio. kr. pr. år)

Anlægsudgifter
Ekskl. 50 % korrektionsreserve

Anlægsudgifter
Inkl. 50 % korrektionsreserve

Drift- og vedligehold
Forrentning og afskrivning af
tog og depot
Driftsudgifter

*: (kun til Ny Ellebjerg st., og dermed ikke til lufthavnen som de fem andre letbaneforslag)
**: Der er længere mellem stationerne sammenlignet med Ring 3-letbanen (30 km/t), hvor der er 1 km mellem
stationerne. Det kan også bemærkes at metroen i gennemsnit kører med 40 km/t.
***: Det skal bemærkes at der for Ny Ellebjerg-løsningen kun vurderes for den korte strækning, dvs. hvilke
muligheder linjeføringen har for f.eks. at kunne få forbindelse til anden kollektiv trafik eller betjene andre rejsemål
undervejs. Dermed "straffes" linjen ikke i vurderingen for at den ikke betjener Lufthavnen eller Ørestad st.
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I forbindelse med screeningsanalysen har der været afholdt en workshop med
deltagelse af embedsmænd fra de berørte kommuner samt eksperter fra Movia og
Metroselskabet. Det er både projektgruppens og workshopdeltagernes vurdering, at
der i næste fase bør arbejdes videre med hhv. en sydlig forbindelse over Sorte Rende og en nordlig forbindelse over Sjællandsbroen.
Løjtegårdsvej-løsningen giver flest nye rejsende med kollektiv trafik af de sydlige
forbindelser, og de fysiske udfordringer er få. Derfor anbefales det at denne løsning
indgår i en detaljeringsfase, hvor byudviklingsmuligheder langs Løjtegårdsvej og
en bedre forbindelse til Ørestad st. bør undersøges nærmere.
Vejlands Allé-løsningen vurderes at være den bedste af de screenede letbaneløsninger i forhold til både antal passagerer, nye rejsende med kollektiv trafik og økonomi. Derefter følger Ny Ellebjerg-løsningen, men denne har ikke forbindelse til
Lufthavnen, og er en kort variant af Vejlands Allé-løsningen. Derfor anbefales det
at Vejlands Allé-løsningen indgår i en detaljeringsfase, hvor det kan overvejes at
lade en kortere variant (Ny Ellebjerg-løsningen) være en første etape og videreførelsen af letbanen over Sjællandsbroen til Lufthavnen en anden etape.
På baggrund af screeningen af de seks letbaneløsninger og den afholdte workshop,
anbefales det, at der arbejdes videre med (se Figur 1.1):

›

Løjtegårdsvej-løsningen som sydlig anbefaling

›

Vejlands Allé-løsningen som nordlig anbefaling

›

Ny Ellebjerg-løsningen (etape 1)

›

Vejlands Allé-løsningen (etape 2)

De to anbefalede letbaneløsninger er illustreret på Figur 1.1, og med grønt kan anes
de øvrige screenede delstrækninger. Med blåt er vist Løjtegårdsvej-løsningen og
med rødt Vejlands Allé-løsningen. Med sort er illustreret fællesstrækning for de to
anbefalede letbaneløsninger, hvor den vestligste del er en del af letbanen på Ring 3.

Figur 1.1

Illustration af de to anbefalede letbaneløsninger mellem letbanen på Ring 3 og Lufthavnen.
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2
Baggrund

Baggrund og formål

Regionsrådet har ønsket at få gennemført en undersøgelse af mulige linjeføringer
mellem den planlagte letbane på Ring 3 ved Glostrup via Ørestad st. til lufthavnen i
Kastrup.
Opgaven er delt i to faser, dels en fase 1, der omfatter en screening af en række
mulige linjeføringer og dels en efterfølgende fase 2, der undersøger op til to valgte
linjeføringer fra fase 1, analyseret på samme detaljeringsniveau som letbanens etape 1 på Ring 3 og etape 2.

Formål

Denne rapport omhandler fase 1 med en screening af linjeføringer mellem
Glostrup, Avedøre Holme, Ørestad st. og lufthavnen. Den første del mellem Glostrup og Avedøre Holme har været analyseret som etape 2 til letbanen på Ring 3 i
nedennævnte rapport. I forbindelse med screeningen er der også medtaget linjeføringer syd om Ørestad, gennem Tårnby Kommune og frem til lufthavnen, ligesom
linjeføringer med udgangspunkt i Ring 3 videre til Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg
st. og til Kastrup lufthavn også indgår.
Formålet med analysen er at undersøge, hvordan letbaner kan bidrage til at øge
tilgængeligheden rundt i regionen med kollektiv trafik, og hvordan der kan skabes
sammenhæng mellem den planlagte letbane langs Ring 3 og de øvrige banenet.
Denne screening vil også indgå i Region Hovedstadens indspil til Trængselskommissionen, som i foråret 2013 skal arbejde med strategier, som skal fremlægges i
august.

Proces

Projektet gennemføres af en projektgruppe bestående af:

›

Birgit E. Petersen, Region Hovedstaden

›

Sigurbjörn Hallsson, Region Hovedstaden

›

Marianne Bendixen, Ringbysamarbejdet

›

Preben Vilhof, COWI

›

Michael Goth-Rindal, COWI

Tetraplan har gennemført trafikmodelkørslerne.
Projektgruppen har inddraget øvrige parter i forbindelse med afholdelsen af en afsluttende workshop om de screenede letbanestrækninger. Deltagerne i workshoppen var foruden projektgruppen fra Metroselskabet, Movia, Brøndby Kommune,
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Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune, mens DSB,
KKR Hovedstaden og Omegnssamarbejdet var inviteret, men forhindret i at deltage.
Der har været tale om en kort screeningsfase (9 kalenderuger), hvor der det udførte
arbejde har været parallelt løbende. Dermed har der ikke været tid til "iterative processer" undervejs i forløbet.
Tidligere undersøgelse

Af relevans for denne undersøgelse kan vi nævne den rapport, der i 2010 dannede
det principielle beslutningsgrundlag for etape 1 af letbanen på Ring 3:

›

"Ring 3 - Letbane eller BRT", juli 2010 for Transportministeriet (herefter kaldt
2010-rapport)

I 2012 blev der udarbejdet en tilsvarende vurdering af en eventuel etape 2 til letbanen på Ring 3:

›

"Letbanens 2. etape Brøndby-Avedøre Holme", oktober 2012 for Ringbysamarbejdet (herefter kaldet etape 2-rapporten 2012).

Sidstnævnte rapport danner baggrund for de anlægsmæssige og driftsøkonomiske
priser, der indgår i nærværende screeningsrapport. Etape 2 indgår som en del af det
screenede forslag 1 og forslag 4, idet linjeføringen er videreført til lufthavnen.
I forhold til etape 2-rapporten 2012 er der i nærværende screeningsrapport ikke
arbejdet med en pendullinje, da denne ikke indgår som en del af "Udredningen af
letbane på Ring 3". Derfor er der ikke regnet anlægsøkonomi mellem Glostrup st.
og Ring 3/Park Allé. Derimod er der regnet driftsøkonomi for hele strækningen
mellem Glostrup st. og Lufthavnen.
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3

Forudsætninger

3.1

Beregningsår

Med en forventet åbning af etape 1 Lundtofte-Lyngby-Gladsaxe-Glostrup-Ishøj i
2020 er det besluttet, at alle beregninger for etape 2 sker i 2025.

3.2

Trafikale forudsætninger

De væsentligste trafikale forudsætninger i infrastrukturen og den kollektive trafikbetjening frem til 2025 er følgende:

›

Letbane langs Ring 3: Lundtofte-Lyngby-Gladsaxe-Glostrup st.-Ishøj st.

›

Cityringen er åbnet (M3)

›

Nordhavnsmetroen er åbnet (M4)

›

Den nye bane København-Køge-Ringsted er åbnet

›

Alle regionaltog standser i Glostrup med skiftemuligheder til den nye letbane

›

3 gange i timen er der direkte regionaltogsforbindelse: Roskilde-Glostrup-Ny
Ellebjerg-Lufthavnen

›

Nordhavnsvejen til det ydre Nordhavn er udbygget fra Helsingørmotorvejen.

Busnettet er af Movia og Metroselskabet i forbindelse med tidligere projekter tilpasset til at tage hensyn til Cityringen og letbanens 1. etape og samtidig sikre gode
skiftemuligheder mellem bus og letbane. Dette sikrer at der undgås parallelkørsel
med f.eks. letbanen på Ring 3.
Der er ikke foretaget en tilpasning af busnettet til de screenede letbanestrækninger
mellem Ring 3 og lufthavnen i trafikmodelkørslerne. Det vil blive gjort i den mere
detaljerede fase 2 for udvalgte forslag. Tilsvarende er Sydhavnsmetroen ikke medtaget i trafikmodelberegningerne af løsningsforslagene i screeningsanalysen, da
denne ikke er besluttet endnu. Det bør overvejes at medtage denne i næste fase,
afhængigt af hvor langt parterne er med Sydhavnsmetroen.
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Befolkning og arbejdspladser

I projektet er der anvendt samme befolknings- og arbejdspladsprognoser for 2025
som i KIK-analyseprojektet for Københavns Kommune i 2012 (Tetraplan: Udbygning af den kollektive trafik i København - Analysefasen, 2012). Prognoserne afbalancerer de forventede udbygningsplaner i hele regionen, når Cityringen, Nordhavnsmetroen samt letbanens etape 1 er gennemført.
For at tage højde for en ny byudvikling i Brøndby eller Hvidovre Kommuner muliggjort af letbanens etape 2, er der i forhold til byplanforudsætningerne i KIKprojektet indlagt yderligere 2.000 arbejdspladser på Avedøre Holmes nordlige del
(og 3.000 arbejdspladser yderligere i perioden 2025-35). Tilsvarende er der omkring Brøndby Stadion og Priorparken placeret ekstra 4.900 arbejdspladser (og
yderligere 7.400 arbejdspladser i perioden 2025-35).

3.4

Andre forudsætninger

Anlægsudgifter

I denne screeningsanalyse er som anlægspris anvendt km-prisen, som beregnet i
etape 2-rapporten 2012. Denne pris er beregnet som et fase 1-projekt i henhold til
Transportministeriets "Ny anlægsbudgettering", dvs. en anlægspris for de enkelte
poster tillagt 25 % til projekterings- og projektledelsesudgifter, samt 50 % som tillæg oven på dette. Dette tal udgør projektets ankerbudget. Til km-prisen på 111
mio. kr. er tillagt overslag over særlige konstruktioner, som nye eller udvidede broer o.lign. Også disse overslag er tillagt hhv. 25 % og 50 %. Prisniveauet er 2012.

Drift og vedligehold

Tilsvarende er for drift og vedligehold anvendt de samme enhedspriser som i 2010rapporten og etape 2-rapporten 2012. Prisniveauet er 2012.
Billetindtægten er groft skønnet som en gennemsnitspris pr. påstiger på de enkelte
forslag. Der er ikke regnet med eventuelle ændrede billetindtægter på bus, metro og
DSB-tog, da dette alene er en screeningsanalyse. Der er anvendt indtægter pr. påstiger fra 2010-rapporten tillagt 5 % til en 2012-pris (9,30 kr. pr. påstiger).

Materiel

Der anvendes de samme letbanetog som forudsat i både 2010-rapporten og etape 2rapporten 2012, det vil sige ca. 30-32 m lange togsæt med en bredde på 2,65 m.
Drivkraften til letbanen er el fra luftledninger.
Den teoretiske kapacitet af letbanetogene er på ca. 90 siddepladser og 200 ståpladser, men som praktisk kapacitet regnes med, at toget er fyldt, når alle siddepladser
samt 60 % af ståpladserne er besat, så den samlede kapacitet regnes til 210 passagerer.

Tracé

Tracébredden er valgt som i Aarhus-projektet med et tværsnit på 7,65 m. Denne er
vist på Figur 3.1
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Illustration af principielt tværsnit for letbanen.

Letbanen kan køre i blandet trafik, men ligesom i 2010-rapporten og etape 2rapporten bruges det kun i få tilfælde, hvor der med trafiksignaler sikres prioritet
for letbanen.
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Alle de screenede letbanelinjeføringer tager udgangspunkt i letbanestationen ved
Glostrup st. og kører herefter ad Sdr. Ringvej til stationen ved Sdr. Ringvej/Park
Allé, hvorfra der ved begge er skiftemulighed til letbanen på Ring 3 (etape 1).
Alle de screenede letbanelinjeføringer har endepunkt ved Københavns Lufthavn
(mellem Terminal 2 og 3). Dog er der valgt at lave en kortere linjeføring for et scenarie, der kun kører mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg st.
Imellem letbanen på Ring 3 og Københavns Lufthavn er der mulighed for at betjene enten Avedøre Holme eller Ny Ellebjerg st., og i betjeningen af Avedøre Holme
kan der være betjening af enten Hvidovre Hospital eller Brøndby Stadion.
Der er screenet i alt 10 forslag til linjeføringer for letbanen. Disse er:

›

Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad Lufthavnen

›

Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad Løjtegårdsvej - Lufthavnen

›

Glostrup - Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital) - Avedøre Holme - Ørestad
- Lufthavnen

›

Glostrup - Hvidovre Hospital - Hvidovrevej - Avedøre Holme - Ørestad Lufthavnen

›

Glostrup - Brøndby Stadion - Kettevej - Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital) - Avedøre Holme - Ørestad - Lufthavnen

›

Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Ørestad - Lufthavnen

›

Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg (kort alternativ)

›

Glostrup - Brøndby Stadion - Brøndby Strand - Avedøre Holme - Ørestad Slusevej - Lufthavnen

›

Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Bella Centret - Tårnbyvej Lufthavnen
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›

Glostrup - Hvidovre Hospital - Ny Ellebjerg - Bella Centret - Amagerbrogade
- Lufthavnen

Det har været overvejet at medtage en løsning, der kører ad Øresundskysten (Amager Strandvej), hvor den nyåbnede Blå Planet forventer 700.000 årlige besøgende.
Derudover er der store byudviklingsmuligheder i Øresundsparken, der kan få op til
1.000 nye lejligheder, og op til 100.000 nye etage-m2 bl.a. til hotel og konferenceformål.
Det er dog fravalgt i screeningsfasen at screene en linjeføring til Øresundskysten,
da et sådant alternativ vil betyde at letbanen skal køre "baglæns" ind til Lufthavnen, hvormed rejsetiden fra Sjælland til Lufthavnen øges, især for passagerer til
Indenrigsterminalen.
Tilsvarende er der ikke screenet forslag, der kører ad Ørestads Boulevard, for ikke
at køre parallelt med metroen i Ørestaden. Endvidere er det fravalgt at køre på
tværs af Amager Fælled mellem Sluseholmen og Ørestad st. af både tekniske (passage af to motorvej og en jernbane) og miljømæssige årsager.
De 10 screenede linjeføringer er illustreret på Figur 4.1.

Figur 4.1

Illustration af de 10 screenede letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen.

Linjeføringerne er overordnet vurderet ud fra parametre som:

›

Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik

›

Store rejsemål langs linjeføringen
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›
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›
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Der er i vurderingen af letbaneforslagene givet plusser og minusser til hvert af forslagene, hvor der kan gives ++, +, 0, ÷ og ÷÷, jf. Tabel 4.1.
Tabel 4.1

Vurdering af letbaneforslagene.

Letbaneløsning

Sammenhæng
med anden
kollektiv trafik

Store rejsemål
langs linjeføringen

Brøndby Strand

++

+1

++

÷

++

0

+2

++

÷

++

++

++

++

÷÷

+

++

++

÷

÷

?

Kettevej

?

?

+

÷÷

?

Løjtegårdsvej

+

+

÷

0

?

Slusevej

+

++

÷

÷÷

?

Tårnbyvej

+

+3

+

÷

?

Amagerbrogade

0

+3

+

÷÷

?

++

++

++

0

+

Avedøre Havnevej
Ny Ellebjerg

Direkte rejsemuligheder

Fysiske udfordringer

Byudviklingsmuligheder

Alternativer
Hvidovrevej

Ny Ellebjerg - kort alt.
1: Betjener hele Avedøre Holme.

2: Betjener kun den vestlige side af Hvidovre Hospital.
3: Betjener ikke Ørestaden omkring Fields.

Projektgruppen besluttede, at der arbejdes videre med de tre hovedforslag: Brøndby Strand-løsningen, Avedøre Havnevej-løsningen og Ny Ellebjerg-løsningen (kort
alternativ). Derudover anbefales det, at både alternativet ad Hvidovrevej og Avedøre Havnevej analyseres. Endvidere anbefales det at alternativet på Amager, hvor
letbanen føres ad Løjtegårdsvej analyseres, sammen med Ny Ellebjerg-alternativet
ad Vejlands Allé, Englandsvej og Tårnbyvej. Disse seks letbane-strækninger er
udvalgt på baggrund af de parametre, som alternativerne er vurderet på, hvor især
udfordringerne på Stavnsbjergvej (og Vestvolden er fredet), Slusevej, Kanadavej,
Knarreborg, det østlige Vejlands Allé og krydsningen af Amager- og Øresundsmotorvejen, har frasorteret disse.

4.2

De udvalgte 6 linjeføringer

Dermed er der seks letbaneløsninger, der skal nærmere analyseres i screeningsfasen:

›

Brøndby Strand-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad st. og Lufthavnen)

›

Avedøre Havnevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Avedøre Holme, Ørestad st.
og Lufthavnen)
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›

Hvidovrevej-løsningen (Hvidovre Hospital, Hvidovrevej, Avedøre Holme,
Ørestad st. og Lufthavnen)

›

Løjtegårdsvej-løsningen (Brøndby Stadion, Brøndby Strand, Avedøre Holme,
Ørestad st., Løjtegårdsvej og Lufthavnen)

›

Vejlands Allé-løsningen (Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg, Bella Centret,
Tårnbyvej og Lufthavnen)

›

Ny Ellebjerg-løsningen (Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg st.)

Dermed er der et alternativ til hvert af hovedforslagene. Alle seks letbaneløsninger
er illustreret på Figur 4.2:

Figur 4.2

Illustration af de seks udvalgte letbaneløsninger mellem Ring 3 og Lufthavnen.

Frekvens

I beregninger foreslås, at alle seks forslag får en frekvens på 12 afgange pr. time i
myldretiden og mellem myldretiderne (inkl. lørdag kl. 09-17) og 6 afgange pr. time
om aftenen, søndage og helligdage. Dette er det samme som i etape 1 i 2010rapporten og etape 2 i etape-2 rapporten 2012.

Indpasningen af
letbanen

I indpasningen af letbanen opretholdes generelt de nuværende antal kørespor for
biltrafikken, cykelstier og fortov. Det vil betyde, at vejudlægget flere steder overskrides, hvilket kan betyde inddragelse af eventuelle midterrabatter, parkering for
biler og ekspropriation af "forhaver" og i enkelte tilfælde af parcel- og kolonihavehuse.
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Krydsene skal ombygges og letbanen skal gives prioritet gennem de regulerede
kryds. I nogle kryds vil der kunne komme restriktioner for bilernes svingbevægelser. I uregulerede kryds vil bilerne og cyklisterne kun kunne køre "højre ind og højre ud", så letbanen ikke kan passeres.
Køretider

Til at vurdere køretiderne for letbaneløsningerne er opstillet en køretidsmodel, der
benytter principper for planlægning af letbaner, herunder køretid. Principperne tager udgangspunkt i publikationen "Guidelines for Selecting and Planning a New
Light Rail System" fra 2004, som er en vejledning i planlægning af letbaner og er
udgivet af UITP1. Publikationen beskriver bl.a. beregning af rejsetid for letbaner,
som køretidsmodellen er baseret på.
Køretidsmodellen er opbygget omkring de væsentligste elementer, der påvirker
rejsetid, såsom strækningslængde, standsningstid ved stoppesteder, skiltet hastighed og letbanekøretøjernes acceleration og deceleration ved stoppesteder, og så er
til sidst tillagt en korrektionsfaktor baseret på erfaringer fra andre køretidsmodeller
på 10 %. Metoden tager ikke højde for hastighedsnedsættelser ved kurver og gradienter.
COWIs erfaringer med modellen har vist at den på et overordnet niveau stemmer
godt overens med detaljerede køreplanlægningsmodeller som Open Track og andre
tilsvarende køreplanlægningsmodeller.

1

UITP er en international organisation for kollektiv trafik (L’Union Internationale des
Transports Publics), der tæller både trafikselskaber, operatører, beslutningstagere, videnskabelige uddannelsesinstitutter mv. Organisationen er en platform for udvikling og deling
af viden om mobilitet i byer og kollektiv trafik.
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4.2.1 Brøndby Strand-løsningen
Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad
kunne være som vist på Figur 4.3. Linjeføringen er 22,4 km lang med 15 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup:
Linjeføring

Figur 4.3

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge
Landevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.3.

Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er
forbindelse til:

›
›
›
›
›
›

Glostrup st. (S-tog og Re-tog)
Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)
Brøndby Strand st. (S-tog)
Ørestad st. (Metro og Øresundstog)
Tårnby st. (Øresundstog)
Kastrup st. (Metro og Øresundstog)

De største rejsemål langs linjeføringen er:

›
›
›
›
Køretider

Brøndby Rådhus og Brøndby Stadion (især når der er kampe)
Avedøre Holme (arbejdspladser)
Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)
Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Køretiderne for Brøndby Strand-løsningen er vist i Tabel 4.2.
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Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Brøndby Strand-løsningen.

Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.)
ved Brøndby Stadion

Køretid inkl. stop (min)
7 min.

ved Brøndby Strand st.

11 min.

Stamholmen/Avedøre Havnevej

18 min.

ved Ørestad st.

27 min.

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3

36 min.

Samlet køretid

36 min.

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 36-37 minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed
på 36,8 km/t., hvor især strækningerne mellem Brøndby Station og Albjergparken
samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger
med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 500S er køretiderne meget passende mellem Glostrup, Brøndby Strand, Avedøre Holme og Ørestad.
Udfordringer

Figur 4.4

De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.4.

Udfordringer for Brøndby Strand-løsningen.

Det drejer sig især om:

›
›
›
›
›
›

Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå)
Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer
(grøn)
Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med
krydsende broer og bebyggelse i eget tracé (gul)
Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla)
Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød)
Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)
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4.2.2 Avedøre Havnevej-løsningen
Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad
kunne være som vist på Figur 4.5. Linjeføringen er 22,3 km lang med 15 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup
st.:
Linjeføring

Figur 4.5

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej (Hvidovre Hospital),
Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.5.

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er
forbindelse til:

›
›
›
›
›
›

Glostrup st. (S-tog og Re-tog)
Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)
Hvidovre Hospital (A-bus)
Ørestad st. (Metro og Øresundstog)
Tårnby st. (Øresundstog)
Kastrup st. (Metro og Øresundstog)

De største rejsemål langs linjeføringen er:

›
›
›
›
Køretider

Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende)
Avedøre Holme (arbejdspladser)
Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)
Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Køretiderne for Avedøre Havnevej-løsningen er vist i Tabel 4.3.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Screeningsrapport - letbane til lufthavnen.DOCX

SCREENINGSRAPPORT

Tabel 4.3

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

23

Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Avedøre Havnevej-løsningen.

Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.)
ved Brøndby Rådhus

Køretid inkl. stop (min)
5 min.

ved Hvidovre Hospital (Avedøre Havnevej)

11 min.

Stamholmen/Avedøre Havnevej

17 min.

ved Ørestad st.

26 min.

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3

36 min.

Samlet køretid

36 min.

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 35-36 minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed
på 37,4 km/t., hvor især strækningerne mellem Kettegårds Allé (Hvidovre Hospital) og Avedøre Holme (center syd) samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet med
linje 1A, 200S og 500S er køretiderne meget passende mellem Hvidovre Hospital,
Avedøre Holme og Ørestad.
Udfordringer

Figur 4.6

De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.6.

Udfordringer for Avedøre Havnevej-løsningen.

Det drejer sig især om:

›
›
›
›
›
›
›

Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå)
Etablering af fodgængerbro på Avedøre Havnevej (orange)
Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer
(grøn)
Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med
krydsende broer og bebyggelse (gul)
Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla)
Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød)
Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)
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4.2.3 Hvidovrevej-løsningen
Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad
kunne være som vist på Figur 4.7. Linjeføringen er 24,3 km lang med 16 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup
st.:
Linjeføring

Figur 4.7

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegård Allé, Arnold
Nielsens Boulevard, Hvidovrevej, Gammel Køge Landevej, Avedøre Havnevej,
Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), oven på Tårnby Tunnelen, syd for Øresundsmotorvejen, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.7.

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er
forbindelse til:

›
›
›
›
›
›
›

Glostrup st. (S-tog og Re-tog)
Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)
Hvidovre Hospital (A-bus)
Friheden st. (S-tog)
Ørestad st. (Metro og Øresundstog)
Tårnby st. (Øresundstog)
Kastrup st. (Metro og Øresundstog)

De største rejsemål langs linjeføringen er:

›
›
›
›
›
Køretider

Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende)
Hvidovre Rådhus
Avedøre Holme (arbejdspladser)
Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)
Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Køretiderne for Hvidovrevej-løsningen er vist i Tabel 4.4.
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Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Hvidovrevej-løsningen.

Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.)
ved Brøndby Rådhus

Køretid inkl. stop (min)
5 min.

ved Hvidovre Hospital (Hovedindgang)

12 min.

Stamholmen/Avedøre Havnevej

21 min.

ved Ørestad st.

30 min.

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3

40 min.

Samlet køretid

40 min.

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er ca. 40 minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 5½ minut. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed
på 36,5 km/t., hvor især strækningen mellem Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger med høj kørehastighed. Sammenlignet
med linje 200S og 500S er køretiderne meget passende mellem Glostrup, Hvidovre
Hospital, Avedøre Holme og Ørestad.
Udfordringer

Figur 4.8

De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.8.

Udfordringer for Hvidovrevej-løsningen.

Det drejer sig især om:

›
›
›
›
›
›
›
›

Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå)
Etablering af fodgængerbro på Avedøre Havnevej (orange)
Enkelt letbanespor på Kettegårds Allé ved Hvidovre Hospital (mørkegrøn)
Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer
(grøn)
Ændrede skråninger langs motorvejen så letbanen kan køre på i niveau med
krydsende broer og bebyggelse (gul)
Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla)
Ekspropriation af huse og kolonihavehuse (rød)
Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)
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4.2.4 Løjtegårdsvej-løsningen
Linjeføringen for en letbane over Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad og
Løjtegårdsvej kunne være som vist på Figur 4.9. Linjeføringen er 24,8 km lang
med 18 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.:
Linjeføring

Figur 4.9

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Brøndby Vester Boulevard, Gammel Køge
Landevej, Stamholmen, syd om Skrædderholmen, Amager Fælled (syd for Amager- og Øresundsmotorvejen), Center Boulevard, Hannemanns Allé, Ørestad Boulevard, Otto Baches Allé, Løjtegårdsvej, Amager Landevej, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade. Se Figur 4.9.

Oversigt over letbanestrækning via Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad og Løjtegårdsvej.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er
forbindelse til:

›
›
›
›
›

Glostrup st. (S-tog og Re-tog)
Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)
Brøndby Strand st. (S-tog)
Ørestad st. (Metro og Øresundstog)
Kastrup st. (Metro og Øresundstog)

De største rejsemål langs linjeføringen er:

›
›
›
›
Køretider

Brøndby Rådhus og Brøndby Stadion (især når der er kampe)
Avedøre Holme (arbejdspladser)
Ørestad (indkøb (Fields) og arbejdspladser)2
Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Køretiderne for Løjtegårdsvej-løsningen er vist i Tabel 4.5.

2

Det bør undersøges nærmere i en næste fase om det er muligt at etablere letbanestationen
tættere på Ørestad st., for at sikre en bedre betjening heraf. COWI vurderer at det er muligt.
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Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Løjtegårdsvej-løsningen.

Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.)
ved Brøndby Stadion

Køretid inkl. stop (min)
7 min.

ved Brøndby Strand st.

11 min.

Stamholmen/Avedøre Havnevej

18 min.

ved Ørestad st.

27 min.

Ved Løjtegårdsvej/Englandsvej

33 min.

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3

42 min.

Samlet køretid

42 min.

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 41-42 minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 6 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed
på 35,8 km/t., hvor især strækningerne mellem Brøndby Station og Albjergparken
samt Jernholmen og Ørestad trækker gennemsnittet op, da det er lange strækninger
med høj kørehastighed. Sammenlignet med linje 33, 36 og 500S er køretiderne meget passende mellem Glostrup, Brøndby Strand, Avedøre Holme, Ørestad og Løjtegårdsvej.
Udfordringer

Figur 4.10

De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.10.

Udfordringer for Løjtegårdsvej-løsningen.

Det drejer sig især om:

›
›
›
›
›

Etablering af nye broer langs motorvejen over Kalvebod Brygge (blå)
Krydsning af broer ved Ørestaden kræver ombygning af eksisterende broer
(grøn)
Etablering af bomanlæg på Amager Fælled ved krydsning af stier (lilla)
Ekspropriation af huse (rød)
Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard (pink)
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4.2.5 Vejlands Allé-løsningen
Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.11. Linjeføringen er 20,9 km lang med 19 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.:
Linjeføring

Figur 4.11

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegårds Allé,
Sønderkær, Folehaven, Ellebjergvej, Stubmøllevej, Mozartsvej, Borgmester Christiansens Gade, Sydhavnsgade, Sjællandsbroen, Vejlands Allé, Englandsvej, Tårnbyvej, Amager Landevej, Indenrigsvej, Lufthavns Boulevarden og Terminalgade.
Se Figur 4.11.

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Tårnbyvej.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er
forbindelse til:

›
›
›
›
›

Glostrup st. (S-tog og Re-tog)
Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)
Ny Ellebjerg st. (Regionaltog (direkte forbindelse til Lufthavnen) og S-tog
(ringbane og radialbane))
Bella Centret st. (Metro)
Kastrup st. (Metro og Øresundstog)

De største rejsemål langs linjeføringen er:

›
›
›
›
›
Køretider

Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende)
Ny Ellebjerg st. (S-tog og Re-tog)
Sydhavnen (befolkning og arbejdspladser)
Bella Centret (messer og arbejdspladser)
Lufthavnen (arbejdspladser og passagerer)

Køretiderne for Vejlands Allé-løsningen er vist i Tabel 4.6.
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Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Vejlands Allé-løsningen.

Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.)
ved Brøndby Rådhus

Køretid inkl. stop (min)
5 min.

ved Hvidovre Hospital (Hovedindgangen)

12 min.

ved Ny Ellebjerg st.

19 min.

ved Bella Centret

27 min.

ved Tårnbyvej/Englandsvej

31 min.

ved Udenrigsterminalerne 2 og 3

39 min.

Samlet køretid

39 min.

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Lufthavnen er 39-40 minutter, og heraf udgør standsningstid ca. 7 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed
på 31,9 km/t., hvor især strækningerne mellem Sluseholmen og Bella Centret trækker gennemsnittet op, da det er en længere strækning med høj kørehastighed.
Sammenlignet med linjerne 4A, 10 og 30 mellem Hestehaven, Mozarts Plads, Bella
Centret og Tårnbyvej er køretiderne med letbanen mindre end for busserne, men
der er busser med flere stop undervejs og tiderne fra køreplaner er ca. tider. Således
er de estimerede køretider meget passende.
Udfordringer

Figur 4.12

De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.12.

Udfordringer for Vejlands Allé-løsningen.

Det drejer sig især om:

›
›
›
›

Etablering af nye broer ved Sjællandsbroen (cykel- og gangbro) og på Ellebjergvej samt nedrivning og etablering af nye bro ved Sønderkær (blå)
Ombygning af eksisterende bro ved Sjællandsbroen (grøn)
Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard og gennem Sydhavnskvarteret (pink)
Enkelt letbanespor på Kettegårds Allé ved Hvidovre Hospital (mørkegrøn)
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4.2.6 Ny Ellebjerg-løsningen
Linjeføringen for en letbane over Hvidovre Hospital, Ny Ellebjerg og Ørestad kunne være som vist på Figur 4.13. Linjeføringen er 10,7 km lang med 9 letbanestationer. Letbanen er karakteriseret ved følgende strækning startende fra Glostrup st.:
Linjeføring

Figur 4.13

Sydvestvej, Søndre Ringvej, Park Allé, Avedøre Havnevej, Kettegårds Allé,
Sønderkær, Folehaven, Ellebjergvej, Gammel Køge Landevej og Følager. Se Figur
4.13.

Oversigt over letbanestrækning via Hvidovre Hospital til Ny Ellebjerg.

Letbanens sammenhæng med øvrig kollektiv trafik er karakteriseret ved at der er
forbindelse til:

›
›
›

Glostrup st. (S-tog og Re-tog)
Letbanen på Ring 3 (Glostrup st. og Park Allé/Sdr. Ringvej)
Ny Ellebjerg st. (Regionaltog (direkte forbindelse til Lufthavnen) og S-tog
(ringbane og radialbane))

De største rejsemål langs linjeføringen er:

›
›
Køretider

Hvidovre Hospital (arbejdspladser, patienter og besøgende)
Ny Ellebjerg st. (S-tog og Re-tog)

Køretiderne for Ny Ellebjerg-løsningen er vist i Tabel 4.7.
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Oversigt over rejsehastigheder for letbanen for Ny Ellebjerg-løsningen.

Udvalgte letbanestationer (køretid fra Glostrup st.)
ved Brøndby Rådhus

Køretid inkl. stop (min)
5 min.

ved Hvidovre Hospital (Hovedindgangen)

12 min.

ved Ny Ellebjerg st.

19 min.

Samlet køretid

19 min.

Den samlede køretid mellem Glostrup st. og Ny Ellebjerg er 19-20 minutter, og
heraf udgør standsningstid ca. 3 minutter. Dette giver en gennemsnitlig rejsehastighed på 33,5 km/t. Sammenlignet med linje 10 mellem Hestehaven og Ny Ellebjerg
er de estimerede køretider for letbanen meget passende.
Køretiden med regionaltog mellem Ny Ellebjerg og Lufthavnen er estimeret til 1011 minutter, og skifte-/ventetiden mellem letbane og regionaltog skønnes at tage 5
min., hvormed rejsetiden i forbindelse med skift mellem letbane og regionaltog til
Lufthavnen skønnes at tage 15-16 minutter. Sammenlignet med letbane til Lufthavnen er køretiden estimeret til 20 min., hvilket er en direkte rejse uden skift.
Udfordringer

Figur 4.14

De største udfordringer i forbindelse med etablering af letbanen er vist på Figur 4.14.

Udfordringer for Ny Ellebjerg-løsningen.

Det drejer sig især om:

›
›
›
›

Nedrivning og etablering af nye bro ved Sønderkær (blå)
Ombygning af eksisterende bro ved Sjællandsbroen (grøn)
Letbanen kører i blandet trafik på Lufthavns Boulevard og gennem Sydhavnskvarteret (pink)
Enkelt letbanespor på Kettegårds Allé ved Hvidovre Hospital (mørkegrøn)

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Screeningsrapport - letbane til lufthavnen.DOCX

32

SCREENINGSRAPPORT

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

5

Konsekvensvurderinger af forslagene

5.1

Letbanens passagertal

For hvert af de seks letbaneforslag beregner Tetraplan, som underrådgiver for
COWI, det skønsmæssige antal påstigere ved hjælp af OTM. Passagertal for hver
af de seks letbaneløsninger og et 0-alternativ er vist i Figur 5.1 og Tabel 5.1.
Figuren viser, at Vejlands Allé-løsningen samlet giver flest påstigere, ca. 23.400 pr.
hverdagsdøgn og heraf er 4.100 påstigere nye personture med kollektiv trafik. De 4
letbaneløsninger, der alle passerer Kalvebodbroen, giver ca. 13-15.000 påstigere,
hvoraf de 2-3.000 er nye personture med kollektiv trafik. Den korte variant til Ny
Ellebjerg giver 8.700 påstigere og 2.700 nye personture med kollektiv trafik.

Passagertal for de 6 letbaneløsninger (pr. hverdagsdøgn)
25.000

25.000

20.000

20.000

15.000

15.000

Nye påstigere pr.
hverdagsdøgn ift.
basis

23.400
10.000

10.000
13.170

14.420

14.640

14.230

5.000

8.710
1.900

2.300

2.300

2.800

4.100

2.700

0

Figur 5.1

5.000

0

Oversigt over påstigere og nye rejsende med kollektiv trafik pr. hverdagsdøgn.
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Antal påstigere for hvert af de seks letbaneforslag pr. hverdagsdøgn (2025).
Basis
2025

Ring 3:Lundtofte - Glostrup Hospital

Brøndby
Strand

Avedøre
Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands
Allé

Ny Ellebjerg

32.810

32.920

32.980

32.940

32.940

33.040

32.970

Ring 3 -Vallensbækvej - Ishøj

4.650

4.640

4.790

4.760

4.650

4.820

4.810

Glostrup St.

6.220

7.740

7.970

7.580

7.970

8.130

7.640

960

1.510

1.760

1600

1.590

2.040

1.640

180

180

150

180

200

170

1.230

1.200

1.120

1.210

1.380

1.150

570

-

-

570

-

-

Park Allé/Sdr. Ringvej
Park Allé/Østbrovej
Park Allé/Brøndbyvester Boulevard
v/Brøndby Stadion
v/Albjergparken

370

-

-

360

-

-

1.120

-

-

1.090

-

-

500

-

-

460

-

-

v/Brøndbyøstervej

-

440

410

-

410

300

v/Kettegårds Allé (Hvidovre Hospital)

-

1.380

-

-

-

-

v/Hvidovre Hospital

-

-

1.330

-

1.610

1.390

v/Brostykkevej/Avedøre Havnevej

-

970

-

-

-

-

v/Brostykkevej/Hvidovrevej

-

-

790

-

-

-

Friheden St.

-

-

1.140

-

-

-

Brøndby Strand St.
Stamholmen/Helseholmen

v/Gammel Køge Landevej

-

460

390

-

-

-

1.150

910

900

1.090

-

-

280

220

270

190

-

-

2.430

2.620

2.720

1.030

-

-

Vestamager St.

-

-

-

1.440

-

-

v/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej

-

-

-

500

-

-

v/Englandsvej/Løjtegårdsvej

-

-

-

540

-

-

v/Krogstens Allé

-

-

-

-

330

250

v/Hestehaven

-

-

-

-

1.440

930

Ny Ellebjerg St. Ellebjergvej

-

-

-

-

2.080

Ny Ellebjerg St.

-

-

-

-

-

2.100

v/Hammelstrupsvej

-

-

-

-

1.600

-

Mozarts Plads

-

-

-

-

1.290

-

v/Sluseholmen

-

-

-

-

2.090

-

Bella Centret St.

-

-

-

-

1.250

-

v/Vejlands Allé/Englandsvej

-

-

-

-

1.650

-

v/Englandsvej/Tårnbyvej

-

-

-

-

310

-

v/Tårnbyvej/Amager Landevej

-

-

-

-

1.220

-

Tårnby St.

760

780

740

770

-

-

v/Amager Landevej

790

800

770

380

520

-

Stamholmen/Avedøre Havnevej
Stamholmen/Jernholmen
Ørestad St.

v/Indenrigsterminalen

200

190

200

150

200

-

1.420
57.810

1.410
59.060

1.470
59.280

1.760
58.870

2.430
68.040

53.350

Ny strækning

11.000

11.560

12.400

11.720

20.010

6.290

Nye påstigere ift. Basis (inkl. Ring 3)

13.170

14.420

14.640

14.230

23.400

8.710

1.900

2.300

2.300

2.800

4.100

2.700

Lufthavnen
I alt (Ring 3-letbane og screenet letbane)

Nye rejsende med kollektiv trafik*

44.640

Note: Fordelingen af antal påstigere på tætliggende stoppesteder er ikke nødvendigvis korrekt, da modellen er for grov til at
give et korrekt billede af fordelingen mellem dem enkeltvis.
Det skal noteres, at der ikke er foretaget en tilpasning af busnettet i trafikmodellen, hvormed der kan være parallelkørsel med
bus og letbane, som dermed er konkurrenter. Tilsvarende er der ikke forudsat ændringer for biltrafikken. Dette er begge
faktorer, der vil generere flere rejsende med letbanen end modelleret. I fase 2-analyserne vil dette være en del af
trafikmodelberegningerne. Endvidere er der ikke indlagt en Sydhavnsmetro i beregningerne.
* Det nye antal rejsende med kollektiv trafik i letbanescenarierne, er sammenlignet med en basissituation kun med letbane på
Ring 3 uden den byudvikling i Brøndby og på Avedøre Holme, som forudsættes genereret af en letbaneløsning i områderne.
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Det ses af Tabel 5.1, at de største letbanestationer er:

›

Ørestad st. (løsning 1-4) med op til 2.700 daglige påstigere

›

Sluseholmen (løsning 5) med 2.100 daglige påstigere

›

Lufthavnen (løsning 1-5) med 1.400-2.400 daglige påstigere

›

Hvidovre Hospital (løsning 3, 5 og 6) med 1.300-1.600 daglige påstigere

Generelt har løsning 5 (Vejlands Allé-løsningen) de fleste passagerer, bl.a. i Sydhavnskvarteret og også på Amagerdelen mellem Bella Centret og Amager Landevej.
Løsninger via Avedøre Holme (løsning 1-4) har på Avedøre Holme 1.200-1.800
daglige påstigere. Dette skal endda ses i forhold til at der ikke er foretaget en tilpasning af busnettet, hvorved der f.eks. fortsat kører en linje 500S til Avedøre
Holme.

5.2

Direkte rejsemuligheder

De forskellige letbaneløsninger giver nye direkte rejsemuligheder til og fra større
målpunkter, som i dag kræver et eller flere skift. Disse nye direkte rejsemuligheder
er undersøgt til og fra udvalgte områder langs letbaneløsningerne. Opslag på Rejseplanen har været brugt til at finde antallet af skift i dag med kollektiv trafik. Dog
er der taget hensynet til den direkte regionaltogsforbindelse i 2025 mellem Roskilde st., Glostrup st., Ny Ellebjerg st., Ørestad st. og Lufthavnen. Der er undersøgt
antal skift til og fra følgende større målpunkter:

›

Hvidovre Hospital

›

Ny Ellebjerg

›

Avedøre Holme

›

Ørestad st.

›

Lufthavnen (Terminal 2 og 3)

Illustrationerne på kortene afspejler dagens situation, og f.eks. indikerer en gul
markering at der i dag er et skifte på rejserelationen, som med letbanen vil være en
direkte rejsemulighed. Dermed kan der her spares et skifte med letbanen for den
givne rejserelation. En rød markering indikerer at der kan spares to skift, mens en
grøn markering indikerer at det allerede i dag er muligt at rejse direkte.
Hvidovre Hospital

Det ses på Figur 5.2, at rejser til Hvidovre Hospital fra Glostrup og Amager i dag
inkluderer et skifte. Disse områder vil med letbanen få direkte rejsemuligheder og
dermed øget tilgængelighed til Hvidovre Hospital.
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Illustration af nye direkte rejsemuligheder til og fra Hvidovre Hospital.

Ny Ellebjerg

Figur 5.3

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

Det ses på Figur 5.3,, at rejser til Ny Ellebjerg st. fra Park Allé og Vejlands Allé og
Tårnbyvej på Amager i dag inkluderer et skifte. Disse områder vil
v med letbanen få
direkte rejsemuligheder og dermed øget tilgængelighed til Ny Ellebjerg st. Den
direkte rejserelation fra Ny Ellebjerg til hhv. Glostrup og Lufthavnen er først mum
lig, når den direkte regionaltogsforbindelse etableres, og kan ikke foretages
foretage direkte
med kollektiv trafik i dag.

Illustration af nye direkte rejsemuligheder til og fra Ny Ellebjerg st.

Avedøre Holme

Det ses på Figur 5.4,, at rejser til Avedøre Holme er i dag godt betjent med linjerne
200S og 500S, men fra Løjtegårdsvej, lufthavnen og Brøndbyøster inkluderes et
skifte i rejsen.
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Ørestad st.

Figur 5.5

Lufthavnen

LETBANE TIL LUFTHAVNEN
LUFTHAVN

Illustration af nye direkte rejsemuligheder til og fra Avedøre Holme.

Det ses på Figur 5.5, at rejser til Ørestad
tad st. fra Glostrup og Amager i dag er godt
betjent, men rejser fra Hvidovre og Brøndbyøster inkluderer et skifte. Dermed vil
Hvidovre få en forbedret tilgængelighed til Ørestad st. Den direkte rejserelation fra
Ørestad st. til Ny Ellebjerg er først mulig,
mulig, når den direkte regionaltogsforbindelse
etableres, og kan ikke foretages direkte med kollektiv trafik i dag.

Illustration af nye direkte rejsemuligheder til og fra Ørestad st..

Det ses på Figur 5.6,, at rejser til lufthavnen fra Glostrup, Brøndby og Hvidovre
generelt kræver mindst et skifte (undtaget Glostrup st.). Også fra Amager er
e der i
dag inkluderet et skifte (undtaget Ørestad st.). Alle områderne foruden Glostrup st.,
Ny Ellebjerg st. og Ørestad st. vil med letbanen få direkte rejsemuligheder og derde
med øget tilgængelighed til lufthavnen. Den direkte rejserelation fra Lufthavnen til
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hhv. Ny Ellebjerg og Glostrup er først mulig, når den direkte regionaltogsforbinregionaltogsforbi
delse etableres, og kan ikke foretages direkte med kollektiv trafik i dag.

Figur 5.6

Generelt

Illustration af nye direkte rejsemuligheder til og fra lufthavnen.

Generelt vil letbaneløsningerne betyde at Amager får direkte rejsemuligheder til og
fra Glostrup, Brøndby og Hvidovre Kommuner, hvor kun Ørestad st. er godt forfo
bundet med linje 500S. Dermed vil Amager og Avedøre
Avedøre Holme, Hvidovre Hospital
og Ny Ellebjerg blive forbundet med letbanen. Den kommende regionaltogsforbinregionaltogsforbi
delse mellem Glostrup st., Ny Ellebjerg st., Ørestad st. og Lufthavnen vil medvirke
til at forbinde Amager med Ny Ellebjerg og Glostrup, men letbanen vil netop være
forbundet med flere af disse stationer, hvormed de vil supplere hinanden og forbedforbe
re tilgængeligheden mellem Amager og Glostrup, Brøndby og Hvidovre KommuKomm
ner samt Sydhavnsområdet.
Alle letbaneløsningerne vil skabe nye direkte rejsemuligheder,
rejsemuligheder men især løsningerne gennem Hvidovre og ad Løjtegårdsvej og Vejlands Allé giver nye direkte rejre
semuligheder. Dette skal ses i sammenhæng med at 500S i dag giver gode direkte
rejsemuligheder fra Brøndby og Avedøre Holme, som dog ikke har direkte rejserejs
muligheder
gheder til og fra Lufthavnen.

5.3

Ændret rejsetid

COWI har også lavet en vurdering af de enkelte forslags forbedringer i form af did
rekte kørsel mellem områder og forbedrede køretider til Lufthavnen.
De forskellige letbaneløsninger giver forbedrede rejsetider til
t lufthavnen og Ørestad st. i forhold til i dag. Disse forbedrede rejsetider er undersøgt til og fra udvalgudval
te områder langs letbaneløsningerne. Opslag på Rejseplanen har været brugt til at
finde rejsetiden i dag med kollektiv trafik. Der er ligesom ved antallet
an
af skift, taget
hensynet til den direkte regionaltogsforbindelse i 2025 mellem Roskilde st., GloGl
strup st., Ny Ellebjerg st., Ørestad st. og Lufthavnen.
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Det ses på Figur 5.7,, at rejsetider til Lufthavnen reduceres fra alle udvalgte
områder i forhold til i dag. Dog er rejsetiderne i dag markeret med rødt for områomr
der, hvorfra den direkte regionaltogsforbindelse vil reducere rejsetiderne til
t Lufthavnen. De områder, hvor den direkte regionaltogsforbindelse ikke er et alternativ
giver rejsetidsforbedringer på mellem 40-60
40 60 %, svarende til 11-32
11
minutters forbedret rejsetid. Også fra Hvidovre Hospital vil letbanen være et alternativ, selvom
der er mulighed for at tage bus til Ny Ellebjerg og her skifte til det direkte regionalregiona
tog hver 20. minut.

Figur 5.7

Rejsetidsforbedringer til og fra lufthavnen i forhold til i dag. De med rødt viste
tider vil blive forbedret med den kommende regionaltogsforbindelse mellem
Roskilde og Lufthavnen. Et skøn er at rejsetiden mellem Glostrup og LufthavLuftha
nen vil være 14-15
15 min. med direkte regionaltogsforbindelse, mens rejsetiden
mellem Ny Ellebjerg og Lufthavnen med regionaltog
gionaltog vil være 10-11
10
min. Den
direkte regionaltogsforbindelse kører 3 gange i timen.
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Det ses på Figur 5.8, at rejsetider til Ørestad st. reduceres fra alle udvalgte områder
i forhold til i dag, ligesom det var billedet med rejsetider til lufthavnen. Igen er rejre
setiderne i dag markeret med rødt for områder, hvorfra den direkte regionaltogsforregionaltogsfo
bindelse vil reducere rejsetiderne til Ørestad st. De fire områder, hvor den direkte
regionaltogsforbindelse ikke er et alternativ giver rejsetidsforbedringer på mellem
12-67
67 %, svarende til 2-26
2 26 minutters forbedret rejsetid. Her er det tydeligt at linje
500S i dag giver gode (og direkte) rejsetider til Ørestad
Ørestad st., mens der fra Hvidovre
er forbedrede rejsetider på 40-67
40 67 %. Også fra Hvidovre Hospital vil letbanen være
et reelt alternativ til regionaltog fra Ny Ellebjerg, da rejsetiden kun er 15 min.

Figur 5..8

Generelt

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

Rejsetidsforbedringer til og fra Ørestad st. i forhold til i dag. De med rødt viste
tider vil blive forbedret med den kommende regionaltogsforbindelse mellem
Roskilde og Lufthavnen. Et skøn er at rejsetiden mellem Glostrup og Ørestad st.
vil være 9-10 min.
n. med direkte regionaltogsforbindelse, mens rejsetiden mellem
Ny Ellebjerg og Ørestad st. med regionaltog vil være 5-6
5 min. Den direkte regionaltogsforbindelse kører 3 gange i timen.

Rejsetiden forbedres generelt fra Glostrup, Brøndby og Hvidovre,
Hvidovre og især fra
Hvidovre, hvor rejsetiderne i dag er lange og inkluderer mindst et skifte. Dermed
vil rejsetiderne mellem Lufthavnen/Ørestad og Glostrup/Brøndby/Hvidovre blive
markant forbedrede, hvor kun den kommende direkte regionaltogsforbindelse er et
alternativ
ternativ (og linje 500S i dag, men denne antages ikke at betjene strækningen lænlæ
gere, hvis letbanen etableres).
Alle letbaneløsningerne giver forbedrede rejsetider, men især løsningerne gennem
Hvidovre og ad Løjtegårdsvej og Vejlands Allé giver forbedrede rejsetider. Dette
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skal igen ses i sammenhæng med at 500S i dag giver direkte rejsemuligheder fra
Brøndby og Avedøre Holme. Dog er der ikke direkte rejsemuligheder til og fra
Lufthavnen, og her ses det også at der mellem Brøndby/Avedøre Holme og LuftLuf
havnen er store forbedrede rejsetider med de to løsninger ad Brøndbyvester BouleBoul
vard.

5.4

Sammenhæng med anden kollektiv trafik

De seks letbaneløsninger er samtænkt med den øvrige kollektive trafik, hvis det har
været muligt uden for lang omvejskørsel, se Figur 5.9 for illustration af sammensamme
hængen med øvrig kollektiv trafik. Alle løsningerne tager udgangspunkt ved GloGl
strup st., hvor der er forbindelse med S-tog,
S
regionaltog, A-buss og S-bus.
S
Kun Avedøre Havnevej-løsningen
Havnevej løsningen har ikke forbindelse til Køge Bugt-banen,
Bugt
da
denne kører mellem to S-togsstationer
S togsstationer i det sydlige Hvidovre. De fire løsninger, der
kører forbi Hvidovre Hospital, giver skiftemulighed til A-bus
A bus og S-bus.
S
De to løsninger,
ninger, der kører til Ny Ellebjerg st., får forbindelse til S-tog,
S
regionaltog
og en eventuel Sydhavnsmetro til city og Nordhavnen i København.
Alle løsningerne der kører på Amager får forbindelse til begge metrogrene, og kun
Vejlands Allé-løsningen
Allé
får ikke
ke forbindelse med Ørestad st., men metroen ved
Bella Centret. Denne løsning får også forbindelse til 5A mod city ved Amager
Landevej, mens de alle får forbindelse til 350S mod city ved Amager Landevej.

Figur 5.9

Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik i dag. Regionaltog ved Glostrup og Ny
Ellebjerg st. er først fra 2025, ligesom en evt. metro ved Ny Ellebjerg st.

Dermed er vurderingen at Avedøre Havnevej-løsningen
Havnevej løsningen har den dårligste sammensamme
hæng med den øvrige kollektive trafik, men de fem andre løsninger er samtænkt
med både Køge Bugt-banen,
Bugt
regionaltog, metro og de A- og S-busser,
S
der er mulige at få forbindelse til. Dog skal der ske en justering af busnettet i forbindelse med
etablering aff en letbane, men dette er ikke en del af screeningsanalysen.
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Anlægsmæssige udfordringer

I forbindelse med de seks linjeføringer er der visse større anlægsmæssige udfordringer, hvor der er et behov for at ændre eller nybygge et antal større bygværker/broer. Der er givet et indledende prisoverslag på disse anlægsmæssige udfordringer, som skal lægges oveni den anvendte kilometerbaserede anlægspris. Der er
i henhold til Transportministeriets "Ny anlægsbudgettering", tillagt 25 % til projekterings- og projektledelsesudgifter samt yderligere 50 % korrektionsreserve som
tillæg oveni dette.
Motorvejsbroer ved
Kalveboderne

Der opføres to parallelt løbende broer langs de eksisterende motorvejsbroer over
Kalveboderne, således at letbanen kan passere Kalveboderne, da der ikke er plads
til at letbanen kan køre på de eksisterende motorvejsbroer. Det er skønnet at dette
vil koste omkring 192 mio. kr.

Sjællandsbroen

Ved Sjællandsbroen er der dels et behov for at udnytte hele brotværsnittet på
brodelens vestlige ende, hvor brofacaden hæves ved påstøbning af betonstøttemur,
og dels et behov for at lave en parallelbro til cykler og gående ved klapfaget i den
østlige ende. Det er skønnet at dette vil koste omkring 20 mio. kr.

Passage ved Ørestad

På strækningen fra Center Boulevard til Kongelundsvej dykker Letbanen ned i
gennemskæringen for Amagermotorvejen og ligger i samme niveau som denne.
Dette kræver ombygning af broen ved Ørestads Boulevard og af broen for metroen
samt af stibro for Kay Fiskers Vej/Kanalvej. Alt dette for at letbanen kan passere
Ørestad st. og fortsætte ad Øresundsmotorvejen mod Lufthavnen. Det er skønnet at
dette vil koste omkring 75 mio. kr.

Bro på Ellebjergvej

Ellebjergvej krydser i dag fjernbanen Vigerslev – Kastrup på 2 broer. Hvis der skal
være tilstrækkelig bredde til at en letbanen kan køre over, kræver det en ny bro i
midten. Broen skal enten føres over fjernvarmerøret i vejmidten eller også skal
fjernvarmerøret omlægges.
Det er skønnet at opførelse af en stålbro over fjernvarmerøret vil koste omkring 34
mio. kr.

Bro ved Sønderkær

Eksisterende af bro over å ved Sønderkær i Hvidovre nedrives og der etableres en
ny, da broen i dag er for smal til at en letbane vil kunne passere sammen med den
øvrige trafik. Det er skønnet at dette vil koste omkring 28 mio. kr.

Fodgængerbro over
Avedøre Havnevej

Fodgængerbroen over Avedøre Havnevej ved Avedøre Enghavevej har ikke tilstrækkelig frihøjde til at tillade passage af letbanen. Derfor udskiftes fodgængerbroen med en ny og højere stibro med samme udformning. Det er skønnet at
dette vil koste omkring 3 mio. kr.

Øvrige

Derudover er det skønnet at en bro over sti ved Brøndby Stadion vil koste omkring
6 mio. kr. og at en 2 m høj plantestensmur mellem Kongelundsvej og Oliefabriksvej vil koste omkring 3 mio. kr.
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5.6

Anlægsøkonomi

I tabel Tabel 5.2 er der vist et skøn over anlægspriser. Skønnet består af to dele.
Den ene del stammer fra en gennemsnitlig km-pris i etape 2-rapporten 2012. Den
pris er 111 mio. kr. pr km letbane og dækker over følgende:

›

Vejanlæg

›

Bane-og banetekniske anlæg

›

Arealerhvervelse

›

25 % af den skønnede samlede pris til ledningsomlægninger, idet den resterende del af udgiften forventes afholdt af ledningsejerne i henhold til gæsteprincippet

›

25 % tillæg til summen af ovenstående elementer for projektering og tilsyn,
arbejdspladsetablering, forundersøgelser, samt bygherreorganisation

›

50 % til alle poster som gældende for et fase-1 projekt (forundersøgelser) i
henhold til Transportministeriets retningslinjer (Ny anlægsbudgettering)

›

Alle priser er 2012 priser ekskl. moms.

Af de 111 mio. kr. pr. km dækker baneanlæg, mv. ca. 60 %, vejanlæg ca. 30 % og
arealerhvervelse ca. 3 %. Den andel af ledningsomlægningerne projektet skal bære,
udgør de sidste 7 %.
Den anden del af anlægsudgifterne dækker de særlige konstruktioner, som er fundet på strækningerne. Disse særlige konstruktioner fandtes stort set ikke på strækningen omfattet af etape 2-rapporten 2012. De største poster er:

›

Bro over Kalvebod (Sorte Rende)

›

Foranstaltninger for letbanen omkring indplaceringen ved Øresunds Boulevard og metroen

›

Bro til passage af fjernvarmeledning langs Ellebjerg Vej ved krydsning af
jernbanen

Alle disse skøn er også inklusive ovennævnte 25 % til projektering mv. og 50 %
usikkerhedstillæg for et fase-1 projekt.
Den gennemsnitlige kilometerpris pr. km ligger på 115-125 mio. kr., størst for løsning 1-4, mindst for løsning 5-6, jf. Tabel 5.2 og Figur 5.10.
Til sammenligning kan det oplyses at kilometerprisen fra Ring 3-rapporten 2010
var på 134 mio. kr. pr. km., svarende til 141 mio. kr. pr. km. i 2012-prisniveau (reguleret med 5 %), mens etape 2-rapporten var på 111 mio. kr. pr. km.
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Anlægsudgifter for letbaneløsningerne opdelt på generelle udgifter og særlige konstruktioner. Mio. kr. ekskl.
moms - 2012-priser. Anlægsudgifterne er vist både med og uden korrektionsreserven på 50 %.

Mio. kr. ekskl. moms (2012priser)

Brøndby
Strand

Avedøre
Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands
Allé

Ny Ellebjerg

Generel udgift til bane, vejanlæg,
ledningsomlægninger*, ekspropriation ekskl. 50 % korrektionsreserve

1.554

1.547

1.695

1.732

1.443

688

Generel udgift til bane, vejanlæg, ledningsomlægninger*,
ekspropriation inkl. 50 % korrektionsreserve

2.331

2.320

2.542

2.597

2.165

1.032

Bro over sti ved Brøndby Stadion

4

-

-

4

-

-

Fodgængerbro over Avedøre Havnevej

-

2

2

-

-

-

128

128

128

128

-

-

Passage Ørestads Boulevard

25

25

25

-

-

-

Passage af bro til metro

19

19

19

-

-

-

Stibro Kay Fiskers Vej/Kanalvej

6

6

6

-

-

-

Plantestensmur mellem Kongelundsvej og Oliefabriksvej

2

2

2

-

-

-

Bro over å ved Sønderkær

-

-

-

-

19

19

Bro til krydsning af fjernbanen Vigerslev – Kastrup

-

-

-

-

23

-

Sjællandsbroen - ombygning af fast
bro

-

-

-

-

12

-

Sjællandsbroen - etablering af parallelbro til cykler og gående

-

-

-

-

2

-

I alt særlige konstruktioner ekskl.
50 % korrektionsreserve

183

182

182

132

55

19

I alt særlige konstruktioner
inkl. 50 % korrektionsreserve

275

272

272

198

82

28

I alt ekskl. 50 %
korrektionsreserve

1.737

1.728

1.876

1.863

1.498

707

I alt inkl. 50 %
korrektionsreserve

2.606

2.592

2.814

2.795

2.247

1.060

Særlige konstruktioner ekskl.
50 % reserve

Bro over Kalveboderne

I tabellen er vist anlægsudgifter både med og uden korrektionsreserven på 50 %.
* 25 % af ledningsomlægningerne er medtaget. Resten forventes at falde under gæsteprincippet og betales af
ledningsejerne.
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Oversigt over skønnede anlægsudgifter for letbaneløsningerne. Mio. kr. ekskl. moms - 2012-priser.
Anlægsudgifterne er vist både med og uden korrektionsreserven på 50 %. Med de lyseblå og -røde farver er
vist anlægsudgifter uden korrektionsreserven på 50 %, mens de mørkeblå og -røde farver angiver
anlægsudgifter med korrektionsreserven på 50 %.
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Drifts- og vedligehold

Der er anvendt de samme enhedspriser for drift og vedligehold som i 2010-rapporten opregnet med 5 % til 2012-pris. I Tabel 5.3 er vist de samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter inkl. forrentning og afskrivning af togsæt og til depot/værksted. Opdelingerne er sket i forhold til vognkm for strøm, spor og signaler, i forhold til stationer for stationsudgifterne, i forhold til antal tog for depot-/værkstedsudgifter og i forhold til køreplanstimer for driftsudgifter til vogne og personel.
For togvogne er anvendt en 30 års levetid med 5 % forretning, og for depot en 50
års levetid med 5 % forrentning.
Tabel 5.3 viser, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne ligger på ca. 40-44 kr. pr.
togsætkm eller 1.470-1.500 kr. pr. køreplanstime. Inklusive forrentning og afskrivning af togsæt og depot fås en samlet udgift på 55-63 kr. pr. togsætkm og 2.0702.140 kr. pr. køreplanstime.
Tabel 5.3

Drift og vedligehold inkl. forrentning og afskrivning af togsæt og depot/værksted for de seks forslag (2012-prisniveau).

Mio. kr. pr. år ekskl. moms
(2012-priser)

Brøndby
Strand

Avedøre
Holme

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands
Allé

Ny Ellebjerg

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6

19

19

21

22

21

11

2.828

2.815

3.068

3.131

2.638

1.351

75.740

73.640

84.160

88.370

82.060

39.980

26

26

28

29

24

12

2

2

2

2

2

1

- Depot/værksted (mio. kr.)

32

32

36

38

36

19

- Letbanetog inkl. personale (mio. kr.)

52

51

58

61

57

28

113

111

124

130

119

60

Forrentning og afskrivning af togsæt

30

30

33

34

33

17

Forrentning og afskrivning af depot

15

15

16

17

16

8

157

155

173

181

168

85

Frekvens kl. 06-19 (lørdag kl. 08-17)
Frekvens aftener og søn- og helligdage
Antal letbanetog inkl. reserve*
Vognkm/år (1.000 km)
Køreplanstimer/år
Drift og vedligehold/år:
- Strøm, spor, signaler (mio. kr.)
- Stationer (mio. kr.)

I alt (mio. kr./år)

I alt inkl. forrentning og afskrivning af
tog og depot (mio. kr./år)

* Der er tillagt 15 % opholdstid i hver ende af linjen (dog mindst 5 min.) og yderligere er der tillagt 15 % i reserve.

Passagerindtægter

For at vurdere indtægterne på letbanen udarbejdes et meget enkelt skøn. Der
beregnes en indtægt pr. påstiger på 9,30 kr., som svarer til den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger fra 2010-rapporten reguleret med 5 % til 2012-prisniveau. Passagerindtægterne er vist på Figur 5.11 og sammenholdt med drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne samt forrentning og afskrivninger af tog og depot.
Det ses af Figur 5.11, at passagerindtægterne dækker 31-55 % af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, hvor Vejlands Allé-løsningen får dækket 55 % af omkostningerne og Ny Ellebjerg-løsningen får dækket 41 %, mens de fire øvrige (over
Kalveboderne) får dækket 31-36 % af omkostningerne.

O:\A035000\A036209\3_Pdoc\DOC\Screeningsrapport - letbane til lufthavnen.DOCX

46

SCREENINGSRAPPORT

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

Ses passagerindtægterne også i forhold til afskrivninger og forrentning, så dækkes
22-39 % af omkostningerne af passagerindtægterne, i samme rækkefølge som
ovenfor.

Figur 5.11

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt passagerindtægter pr. år for letbaneløsningerne. Mio. kr. pr.
år ekskl. moms - 2012-priser.

Der skal bemærkes at der ikke er foretaget en tilpasning af busnettet til letbaneløsningerne i trafikmodelberegningerne. Dette betyder at der er buslinjer, der kører
parallelt med letbaneløsningerne, hvormed de to kollektive trafikformer konkurrerer om passagererne i stedet for, som ved en tilpasning af busnettet, at understøtte
hinanden og fungere som et sammenhængende kollektive trafiknet. Tilsvarende er
der ikke foretaget en tilpasning for biltrafikken, hvor en justering af vejnettet eller
nedlagte venstresving vil reduceret kapaciteten, og dermed gøre letbanen mere attraktiv. Yderligere er der ikke medtaget en eventuel Sydhavnsmetro, som kan forbedre neteffekten for den kollektive trafik. Dette er alt sammen justeringer, der bør
udføres i en mere detaljeret fase af projektet.
Det skal endvidere bemærkes at der ikke tages hensyn til ændrede indtægter for
Movia, Metro og DSB. Letbane passagererne kommer især fra Movias busser, men
her er det muligt, at færre passagerindtægter på busserne ophæves af sparet buskørsel. Dette må nærmere analyser belyse i detaljeringsfasen.
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Anbefalinger til linjeføringer

I Tabel 6.1 er vist en sammenligning af de seks letbanestrækninger.
Tabel 6.1

Sammenligning af nøgletal for de seks screenede letbaneforslag.

Letbaneforslag

Brøndby
Strand

Avedøre
Havnevej

Hvidovrevej

Løjtegårdsvej

Vejlands
Allé

Ny Ellebjerg*

Facts om strækning
Længde

22,4

(km)

Antal stationer
Stationsafstand
Køretid

(km/t)**

24,3

24,8

20,9

10,7

15

15

16

18

19

9

1,6

1,6

1,6

1,5

1,2

1,3

36

35

40

42

39

19

36,8

37,4

36,5

35,8

31,9

33,5

(km)

(min)

Hastighed

22,3

Vurdering
Sammenhæng med øvrig kollektiv trafik

++

0

++

+

+

++***

Rejsemål

+

+

++

+

+

++***

Direkte rejsemuligheder og
rejsetidsforbedringer

0

+

++

+

++

+***

Fysiske udfordringer

÷

÷

÷

0

+

+***

Passagerer
Påstigertal

(påst./hverdag)

Nye rejsende med kollektiv
trafik (påst./hverdag)
Økonomi

13.170

14.420

14.640

14.230

23.400

8.710

1.900

2.300

2.300

2.800

4.100

2.700

1.737

1.728

1.876

1.863

1.498

707

2.606

2.592

2.814

2.795

2.247

1.060

113

111

124

130

119

60

44

44

49

51

49

26

157

155

173

181

168

85

37

40

41

40

65

24

33 %

36 %

33 %

31 %

55 %

41 %

(mio. kr. pr. år)

Anlægsudgifter

(mio. kr. pr. år)

Ekskl. 50 % korrektionsreserve

Anlægsudgifter

(mio. kr. pr. år)
Inkl. 50 % korrektionsreserve

Drift- og vedligehold

(mio. kr. pr.

år)

Forrentning og afskrivning af
tog og depot (mio. kr. pr. år)
Driftsudgifter

(mio. kr. pr. år)

Skøn over passagerindtægter
(mio. kr. pr. år)

Selvfinansiering ift. udgifter
til drift og vedligehold

*: (kun til Ny Ellebjerg, og dermed ikke til lufthavnen som de fem andre letbaneforslag)
**: Der er længere mellem stationerne sammenlignet med Ring 3-letbanen (30 km/t), hvor der er 1 km mellem
stationerne. Det kan også bemærkes at metroen i gennemsnit kører med 40 km/t.
***: Det skal bemærkes at der for Ny Ellebjerg-løsningen kun vurderes for den korte strækning, dvs. hvilke
muligheder linjeføringen har for f.eks. at kunne få forbindelse til anden kollektiv trafik eller betjene andre rejsemål
undervejs. Dermed "straffes" linjen ikke i vurderingen for at den ikke betjener Lufthavnen eller Ørestad st.
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COWI / projektgruppen

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

Det er projektgruppens vurdering at der i næste fase bør arbejdes videre med hhv.
en sydlig forbindelse over Sorte Rende og en nordlig forbindelse over Sjællandsbroen.
På baggrund af de screenede letbaneløsninger, vurderes Vejlands Allé-løsningen at
være den bedste i forhold til både antal passagerer, nye rejsende med kollektiv trafik og økonomi. Derefter følger Ny Ellebjerg-løsningen, men denne har ikke forbindelse til Lufthavnen, og er en kort variant af Vejlands Allé-løsningen.
Af de fire sydlige letbaneløsninger, der alle betjener Avedøre Holme, vurderes de
at være meget ens i forhold til antal passagerer og økonomi, men Løjtegårdsvejløsningen giver flest nye rejsende med kollektiv trafik. Dog har denne også den
laveste selvfinansieringsgrad. Avedøre Havnevej-løsningen har den bedste selvfinansieringsgrad af de fire, men det er fire meget ligeværdige letbaneløsninger. Derfor vurderes det, at valget mellem de fire letbaneløsninger bør afhænge af hvilke
byplanforudsætninger, der kan ligge til grund for de fire letbaneløsninger.
Hvis der vælges at arbejde videre med Løjtegårdsvej-løsningen, bør det overvejes
at føres letbanen langs motorvejen frem for Hannemanns Allé, og dreje af ad Ørestads Boulevard, for derved at få en bedre betjening af Ørestad st. og Fields, frem
for den sydligere placerede station i screeningsanalysen.

Workshop

Baseret på den afholdte workshop om de seks screenede letbaneløsninger, blev
deltagerne bedt om at prioritere letbaneløsningerne i grupper, og alle tre grupper
var enige om at anbefale både en sydlig og nordlig linjeføring i forhold til passage
af Københavns Havns sydlige indløb.
De tre gruppers sydlige prioritet (Kalvebodbroen) var Løjtegårdsvej-løsningen, da
alle vurderede løsningen langs motorvejen som mindre attraktiv, og flere så et
spændende perspektiv i byudvikling langs Løjtegårdsvej.
Vejlands Allé-løsningen var alle gruppers nordlige prioritet (Sjællandsbroen). Her
anbefalede alle grupper at etapeopdele løsningen, således at etape 1 er mellem Glostrup og Ny Ellebjerg st. (Ny Ellebjerg-løsningen) og etape 2 er videre fra Ny Ellebjerg over Bella Centret til Lufthavnen.
Det blev her bemærket at byudviklingen langs Øresundskysten bør tages i betragtning i forhold til den næste detaljeringsfase.

Anbefaling

Det anbefales derfor på baggrund af projektgruppen og workshopdeltagernes
prioritering at der arbejdes videre med (se Figur 6.1):

›

Løjtegårdsvej-løsningen som sydlig anbefaling

›

Vejlands Allé-løsningen som nordlig anbefaling

›

Ny Ellebjerg-løsningen (etape 1)

›

Vejlands Allé-løsningen (etape 2)
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Illustration af de to anbefalede letbaneløsninger mellem letbanen på Ring 3 og Lufthavnen.
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