
- Analysen konkluderer, at det, på et konceptuelt niveau, er muligt at
lave et byområde på Lynetteholm, hvor biltrafikken reduceres til et
absolut minimum (refereres til som bilfrit scenarie). Det er dog ikke
muligt at udvikle Lynetteholm helt uden biler, da der skal være ad-
gang for renovationskøretøjer, brand-/redning, handicapkørsel o.l.

- Det bilfri scenarie vurderes at have en negativ effekt på byggerets-
priserne på Lynetteholm, hvilket påvirker finansieringsmulighe-
derne ved salg af grunde.

- Omvendt vurderer analysen, at udvikling af en delvis bilfri Lynette-
holm vil have ingen eller en svagt positiv indvirkning på byggerets-
priserne.

- De samlede indtægter fra brugerbetalingen på Østlig Ringvej i peri-
oden 2035-2075 vurderes at falde med henholdsvis 9 % for det bil-
fri og 7 % for det delvis bilfri scenarie

De økonomiske overslag for byggeretspriser bygger på litteraturstudier, 
erfaringer fra ind- og udland og interviews med en række centrale inte-
ressenter (Bilag 3). Det skal bemærkes, at der er stor usikkerhed forbun-
det med estimering af effekter på byggeretspriser, særligt i et perspek-
tiv der rækker frem til 2070.       

5. marts 2020

Byens Udvikling 
Teknik- og Miljøforvaltningen 

Analyse af muligheden for at etablere en bilfri eller 
del-vis bilfri Lynetteholm, herunder konsekvenser for 
fi-nansiering af Østlig Ringvej 

Resumé 
Analysen skitserer, på et konceptuelt niveau, to scenarier for en bilfri og 
en delvis bilfri Lynetteholm. Analysen beskriver, hvilke trafikale princip-
per, der kan anvendes til indretning af området i de forskellige scenarier 
og belyser de trafikale effekter af en delvis bilfri og en bilfri Lynetteholm 
gennem modelberegninger.  

Analysen beskriver desuden, hvordan udviklingsomkostninger, bygge-
retspriser samt indtægter fra betalende på Østlig Ringvej forventes at 
blive påvirket i det bilfri og det delvist bilfri scenarie. De økonomiske be-
regninger præsenteres i spænd og beskriver en række mekanismer, der 
påvirker grundsalgspriser. Herunder de usikkerheder, der er ved en 
analyse af økonomiske konsekvenser på så tidligt et stadie af Lynette-
holms udvikling og med så relativt lang en tidshorisont.   
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Sagsfremstilling  

 
Baggrund og formål 
Borgerrepræsentationen har i overførselssagen 2018/2019 bestilt en 
analyse af mulighederne for at udvikle Lynetteholm som helt eller delvis 
bilfri bydel herunder, hvilke konsekvenser dette ville have for finansie-
ringen af Østlig Ringvej.  
 
Analysen skal kvalificere Københavns Kommunes stillingtagen til, om 
man kan, og i hvilket omfang man skal gå efter at udvikle Lynetteholm, 
som en bydel med reduceret biltrafik.  
 
Rambøll har været hovedrådgiver på opgaven med assistance til de tra-
fikale beregninger fra MOE/Tetraplan. Del 1, 3 og 5, 6 er udarbejdet i 
samarbejde med Rambøll, mens del 2 er udarbejdet af MOE/Tetraplan i 
samarbejde med Rambøll.  
  
Scenarier og beregningsforudsætninger  
Analysens resultater bygger på modelberegninger af trafikken for Ly-
netteholm i år 2050. Der er foretaget modelberegninger af et scenarie 
for en bilfri Lynetteholm og et scenarie for en delvis bilfri Lynetteholm. 
Resultaterne for de nævnte scenarier er derefter blevet sammenholdt 
med basisberegningerne for Østlig Ringvej i år 2050. I rapporten be-
skrives to konceptuelt forskellige tilgange til en delvis bilfri Lynetteholm 
baseret på det samme modelmæssige forudsætninger.  
 
Beregningsforudsætningerne for det bilfri og det delvist bilfri scenarie 
er fastlagt i tæt samarbejde mellem forvaltningerne og rådgiver. En mo-
delmæssig grundantagelse for scenarier, hvor biltrafikken reduceres er, 
at det er nødvendigt at skabe ekstra gode forhold for de alternative 
transportformer med henblik på at opretholde mobiliteten. Følgende er 
derfor lagt til grund for de trafikale modelberegninger i både det bilfri 
og de delvist bilfri scenarier: 
 
- Lynetteholm udvikles med metrolinjeføring M5 fra hovedbanen til 
Østerport med høj frekvens for afgange - 90 sekunder (Figur 1 til højre) 
- Der etableres en fast nordlig cykelforbindelse mellem Lynetteholm og 
Nordhavn  
- Havnebussen forlænges til Lynetteholm med 10 minutters drift  
- Der indsættes lokale shuttlebusser rundt på Lynetteholm 
 
De beregningstekniske forskelle mellem det bilfri og det delvist bilfri 
scenarie er primært opnået ved, modelteknisk, at regulere bilejerskab, 
ændre søgetid og pris på parkering mv. Modelteknisk er der tale om si-
mulerede trafikale forhold i det bilfri og det delvist bilfri scenarie. Der er 
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ikke regnet på de øgede omkostninger anlægs-/driftsomkostninger el-
ler indtægter fra kollektive trafikanter i forbindelse med denne analyse.   
 
Figur 1 viser forskellen i metrolinjeføringen i henholdsvis basisscenariet 
og det bilfri og delvist bilfri scenarie. Metrolinjen M4 i basisberegnin-
gerne (figur 1 til venstre) er en afgrening fra Nordhavn til Lynetteholm 
og Refshaleøen med afgangsfrekvens på 185 sekunder. M5 metrolinje-
føringen, som er lagt til grund for de trafikale beregninger i det bilfri og 
delvist bilfri scenarie, er en forbindelse fra Østerport over Lynetteholm, 
Refshaleøen og Kløverparken og til hovedbanen. M5 giver bedre forbin-
delse til centrum og mulighed for højere frekvens i afgange (90 sekun-
der). M5 er en væsentligt dyrere løsning end forlængelse af M4 fra 
Nordhavn.     
 
Basis                    Bilfri/delvist bilfri 

 
Figur 1: Princip for de kommende metrostationer i forbindelse med Lynetteholm 

 
Basisscenariet, dvs. de forudsætninger, der sammenlignes med i for-
hold til både trafik og økonomi, er de samme som indgår i det overord-
nede arbejde med Østlig Ringvej. I basis løber metro (M4) over Nord-
havn med en lavere frekvens, der er ingen nordlig cykelforbindelse mel-
lem Nordhavn og Lynetteholm og shuttlebus og øget havnebusbetje-
ning indgår ikke. 
 
De konkrete forudsætninger anvendt i denne analyse vil kræve betragte-
ligt øgede investeringer i byudviklingen i forhold til basis. Der er ikke 
regnet på de øgede omkostninger til infrastruktur o.l. eller indtægter fra 
kollektive trafikanter i forbindelse med denne analyse. En hel bilfri bydel 
udfordrer den samlede business case for Lynetteholmen, da det redu-
cerer byggeretspriserne og forudsætter store investeringer i infrastruk-
tur.  
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Konsekvenser for trafik og mobilitet 
Beregningerne af de forskellige scenarier giver følgende fordeling af 
personture (figur 2).  
 

 
Figur 2: Fordelingen mellem transportmidler i basis, bilfri og delvist bilfri scenarier 

 
Basis 
Basisscenarier for Lynetteholm er baseret på basisberegninger foreta-
get i forbindelse med forundersøgelsen for Østlig Ringvej.   
 
Bilfri Lynetteholm  
Mobiliteten på turene internt på Lynetteholm og internt i kommunen 
påvirkes ikke væsentligt, men særligt de længere ture på tværs af kom-
munegrænsen reduceres, hvis Lynetteholm udvikles som bilfri. Det 
samlede antal personture falder med ca. 2 %. Kun ca. 9 % af Lynette-
holms ture foregår i bil, hvilket svarer til en reduktion på ca. 20.000 ture 
i forhold til basissituationen. Det er den kollektive trafik, der overtager 
turene, samtidig med, at ca. 2 % af cykelturene flyttes over i den forbed-
rede kollektive transport.   
 
Der er ligeledes foretaget en følsomhedsberegning af effekterne, når 
Lynetteholm er fuldt udbygget i 2070. Her vil det samlede antal ture 
til/fra Lynetteholm fordeles på 65% med kollektiv trafik og hhv. 27% og 
9% med cykel og bil. 
 
Delvis bilfri Lynetteholm 
Med en delvis bilfri Lynetteholm, bliver der samlet set foretaget flere 
ture til og fra Lynetteholm samtidig med en reduktion på ca. 15.000 bil-
ture i forhold til basisscenariet. Særligt den styrkede kollektive infra-
struktur er årsag til stigningen i det samlede antal ture. Samtidig over-
tager den kollektive trafik mange bilture og optager også 3 % af cykeltu-
rene i forhold til basis. I det delvist bilfri scenarie vurderes bilturenes an-
del af transportmiddelfordelingen at udgøre ca. 17 % af turene.  
 
Lynetteholm som bilfri eller delvis bilfri bydel  
Det er for tidligt at detailplanlægge Lynetteholm, og derfor er scenarie-
beskrivelserne for helt og delvis bilfri Lynetteholm holdt på et 
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overordnet konceptuelt niveau og illustreret med principskitser for Ly-
netteholms udvikling. Figur 3 og 4 nedenfor er eksempler på, hvordan 
det er illustreret med principskitser i rapporten. I eksemplerne illustre-
res tilgangen til parkering, hvor man i det bilfri scenarie placerer et mi-
nimum af parkeringspladser i udkanten af området, med henblik på at 
kunne benyttes af fx besøgende, delebiler o.l. (figur 3). I figur 4 illustre-
res et delvist bilfri scenarie, hvor parkering stadig er begrænset, men 
rykket ind på Lynetteholm og servicerer kvarterer på Lynetteholm med 
et begrænset antal parkeringspladser i huse eller kældre. Læs mere om 
parkering i afrapporteringen bilag 2.  
 

 

 
 
 
Principperne for både det helt og det delvist bilfri scenarie bygger på 
reduktion af kørebanearealer og prioritet til fodgængere, cyklister og 
dem, der benytter det lokale kollektive trafiksystem, metroen, havnebus-
serne og lignende. Vejnettet i bydelen opdeles i et mobilitetshierarki, 
der består af forskellige vejklasser, hvor kørende trafik, der ikke kan fjer-
nes, hovedsageligt betjenes med en indre ringvej. Med en shuttlebus 
rundt på ringvejen, cykelforbindelser til Nordhavn og Kastellet, internt 
cykelnetværk, høj prioritet til gående og M5 metroforbindelse sikres 
mobiliteten bedst muligt.   
 
Rådgiver vurderer, at det kan være sværere at sikre en mangfoldig og 
bredt sammensat bydel i det helt bilfri scenarie, da man muligvis vil af-
skære en del af de potentielle tilflyttere, som ejer bil, fra at flytte til Ly-
netteholm. Efterspørgslen vil her i højere grad komme fra ikke-bilejere, 
som gennemsnitligt har et lavere rådighedsbeløb. Til gengæld vurderer 
Rambøll, at det vil være muligt at sikre en mere mangfoldig bydel i det 
delvist bilfri scenarie sammenlignet med basisscenariet. Dette skyldes 
bl.a., at det reducerede behov for parkering reducerer udviklingsom-
kostningerne og dermed forbedrer mulighederne for at bygge billigere 
boliger. Samtidig afskæres man ikke helt fra at kunne bruge bil i 

Figur 3: Normal bilparkering foregår i 
P-anlæg i kanten af bydelen (eksempel 
fra bilfri bydel) 

 

Figur 4: Der er placeret er række lokale 
P-anlæg rundt på Lynetteholm. De hø-
rer til hver deres kvarter. Antallet af P-
anlæg er ikke fastlagt (eksempel fra 
delvist bilfri bydel). 
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hverdagen, og dermed vil der forsat være efterspørgsel efter boliger på 
Lynetteholmen også fra de højere indkomstgrupper, som erfarings-
mæssigt har højere bilejerskab. 

 
Økonomisk påvirkning af en hel og en delvis bilfri Lynetteholm 
Rambøll Management står bag analysen af økonomiske konsekvenser af 
hel eller delvis bilfri Lynetteholm. Udover resultater af de trafikale be-
regninger og udvikling af scenarier, baseres analysen bl.a. på en gen-
nemgang af eksisterende litteratur samt 12 interviews med eksperter in-
den for området. 
 
I beregninger af de økonomiske effekter af helt eller delvis bilfri Lynette-
holm undersøges to spor: 
 
- konsekvenserne for værdien af byggeretter på Lynetteholmen, hvis 
den etableres som en helt eller delvis bilfri bydel.  
- indtægter fra brugerbetaling på Østlig Ringvej i de forskellige scena-
rier.  
 
Konsekvenser for værdien af byggeretter 
Til beregning af konsekvenser for byggeretspriser anvendes samme 
model, som anvendes af investorer/developere ifm. grundværdivurde-
ringer og investeringsbeslutninger (grundværdi-residualmetoden). 
Her fastsættes prisen på grunde/byggeretter gennem en baglæns be-
regning, som forskellen mellem den forventede handelsværdi for en ny-
opført bygning og udviklingsomkostningerne forbundet med opførelse 
af bygningen på den pågældende grund.  
 
Udviklingsomkostningerne er primært påvirket af kravet til parkering. I 
både det bilfri og de delvist bilfri scenarier forudsætter Rambøll Mana-
gement, at det reducerede antal parkeringspladser løses i parkerings-
huse i udkanten af området, og at omkostningerne til etablering afhol-
des som en fælles udgift ifm. byggemodningen af Lynetteholmen og 
altså ikke indgår i investors/developers vurderingskalkule.  
 
I analysen er det dermed konsekvenserne for markedsværdien, der er 
afgørende for byggeretspriserne. Figur 5 og 6 illustrerer, hvordan mar-
kedsværdi, udviklingsomkostninger og heraf byggeretsprisen bliver på-
virket i henholdsvis det bilfri og de delvist bilfri scenarier.   
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Figur 3: Effekt på byggeretspriser ved bilfri Lynetteholm 

  
I det bilfrie scenarie (figur 5) påvirkes særligt markedsværdien på er-
hvervs- og ejerboliger negativt. Det smitter af på byggeretspriserne, 
hvilket trækker hele billedet i en negativ retning økonomisk. I det delvist 
bilfrie scenarie (figur 6) er konsekvenserne for markedsværdien mindre 
udslagsgivende, og med de sparede udviklingsomkostninger leder det 
til en positiv effekt på byggeretsprisen. Da markedsværdien er udslags-
givende for byggeretsprisen, er en vigtig forudsætning, at efterspørgs-
len er tilpas stor. Efterspørgslen i både det bilfri og det delvist bilfri sce-
narie bygger på en række forudsætninger, som f.eks. forbedret metro-
betjening, nordlig cykelforbindelse o.l. En ændring af forudsætningerne 
vil have indflydelse på beregningsgrundlaget, hvilket igen vil have ind-
flydelse efterspørgslen og dermed byggeretsprisen.  
 

 

Figur 4: Effekt på byggeretspriser ved delvist bilfri Lynetteholm 

 
Muligheden for at vurdere bilfrihedens påvirkning på grundsalgspri-
serne (værdien af byggeretter) er forbundet med større usikkerheder. 
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Derfor præsenteres resultaterne i effektspænd og ikke i absolutte vær-
dier. Det skyldes særligt projektets lange realiseringshorisont og 
ukendte planforhold. Herudover er der sparsom videns- og datagrund-
lag om sammenhængen mellem bilfrihed og grund-/boligpriser i den 
eksisterende litteratur. Lynetteholms skala gør det svært at sammen-
ligne med allerede eksisterende erfaringer med bilfrie bydele. Slutteligt 
kan teknologiudvikling, transportmønstre og mobilitetsbehov ændre 
sig over en tidsperiode, der strækker sig til 2070.  
 

I forhold til værdien af byggeretter er der tale om bedste bud ud fra den 
tilgængelige viden om konsekvenser ved og erfaringer med bilfri by-
områder.  
 

Indtægter for betalende i Østlig Ringvej 

Analysen viser, at der er størst negativ konsekvens for finansieringen af 
Østlig Ringvej ved at etablere Lynetteholmen som bilfri. Det fremgår li-
geledes af beregningerne, at finansieringen af Østlig Ringvej er størst i 
basisscenariet med en samlet indtægt i driftsperioden 2035-2075 på 
2.189 mio. kr. målt i nutidsværdi i 2019-priser.  Ved at etablere Lynette-
holmen som enten helt eller delvis bilfri, vurderes den samlede indtægt 
fra brugerbetalingen 2035-2070 at falde med hhv. 9,1 og 7,3 pct. i for-
hold til basisscenariet. Det svarer til en reduktion i de samlede indtæg-
ter fra betalende på Østlig Ringvej på hhv. 159 mio. kr. i det delvist bilfri 
scenarie og 199 mio. kr. i det bilfri scenarie.   
 

 

Figur 5: Resultater af konsekvensberegninger for de tre scenarier, nutidsværdi i 
mio. kr. i 2019 priser 

 
Usikkerheder i den økonomiske analyse  
Rambøll Management vurderer, at usikkerhederne forbundet med vur-
dering af konsekvenserne for brugerbetaling på Østlig Ringvej er be-
grænsede. Dette skyldes, at metodikken er mere standardiseret, da man 
på baggrund af trafikmodelberegninger kan estimere indtægts-
strømme fra brugerbetaling i et basisscenarie, samt i scenarier for hhv. 
en helt og delvist bilfri Lynetteholm 
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1. INDLEDNING



INDLEDNING OG BAGGRUND

Denne rapport indeholder afrapporteringen 
om mulighederne for at etablere en bilfri eller 
delvis bilfri Lynetteholm, herunder konse-
kvenser for finansiering af Østlig Ringvej. 

Rapporten kortlægger konceptuelt, hvordan 
Lynetteholm kan etableres som bilfri eller 
delvist bilfri bydel. Yderligere er de trafikale 
effekter ved etablering af en bilfri eller del-
vist bilfri bydel på Lynetteholm beregnet ved 
brug af trafikmodellen OTM. Herunder er 
effekten for antallet af betalende brugere af 
Østlig Ringvej belyst.

I et selvstændigt dokument er det belyst, i hvil-
ket omfang etableringen af Lynetteholm som 
bilfri eller delvist bilfri bydel har indflydelse 
på grundsalgspriser (værdien af byggeretter) 
samt på indtægter fra brugerbetaling på Østlig 
Ringvej. Hovedkonklusionerne fra denne analy-
se fremgår af nærværende rapport.

Den tekniske baggrundsrapport indehol-
der en vurdering af effekten ved at indføre 
nul-emissionszone på Lynetteholm.

Analysen er en del af arbejdet med  
Lynetteholm i Københavner-sporet.

Baggrunden for Københavnsporet findes 
i Borgerrepræsentationens vedtagelse af 
overførelsessagen 2018/2019 for varetagelse 
af kommunens interesser i Principaftalen om 
anlæg af Lynetteholm fra 22. november 2018. 
Her blev et bredt flertal i Folketinget sammen 
med Københavns Kommune enige om at 
anlægge en ny stor ø, Lynetteholm, nord for 
Refshaleøen og øst for Nordhavn.

Øen skal på længere sigt udvikles til en ny,  
attraktiv bydel med ca. 2,5-3 mio. etageme-
ter bolig- og erhvervsbyggeri med plads til 
35.000 indbyggere og et tilsvarende antal 
arbejdspladser.

Indtægterne fra byudviklingen af Lynetteholm  
vil kunne bidrage til at finansiere metrobetje-
ning af området og etableringen af en Østlig 
Ringvej. 

Parallelt med nærværende analyse gennem-
føres en analyse med det hovedformål at 

undersøge, om lokaltrafikken fra bydelene 
Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken – 
også kaldet Østhavnen – vil kunne håndteres 
med alternative vejforbindelser til en Østlig 
Ringvej.

RAPPORTSTRUKTUR

Rapporten er udover dette indledende Ka-
pitel 1 struktureret i seks kapitler. Kapitel 2 
sammenfatter undersøgelsens resultater.  
I Kapitel 3 beskrives generelle forudsætnin- 
ger, der ligger til grund for nærværende analyse. 
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af det 
bilfri scenarie, herunder konceptuelt design 
af net for de forskellige transportformer, og 
gennemgås de trafikale konsekvenser ved en 
bilfri bydel på Lynetteholm. Kapitel 5 omfatter 
tilsvarende analyser for to alternativer med del-
vis bilfrihed på Lynetteholm. Kapitel 6 omfatter 
hovedkonklusioner fra hvilken indflydelse bilfri 
eller delvist bilfri bydel har på grundsalgspri-
ser (værdien af byggeretter) samt på indtæg-
ter fra brugerbetaling på Østlig Ringvej.

Rapporten indeholder en række eksempler på 
fx cykelforhold, parkeringsanlæg og under-
jordisk affaldssystem fra projekter, der har 
fællestræk med Lynetteholm. Planlægningen 
af Lynetteholm som mere eller mindre bilfri er 
dog unik: Der er ikke før i den vestlige verden 
planlagt en ny bilfri bydel på samme størrel-
se som Lynetteholm. Derfor er eksemplerne 
taget fra projekter i en mindre skala.

Den nye ø har til formål at:
• Skabe plads til deponering af over- 

skudsjord fra eksisterende bygge- og 
anlægsprojekter i Hovedstadsområdet

• Sikre byggearealer til flere boliger 
og virksomheder for at matche den 
store boligefterspørgsel som følge 
af stigende urbanisering og dermed 
modvirke fortsatte boligprisstigninger

• Øge lønsomheden af nødvendige 
infrastrukturinvesteringer i det østlige 
havneområde, herunder en Østlig 
Ringvej og metro

• Indgå som et led i klimasikring af 
København mod havvandsstigninger  
og stormflod

1. INDLEDNING OG RAPPORTSTRUKTUR
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SCENARIER OG  
TRAFIKBEREGNINGER

I rapporten beskrives tre konceptuelle scena-
rier for, hvordan antallet af biler kan reduce-
res på Lynetteholm. Det ene scenarie er helt 
bilfrit, mens de to andre scenarier begge er 
delvist bilfri.

Fælles for scenarierne er, at der er fokus på 
optimale forhold for fodgængere, cyklister 
og brugerne af den kollektive trafik. Ligesom 
delemobilitet og sammenhængende mobili-
tetsløsninger (som ’Mobility as a Service’) for-
ventes at influere på valget af transportmiddel.

Der er lavet trafikberegninger for år 2050 på 
to scenarier – ét bilfrit og ét delvist bilfrit – 
hvis trafikale karakteristika ligner de koncep-
tuelle scenarier. Beregningsåret 2050 svarer 
til trafiknet for år 2035, hvor Østlig Ringvej, 
metro til Lynetteholm bl.a. er etableret og 
byudvikling for 2050, hvor Refshaleøen,  
Kløverparken er udviklet samt Lynetteholm 
er delvist udviklet.

Begge de beregnede scenarier er sammenlig-
net med et basisscenarie, hvor der er nor-
mal adgang til og fra Lynetteholm i bil, dvs. 
nogenlunde samme trafikale forhold, som i 
nye københavnske bydele som eksempelvis 
Ørestad eller Nordhavn. 

BILISTER SKIFTER TIL KOLLEKTIV 
TRANSPORT

Trafikberegningerne for de to mere eller 
mindre bilfri scenarier viser blandt andet, at 
en stor del af de trafikanter, der i basis-sce-
nariet bruger bilen, i stedet benytter sig af 
den kollektive trafik. Det gælder for både det 
beregnede bilfri og delvist bilfri scenarie. 

Andelen af cyklister forbliver nogenlunde 
uændret i de forskellige scenarier – basis 
(25 %), bilfri (23 %) og delvis bilfri (22 %) 
– mens andelen af dem, der bruger den kol- 
lektive transport, stiger fra 30 % (basis) til 
henholdsvis 68 % og 61 % i det bilfri og det 
delvis bilfri scenarie.

Dette skyldes bl.a. den særligt gunstige kol-
lektive transport betjening, der er medtaget 
som forudsætning scenarierne for  
Lynetteholm, hvilket vil blive uddybet på de 
kommende sider.

De bilfri og delvist bilfrie scenariers indfly-
delse på grundsalgspriserne på Lynetteholm 
samt betydningen for finansieringen af Østlig 
Ringvej er belyst i kapitel 6.

Scenarie Basis Bilfri Delvist bilfri (opdelt) Delvist bilfri (blandet)

Karakteristika 

Bolig/erhverv Blandet Blandet Delvist opdelt Blandet

Bilejerskab pr 1000 indb. 250 10-15  
5 % af basis

120-130  
50 % af basis

Metrobetjening M4 M5 M5

Parkering takstniveau Som i Nordhavn 
Indre by 

I randen  
Indre by

Spredt ved erhverv 
Indre by

Spredt ved blokke  
Indre by

Biladgang Ja Kun med ærinde Ja,  
i udvalgte områder

Ja,  
udenfor blokke

Trafikale nøgletal

Modal split (Cykel/Bil/kollektiv) 25 % / 45 % / 30 % 3 % / 9 % / 68 % 22 % /17 % /61 %

Antal ture per dag 100 % 98 % 103 %

Trafik på Østlig Ringvej 100 % 91 % 93 %

Figur 1: Karakteristika samt nøgletal for de undersøgte scenarier.
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Analysen af mulighederne for at etablere en 
bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm er baseret 
på forudsætninger for, hvorledes det køben-
havnske trafiknet og metronet betjener byens 
trafikanter i fremtiden.

Den seneste version af perimeteren af  
Lynetteholm fra By & Havn kan ses på figuren 
nedenfor. Lynetteholm er placeret mellem 
Nordhavn mod nord og Refshaleøen mod 
syd. 

Øen fylder 282 hektar. På diagonalen har  
Lynetteholm en udbredelse på 2,5-3 km., 
mens bredden af holmen er ca. 2 km.

I kommunens planarbejde forventes Lynette-
holm at kunne indeholde et bebygget areal 
på i alt 2,85 mio. m2, fordelt med ca. 60 % 
bolig, 25 % erhvervsareal og 15 % til parkering. 

Ifølge planen vil Lynetteholm, når øen er 
færdigudbygget i 2070, huse omkring 35.000 
beboere fordelt på 15-20.000 boliger og 
35.000 arbejdspladser.

ØSTLIG RINGVEJ – TILSLUTNING TIL  
LYNETTEHOLM

Der pågår pt forundersøgelse af Østlig Ring-
vej. I nærværende analyse er Østlig Ringvej 

indlagt som en forudsætning for den over-
ordnede trafikale betjening. Østlig Ringvej 
er forudsat med B1-linjeføring, der forløber 
langs Amagers østkyst frem til Øresunds-
motorvejen ved Københavns Lufthavn med 
tilslutningsanlæg på Refshaleøen samt ved 
Prøvestenen. 

Brugerbetalingen mellem Nordhavn og Refs-
haleøen er forudsat med en takst på 14 kr., 
mens taksten for de øvrige delstrækninger på 
Amager er 6 kr. fra Prøvestenen til Lufthav-
nen og 3 kr. fra Refshaleøen til Prøvestenen.

METROLINJER I DAG OG I FREMTIDEN

Der er igangsat forundersøgelse af metrobe-
tjening af Lynetteholm. Der er flere muligheder 
for at metrobetjene Lynetteholm fra henholds-
vis nord og fra syd. Der planlægges med, at 
der blive anlagt to metrostationer på Lynette-
holm i forbindelse med en ny metrolinjeføring. 

Der arbejdes for nuværende med alternative 
løsninger, der kan forbinde Lynetteholm med 
det øvrige metrosystem. 

• M4 som forlængelse fra Nordhavn til  
Lynetteholm. 

• M5 som linjeføring mellem Østerport st., 
Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken

3. GENERELLE FORUDSÆTNINGER

Figur 2: Figuren viser den nyeste version af  
Lynetteholms omrids. (By & Havn)

Figur 3: Principskitse af Østlig Ringvej (B1-linjeføring) i 
forhold til Lynetteholm, og hvor den tilsluttes.
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• M5 Vest som er en linjeføring fra Ama-
gerbro via København H, Frederiksberg, 
Østerport og Refshaleøen til Lynetteholm

I denne analyse er valgt at M4 indgår i basis- 
scenariet, mens M5 indgår som forudsæt- 
ning i det bilfrie og delvist bilfrie scenarier, 
fordi denne metroløsning giver en bedre 
betjening af Lynetteholm til at understøtte 
bilfriheden.

TRAFIKSANERINGSPLAN FOR KØBENHAVN

I forbindelse med forundersøgelser af Østlig 
Ringvej udarbejdes forslag til trafiksanerings- 
plan i det centrale København. Formålet med 
trafiksaneringsplanen er at reducere den 
gennemkørende trafik i de områder eller på 
de delstrækninger, hvor en Østlig Ringvej 
bliver et reelt alternativ. Det forudsættes i 
nærværende analyse at trafiksaneringspla-

nen er gennemført. Trafiksaneringsplanen er 
benævnt ”C” i forundersøgelser.

HAVNEBUSSER

Der er i dag tre havnebuslinjer i Københavns 
havn. De dækker det meste af havnen syd for 
Refshaleøen. Havnebusruterne udvides i 2021, 
så en ny endestation mod nord bliver Orient-
kaj i Nordhavn. I nærværende analyse forud-
sættes at havnebussen betjener Lynetteholm 
i de bilfri og delvis bilfri scenarier. Forlængel-
sen af Havnebussen frem til Orientkaj indgår 
ikke som forudsætning i basis-scenariet.

3. GENERELLE FORUDSÆTNINGER

Figur 4: Princip for de kommende metrostationer i forbindelse med Lynetteholm.

M4 + M5 
Vest

M4 som 
forlængelse

M4 + M5
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CYKELNET

Med til visionen om at være verdens bedste 
cykelby hører bl.a. nuværende og kommende 
supercykelstier i byen. Der planlægges med 
en supercykelsti langs Forlandet og Refshale-
vej, der fortsætter fra Refshaleøen til Lange-
linie via en bro. Nye grønne cykelruter skal 
yderligere understøtte kommunens cykelvi-
sion. På Refshaleøen er der planlagt en grøn 
cykelrute langs vandkanten nord om øen. I 
nærværende analyse forudsættes at kom-
munens planer for supercykelstier at være 
implementeret.

TRAFIKBEREGNINGER

Vurderingerne af de trafikale konsekvenser 
ved at etablere Lynetteholm som hel eller 
delvis bilfri bydel er gennemført med OTM 
V7.1. 

Beregningerne er gennemført med et 
plangrundlag for udbygningen, der svarer til 
år 2050, hvor der på Lynetteholm er forudsat 
12.300 indbyggere og 5.500 arbejdspladser. 
Desuden er der gennemført en beregning for 
år 2070, hvor der på Lynetteholm er forudsat 
35.050 indbyggere og 35.000 arbejdspladser.

I OTM er Lynetteholm inddelt i 2 trafikzoner, 
såvel indbyggere som arbejdspladser er 
ligeligt fordelt på de 2 zoner. I modellen er 
bydelen således forholdsvist groft beskre-
vet, hvilket særligt har betydning for vurde-
ring af de korte ture internt på øen. Disse 
kan være underestimeret i modellen. Yderli-
gere antages i modellen at trafikanterne har 
de samme valgpræferencer som vi kender i 
dag, hvilket er en begrænsning i beskrivelse 
af en fremtidig adfærd ved bilfrihed. OTM er 
begrænset til alene at beskrive bil-, kol-
lektiv- og cykeltrafik, således er gang som 
selvstændigt transportmode ikke beregnet, 
hvilket er en begrænsning i beregningen 
af mobiliteten for de korte ture. Desuden 
er det i OTM ikke muligt at beregne multi-
modale turkæder, fx bil-kollektiv eller bil-cy-
kel. Særligt multimodale turkæder vil være 
aktuelle, hvis Lynetteholm etableres som 
helt eller delvist bilfri bydel.

Det er derfor vigtigt, at resultaterne fra OTM 
beregningerne ses som en indikation af, hvad 
der med en vis sandsynlighed kan ske tra-
fikalt med modal splitten samt omfanget af 
biltrafik, cykel- og kollektivtrafik.

De trafikale konsekvenser af en bilfri eller del-
vis bilfri Lynetteholm er sammenholdt med et 
basis-scenarie. Basis-scenariet i dette projekt 
svarer til de basis-scenarier, der belyses i pa-
rallelle projekter i Københavnersporet. Under 
gennemgangen af de konceptuelle forslag 
for en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm er 
der kort redegjort for, hvorledes det enkelte 
scenarie adskiller sig fra basis-scenariet. 

DELEMOBILITET – CYKLER, BILER OG 
ANDRE MULIGHEDER

Når Lynetteholm står færdig i 2070, vil nogle 
af de transportmiddelmønstre, vi kender 
fra i dag, højst sandsynligt have ændret sig 
markant. De seneste år er brugen af både 
delebilskoncepter og mikromobilitet, som fx 
delecykler eller udlejningsløbehjul, eksempel-
vis vokset, og intet tyder på, at den udvikling 
vil stoppe lige foreløbig. Tværtimod, givet 
udviklingen med sammenhængende mobili-
tetsydelser (’Mobility as a Service’), som kun 
forstærkes af den mulige ibrugtagning af 
førerløse taxaer, privatbiler og busser.

I alle de tre scenarier, som denne analyse af 
Lynetteholm indeholder, forudsættes det der-
for, at det for mange er mere attraktivt ikke at 
have egen bil, og at det derfor vil være reali-
stisk at arbejde med lavere parkeringsnormer 
end dem, Københavns Kommune arbejder 
med i dag i nye byudviklingsområder.
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INDLEDNING

Det bilfri scenarie beskriver en situation, hvor 
trafikken i bydelen foregår på de bløde trafi-
kanters præmisser. Fodgængere, cyklister og 
brugerne af den kollektive trafik har førsteret-
ten til størstedelen af vejarealet. Der er fokus 
på mikromobilitet, fx i form af cykler, bycykler, 
løbehjul og lignende. Og mikromobiliteten 
kan blive understøttet af et lokalt kollektivt 
trafiksystem, der sikrer stationsnærheden 
rundt i bydelen.

Kun køretøjer med særligt ærinde kan kom-
me ind i selve Lynetteholm. Københavns 
Kommune har en forpligtigelse til at gøre det 
muligt for fx udrykningskøretøjer og reno-
vationsvogne at servicere alle kommunens 
borgere. Det betyder, at udvalgte køretøjer 
skal kunne bevæge sig regelmæssigt rundt i 
bydelen. Men det er målet i dette scenarie at 
holde langt de fleste køretøjer, især personbi-
ler, ude.

Lynetteholm har i dette scenarie et minimalt 
antal hjemmehørende biler der parkerer i ud-
kanten af bydelen. I princippet vil alle andre 
køretøjer end de absolut nødvendige ikke 
køre på Lynetteholm. Der vil være parkerings-
forbud mod alle andre køretøjer end neden-
stående – og mulighederne for af- og påstig-
ning vil være begrænset:

I de følgende afsnit om det bilfri scenarie 
bliver temaer omkring vejnet, cykelstier, par-
kering, kollektivt trafiksystem og et teknisk 
affaldssystem nærmere beskrevet. 

VEJNETTET – ET MOBILITETSHIERARKI

I det bilfri scenarie planlægges trafikken på 
Lynetteholm med udgangspunkt i fodgænge-
re, cyklister og dem, der benytter det kollekti-
ve trafiksystem, som metroen, havnebusserne 
og lokale busser. Vejnettet i bydelen opdeles i 
et mobilitetshierarki, der består af forskellige 
vejklasser. 

Langs en ringvej, der er centralt placeret rundt 
i bydelen, kører det lokale kollektive transport- 
system, som også skaber forbindelse til det 
øvrige København. Det er også ringvejen, der 
giver udrykningskøretøjer adgang til Lynette-
holm. Ringvejen er den eneste af vejklasserne, 
hvor motoriserede køretøjer har førsteret. Den 
forudsættes planlagt med en relativt lav hastig-
hedsgrænse for at signalere, at Lynetteholm 
som udgangspunkt ikke er planlagt til biler.

Resten af vejnettet i bydelen består af et hie-
rarki af mindre veje, hvor de bløde trafikanter 
enten er ligestillede med bilerne, eller hvor de

4. BILFRI SCENARIE

Lokalt kollektivt trafiksystem

Udrykningskøretøjer og renovationsvogne

Handicapbiler

Håndværker- eller varevogne med særlig 
tilladelse

Lastbiler i forbindelse med byggeri

Figur 5: Det bilfri scenarie foregår på de bløde trafi-
kanters præmisser.
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har førsteret. Der kan arbejdes med forskel-
lige former for gader med klassificering som 
fx shared space, opholds- og legeområder 
og gågader. (Der forudsættes et netværk af 
cykelstier, cykelgader og supercykelstier, som 
bliver beskrevet i et senere afsnit).

Gadebilledet i bydelen vil være præget af et mi-
nimalt antal biler, hvor kun den absolut nødven-
dige biltrafik vil opleves. Parkering og stands-
ning i gaderne vil være yderst begrænset. Der 
etableres handicapparkeringspladser rundt 
på øen efter lokale behov. Det samme gælder 
afsætningspladser for varevogne eller andre, 
der regelmæssigt har brug for at læsse af eller 
på. På gader, der har karakter af opholds- og 
legeområde, er det tilladt at af- og pålæsse i 
hele området, når blot der tages hensyn til, at 
den øvrige færdsel skal kunne passere.

Selvom de bløde trafikanter er i fokus på langt 
de fleste veje på Lynetteholm, skal der stadig 
være plads til større køretøjer. Udrykningskø-
retøjer, renovationsvogne, varetransporter m.fl. 
skal alle have mulighed for at kunne bevæge 
sig rundt. Det betyder, at størstedelen af veje-
ne skal dimensioneres til større køretøjer, selv 
om de til hverdag fungerer som rolige gader 
på fodgængernes og cyklisternes præmisser. 
Det betyder bl.a., at der skal være plads til, at 
større køretøjer kan bakke og vende.

ET NETVÆRK AF CYKELMULIGHEDER

Det skal være ekstra fordelagtigt at være 
cyklist på Lynetteholm. Bydelen skal under-
støtte Københavns vision om at være verdens 
bedste cykelby. 

Som tidligere beskrevet kan størstedelen af 
vejnettet på Lynetteholm have karakter af at 
være forskellige former for shared space. Det 
vil sige, at cyklisterne på disse veje skal tilpas-
se deres hastighed efter eventuelle fodgæn-
gere.

Det er acceptabelt på korte cykelture rundt 
i de enkelte kvarterer, men det kan være til 
gene for cyklister, der skal cykle længere ture. 
Det gælder fx cykelpendlere, der hver dag 
cykler til og fra arbejde, og som bare gerne 
vil hurtigt fra A til B.

Derfor kan planlægges med et netværk af 
cykelstier, der både skal gøre det nemt at 
bevæge sig rundt på øen, og som samtidig 
skal gøre cykelrejsetiden til og fra resten af 
København lav. Cykelstierne skal skabe short 
cuts og ikke blot være gader som man må 
cykle på. Cykelruterne er kortere og mere 
direkte end bilruter. Der vil både være direkte 
cykelforbindelse til Nordhavn og indre by via 
cykelbroer.

En supercykelsti, der er centralt placeret i 
netværket, løber i eget tracé og uden kryds-
ninger med ringvejen. De steder, hvor su-
percykelstien måtte ramme ringvejen, føres 
den over eller under ringvejen. På den måde 
sikres både trafiksikkerheden og et uafbrudt 
forløb for cyklisterne og dermed en lavere 
rejsetid.

Figur 6: En ringvej til kun absolut nødvendig biltrafik 
er centralt placeret i bydelen. Vejnettet er tilsluttet 
Refshaleøen, hvor det bliver muligt at komme til og fra 
Østlig Ringvej.

Figur 7: Et grønt netværk af cykelstier, cykelgader og 
supercykelstier skal gøre det hurtigt at komme til, fra 
og rundt på Lynetteholm. Figuren viser ikke nøjagtige 
placeringer, men blot princippet.
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CYKELMOBILITET  
I BYOMRÅDER

I 1960érne og 70érne blev en række byområder bygget op omkring separate sti og 
vejnet (trafikdifferentieret), hvilket Albertslund Kommune er et godt eksempel på. I 
dag er der 130 broer og tunneller i kommunen, der gør, at gående og cyklende børn 
og unge sjældent behøver at komme i kontakt med biltrafikken. Faktisk er der flere 
km cykelsti i Albertslund kommunen, end der er normale veje.

Efterfølgende er trafikplanlæggere generelt gået væk fra denne type 
trafikdifferentiering, da det har vist sig at gående og cyklende til dels bruger vejene 
alligevel og at de separate stier kan opleves som utrygge, fordi stierne kan virke 
øde og mørke, særligt i vintermånederne. Det har også vist sig at være uheldigt 
for børnenes udvikling som trafikanter, at de sjældent færdes på veje med blandet 
trafik. På den måde kommer de til at mangle grundlæggende erfaring med at begå 
sig i trafikale miljøer med biler.

Inden for de seneste år er der i forbindelse med de to nye byområder, Nordhavn i 
København og NærHeden i Hedehusene, arbejdet anderledes med planlægningen 
af gang- og cykelmobiliteten i områderne. I begge tilfælde er det bærende princip 
en central gang- og cykelringvej, et såkaldt ’grønt loop’, der fungerer som en 
hovedfærdselsåre for gang- og cykeltrafikken i, til og fra områderne.

I Nordhavn skal cyklerne med tiden indtage en særstilling. Derfor har det fra 
begyndelsen været en del af det trafikale princip, at cykelstisystemet indrettes, så 
cyklister kan køre så langt som muligt på eget areal. Øverst i cykelstishierarkiet 
findes en supercykelsti, som forløber gennem det grønne loop. Supercykelstien 
bliver designet med stor fokus på cyklisternes komfort og fremkommelighed.
Muligheden for at cykle uden stop er vigtig, og der skal være plads både til pendlere 
og rekreative cyklister.

I NærHeden blev loopet åbnet i 2018. På det tidspunkt bestod det af en asfaltbelagt 
cykelsti, en gangsti i grus og belysning og nyplantede træer. Med tiden skal der 
lægges klinker på gangstien, ligesom der skal plantes mange flere træer og laves 
forskelligt andet inventar. Loopet, der også fungerer som regnvandsopsamling, 
forbinder områdets vigtigste knudepunkter som fx skole og de kommende 
dagligvarebutikker. Derudover forbinder det også NærHeden med Hedehusene.
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Nordhavn

Albertslund

NærHeden
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CENTRALE PARKERINGSANLÆG

Det er en forudsætning for det bilfri scenarie, 
at kun relativt få beboere på Lynetteholm 
ejer en bil – sammenlignet med det generelle 
bilejerskab i København i dag. 

Det lave bilejerskab i bydelen vil bl.a. blive 
muliggjort af de gode forhold for de bløde 
trafikanter og for de beboere, der benytter 
sig af den kollektive transport, delebiler eller 
lignende mobilitetstilbud. Yderligere under-
støttes det af de dårligere forhold for bilister 
på Lynetteholm.

På Lynetteholm som bilfri bydel bruges der 
en beregningsforudsætning med et bilejer-
skab på 10-15 biler per 1.000 indbyggere.

Der er meget begrænset adgang på Lynette-
holm for personbiler. Parkering for det be-
grænsede antal hjemhørende biler og besø-
gende sker i parkeringsanlæg på randen af 
bydelen. Fra randen vil afstanden være op til 
3 km til det fjerneste hjørne af øen.

Der etableres således parkeringshuse eller 
-kældre i en størrelse, der kan betjene både 
beboere, pendlere og andre besøgende på 
øen. P-anlæggene skal have en samlet ka-
pacitet, der svarer til et parkeringsbehov på 
200-300 pladser på kort sigt i år 2050 og 
1.000-1.500 pladser på langt sigt i år 2070. 

For at understøtte bilfri mobilitet, eksempel-
vis for familier, der ikke selv ejer en bil, place-
res p-faciliteter tæt på mobilitetshubs, med 
kollektiv trafik og anden delemobilitet. 

For at mindske antallet af bilejere blandt Lynet-
teholms beboere yderligere kan der arbejdes 
med både høje parkeringstakster på markeds-
vilkår og endnu lavere parkeringsnormer.

Bilfriheden kan yderligere understøttes ved 
etablering af en logistik-hub på randen af 
Lynetteholm, således at varelevering – til dels 
– kan ske på ladcykel mv. Logistik-hubben 
placeres så hensigtsmæssigt som muligt i 
forhold til bydelens erhvervsdrivende.

Muligheden for parkering og standsning i 
gaderne vil være yderst begrænset. Der kan 
etableres handicapparkeringspladser rundt 
på øen efter lokale behov. 

Det samme gælder afsætningspladser for 
varevogne eller andre, der regelmæssigt har 
brug for at læsse af eller på. På gader, der har 
karakter af opholds- og legeområde, er det 
tilladt at af- og pålæsse i hele området, når 
bare der tages hensyn til, at den øvrige færd-
sel skal kunne passere. 

Figur 8:  Al normal bilparkering i forbindelse med Ly-
netteholm foregår i p-anlæg på randen af bydelen.
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EKSEMPLER PÅ PERIFERE 
PLACERINGER AF PARKERING

I Danmarks findes der kun få relevante eksempler på større parkeringsanlæg, der er 
placeret i periferien af et mere eller mindre parkeringsfrit område – og som derfor er 
sammenligneligt med det bilfri scenarie på Lynetteholm. Nogle af de bedste danske ek-
sempler er Lüders P-hus i Nordhavn og DOKK1 i Aarhus. Et bedre eksempel er dog tyske 
Vauban. 

Vauban ligger omkring 3 km fra Freiburg centrum i Tyskland. Før 1992 var området en 
militær base. I dag er det en delvis bilfri bydel lidt mindre end Refshaleøen. På vejnettet i 
området er der et hastighedshierarki, så man på de store veje ind til området må køre  
50 km/t, mens de mindre veje er reduceret til 30 km/t. På de mindre veje er det kun tilladt 
at parkere i det omfang, man har et ærinde som afhentning eller levering. I boligområderne 
og de helt små veje må man køre i gangtempo (5 km/t), og her er der ikke mulighed for 
offentlig parkering. Alle bilparkeringspladser forbundet med Vauban er placeret i p-huse 
i yderkanten af området. Det et i alt i omegnen af 500 pladser, som hver især koster ca. 
120.000 danske kroner at eje – prisen følger områdets normale grundpriser. I 2013 var der 
172 biler pr. 1000 indbyggere i Vauban.

Lüders P-hus i Nordhavns Århusgadekvarter er nok mest kendt for sit tag, ’Konditaget’, 
hvor det er muligt at dyrke forskellige former for idræt. P-huset, der er fra 2016, er dog 
mere end det. Det huser 485 parkeringspladser fordelt på syv etager. Det servicerer en 
større del af bilisterne i Århusgadekvarteret, men der er stadig mulighed for sporadisk par-
kering på terræn rundt i kvarteret, ligesom der er flere andre parkeringsområder at vælge 
imellem. P-Huset Lüders er et betalingsanlæg med timebetaling. Det er muligt for beboere 
og erhverv at købe abonnementsordning til P-huset.

Multimediehuset DOKK1 i Aarhus har Europas største automatiske parkeringsanlæg. An-
lægget blev indviet i 2015 og servicerer en større del af området omkring Aarhus Havn 
og centrum, hvor det kan være vanskeligt at få en parkeringsplads på terræn. Anlægget, 
der er en integreret del af DOKK1, er lavet til at kunne håndtere omkring 500 indkom-
mende og udgående biler i timen. Det har været missionen for projektet at vise vejen for 
fremtidens storbyparkering. Parkeringsanlægget er et betalingsanlæg med timebetaling. 
Det er dog muligt for både erhverv og beboere i området at købe en abonnementsord-
ning.

I lokalplanen for Ørestad Syd – et nogenlunde sammenligneligt, dog mindre, køben-
havnsk byudviklingsområde – fremgår det, at parkeringspladser på terræn udgør ca. 10 % 
af det samlede antal p-pladser. Pladserne på terræn er primært henvendt til enten handi-
cap- eller korttidsparkering. Resten af områdets p-pladser vil være i parkeringsanlæg. 
• Samlet antal parkeringspladser i Ørestad Syd: 3.650
• Antal parkeringspladser på terræn (bl.a. handicap): 350

Vauban DOKK1 P-huset Lüders
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KOLLEKTIVT TRAFIKSYSTEM

Et optimalt kollektivt trafiksystem, der både 
spiller sammen med parkeringsanlæg, metro- 
stationer og havnebusstoppesteder, giver et 
godt alternativ til bilen og gør det muligt at 
bevæge sig rundt på øen uden bil.

Metroens to stationer giver direkte forbin-
delse mellem Lynetteholm og indre by samt 
forbindelse til det byens øvrige tog-/metro- 
og busnet.

Internt på Lynetteholm forbindes de enkelte 
delområder til metrostationerne, havnebus-
ser og parkeringsanlægget med højfrekvente 
shuttlebusser, som på længere sigt kan være 
førerløse.

Høj tilgængelighed til det kollektiv net både 
ved shuttlebusser samt et veludbygget net 
for fodgængere og cyklister vil være afgøren-
de for at sikre mobiliteten.

UNDERJORDISK AFFALDSSYSTEM  
MED SUG

Vil man undgå at have store, areakrævende 
renovationsvogne kørende hyppigt rundt på 
Lynetteholm, kan et alternativ være et teknisk 
affaldssystem. 

Et teknisk affaldssystem kan fx anlægges un-
der jorden og fungere ved hjælp af trykkraft, 
således at affaldet bliver suget direkte fra 
den enkelte beboer til eksempelvis et centralt 
anlæg i udkanten af Lynetteholm eller direkte 
til Amager Bakke.

Figur 9: Det lokale kollektive transportsystem bør spille 
sammen med parkeringsanlæg, metrostationer (marke- 
ret med rød) og evt. havnebusstoppesteder (ikke vist).

Figur 10: Et underjordisk affaldssystem med sug kan 
minimere antallet af ture med renovationsvogne i 
området.
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EKSEMPLER PÅ UNDERJORDISKE 
AFFALDSSYSTEMER MED SUG

Både i København og Aarhus bliver der i disse år anlagt nye boligområder med 
underjordiske affaldssystemer, der vil mindske antallet af renovationsvogne i kvartererne 
markant. I København drejer det sig om Bellakvarteret i Ørestaden. I Aarhus gælder det 
havnebydelen Aarhus Ø. 

Fælles for affaldssystemerne de to steder er det, at affaldet bliver suget væk fra 
områderne i underjordiske rør. Det sker ved hjælp af undertryk. Affaldet bliver suget væk 
med op til 70 km/t og bliver herefter samlet i centrale anlæg, der automatisk ”fortæller”, 
når de er fyldt op. 

Fra de centrale anlæg, der ligger i udkanten af områderne, kan renovationsvogne så 
hente affaldet uden at skulle køre ind i selve områderne. Det begrænser bl.a. lugt og 
støj. Samtidig øger det sikkerheden i området, når de store renovationsvogne ikke 
længere skal manøvrere rundt blandt parkerede biler, cykler og legende børn. De 
nye affaldssystemer betyder også mindre rod og lavere risiko for skadedyr lokalt i 
boligområderne. Både viceværter og renovationsmedarbejdere slipper desuden for at 
bugsere rundt med tunge affaldscontainere i gårdene. 

Anlægget i det nye Bellakvarter er konstrueret, så det kan håndtere affald fra omkring 
2.000 boliger, der efter planen skal stå endeligt færdige i 2023.

I Aarhus forventes anlægget at kunne betjene i alt ca. 3.500 lejligheder med  
10.000-12.000 beboere, når byggeriet står endeligt færdigt. I dag fungerer dele af det 
underjordiske system allerede. Bl.a. bliver beboerne i det prisvindende byggeri Isbjerget 
betjent af systemet. I 2017 var der dog problemer med vand i systemet. Det betød, at 
beboerne fra Isbjergets godt 200 lejligheder i flere måneder selv måtte gå ned med 
skraldet. 

Det aarhusianske affaldssystem er ekstra klimavenligt, da det kører på energi fra 
nyopførte vindmøller. 

Underjordiske affaldssystemer med sug har allerede været i brug i en del år andre steder i 
Danmark. Dog i en noget mindre målestok. I dele af odensebydelen Vollsmose er affaldet 
blevet suget væk siden midten af 00’erne. Og i københavnske Nyhavn har de offentlige 
skraldespande, der er hård prøvet især om sommeren, været underjordisk forbundet 
siden 2012.

Perspektivering:
I Stockholm begyndte arbejdet med det nye byområde Stora Ursvik tilbage i 2007. I 
forbindelse med planlægningen af området foretog en stor ingeniørvirksomhed en 
undersøgelse, der sammenlignede den trafikmæssige effekt af hhv. et konventionelt 
affaldssystem og et underjordisk system med sug. Forudsætningerne for undersøgelsen 
var et byområde med:
• ca. 3.500 lejligheder
• 135.000 m2 erhverv
• En skole
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I det konventionelle system var der 113 opsamlingssteder rundt i området. I det 
underjordiske system var der kun ét opsamlingssted i udkanten af området. Konklusionen 
på undersøgelsen var, at man ved at anlægge et underjordisk affaldssystem med sug 
sparede en masse kørsel med renovationsvogne i området.

På årlig basis ville der ifølge undersøgelsen blive kørt i alt ca. 2.900 km i området med 
renovationsvogne, hvis valget faldt på et konventionelt affaldssystem. Tallet for et 
underjordisk affaldssystem var 250 km. Det vil sige en besparelse i antal km på ca. 90 %.

Tager man den tid, som renovationsvognene opholder sig i området, er besparelsen 
procentvis endnu større ved at anlægge et underjordisk system. Godt 4.250 timer ville 
renovationsvogne ifølge undersøgelsen bruge om året i området med et konventionelt 
system. Tallet for det underjordiske system var blot 213 timer. Altså en besparelse i tid på 
95 %. Alt dette vil have en meget positiv effekt på CO2-udslippet i bydelen. Stora Ursvik 
forventes at stå endeligt færdigt i 2026. Valget er faldet på et underjordisk affaldssystem 
med sug. 
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Bellakvarteret

Isbjerget i Aarhus Ø
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TRAFIKALE KONSEKVENSER

De trafikale konsekvenser af en bilfri Lynette-
holm er sammenholdt med basis-scenariet. I 
forhold til Basis indeholder Bilfri-scenariet flg. 
elementer:

• M5 forudsættes som metrobetjening af 
Lynetteholms stationer

• Havnebussen forudsættes forlænget fra 
Refshaleøen til Lynetteholm med 10 min.-
drift

• Der forudsættes indsat shuttle-busser 
mellem de enkelte bydele og stationerne 
på Lynetteholm for at øge tilgængeligehe-
den til metroen

• Gang- og cykelhastighed er øget på øen 
for at repræsentere øget brug af microbilitet

• Cykelstinettet udvides med fast cykelfor-
bindelse mellem Lynetteholm og Nordhavn 

For plandata er der i det bilfri scenarie forud- 
sat et beskedent bilejerskab, svarende til 5 % 
af Basis. P-søgetiden er sat til 45 min. for at 
repræsentere transporten fra parkeringen på 
randen af øen. P-taksten i parkeringsanlæg-
gene svarer til indre by.

Modal split

Med de forudsætninger der ligger til grund, 
reduceres biltrafikken på Lynetteholm til et 
minimum. Beregningen viser en modalsplit 
på 9 % for bilture, 23 % cykelture og 68 % 
kollektive ture. På de korte ture internt på 
Lynetteholm og ture mellem Lynetteholm og 
centralkommunerne udgør andelen af bilture 
7 %, mens andelen for de længere ture mel-
lem Lynetteholm og det øvrige modelområde 
17 %. Totalt set udgår ca. 20.000 bilture i det 
bilfri scenarie i forhold til Basis.

Til sammenligning er modalsplit hhv. 45 % for 
bilture, 25 % for cykel og 30 % for kollektiv i 
basis-scenariet.

Når andelen af cykelture falder i det bilfri sce-
narie, skyldes det at det forbedrede kollektive 
udbud, der er forudsat, fremmer en overflyt-
ning fra cykel til kollektiv trafik.

Antal personture

Med en udvikling svarende til 12.300 indbyg-
gere og 5.500 arbejdspladser på Lynetteholm 
vil det samlede turtal være 53.100 personture 

på en hverdag i det bilfri scenarie. I forhold til 
Basis er dette en reduktion på ca. 1.300 ture 
eller 2 %. 

Faldet i antal ture består af et fald i de lange 
ture mellem Lynetteholm og områder uden-
for centralkommunerne (-2.100 ture), en 
stigning i antal ture mellem Lynetteholm og 
centralkommunerne (+4.600 ture) og et fald i 
de korte ture internt på Lynetteholm (-3.800 
ture). 

Årsagen til faldet i de interne ture på Lynette-
holm skal ses som en effekt af, at det kollek-
tive tilbud for Lynetteholm bliver væsentligt 
forbedret, herved øges lysten for at rejse læn-
gere på bekostning af de korte ture internt på 
øen. 

Det samlede fald på ca. 1.300 ture er stort 
set ligeligt fordelt på pendler-, erhvervs- og 
øvrige ture. Da erhvervsture udgør en meget 
lille andel af det samlede antal ture, er det 
relative fald for dette turformål større end for 
pendler- og øvrige ture.

Således kan konkluderes, at med de tiltag, 
der er forudsat i scenariet, opretholdes mobi-
liteten i København og Frederiksberg.

Figur 11: Personture per hverdagsdøgn fordelt på 
transportmiddel.

Figur 12: Modalsplit. 
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Trafikmængder

Den reducerede biltrafik til/fra Lynetteholm 
medfører, at det trafikale grundlag på Østlig 
Ringvej falder med 3.000 køretøjer på  
strækningen mellem Nordhavn og Refshale-
øen og 1.500 køretøjer på strækningen mellem 
Refshaleøen og Forlandet i forhold til basis- 
scenariet (se kort næste side). Det svarer til en 
reduktion på hhv. 10 % og 8 %.

Reduktionen i biltrafikken slår igennem på 
Nordhavnsvejen med et fald på 2.400 køretø-
jer, svarende til 4 %. Ligeledes ses et fald på 
den sydlige adgang til Lynetteholm på 6.000 
køretøjer eller en reduktion på 19 % i forhold 
til basis-scenariet.

Reduktion i trafikmængderne på Østlig Ring-
vej og den sydlige adgang til Lynetteholm 
skal ses i lyset af at den resterende del af 
Østhavnen forsat udvikles. 

 
I OTM påvirkes antallet af vare- og lastbiler ikke 
ved introduktion af bilfri bydel. Antallet af vare- 
og lastbiler er således uændret på de enkelte 
strækninger ved det bilfrie scenarie i forhold til 
basis-scenariet. 

Det samlede antal påstigere på metronettet er 
beregnet til 914.830 passagerer på en hverdag

for det bilfri scenarie. Dette er 116.290 flere på-
stigere end i basis-scenariet, svarende til 15 % 
yderligere passagerer.

I det bilfri scenarie er beregnet, at de to metro-
stationer på Lynetteholm vil få godt 19.000 
påstigere per dag tilsammen. Passagertallet er 
stort set ligeligt fordelt på de to stationer. I for-
hold til basis-scenariet svarer dette til yderlige-
re 11.400 påstigere eller 149 % flere påstigere.

Basis- 
scenarie 
2050

Bilfrit 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

Nordhavnsvejen 64.500 62.100 -2.400 -3,7 %

Østlig Ringvej 
(Nordhavn –  
Refshaleøen)

28.200 25.200 -3.000 -10,6 %

Østlig Ringvej 
(Refshaleøen 
– Forlandet)

18.400 16.900 -1.500 -8,2 %

Sydlig adgang 31.100 25.100 -6.000 -19,3 %

Basis- 
scenarie 
2050

Bilfri 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

Lynetteholm S 4.270 9.790 5.520 129 %

Lynetteholm N 3.380 9.260 5.880 174 %

Lynetteholm 
i alt 7.650 19.050 11.400 149 %

Basis 
2050

Bilfrit 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

M1 og M2 349.030 302.170 -46.860 -13 %

M3 og M4 449.510 446.140 -3.370 -1 %

M5 166.520

Ialt 798.540 914.830 116.290 15 %

Bilfrit scenarie 2050

København H – Islands Brygge 89.900

Islands Brygge – Amagerbro 78.950

Amagerbro – v/ Prags Boulevard 63.610

v/ Prags Boulevard  
– v/ Kløverparken 60.640

v/ Kløverparken – v/ Refshaleøen 53.210

v/ Refshaleøen  
– v/Lynetteholm S 42.390

v/ Lynetteholm S  
– v/ Lynetteholm N 38.550

v/ Lynetteholm N – Østerport 41.360

Figur 13: Personture per hverdagsdøgn. 

Figur 14: Antal køretøjer på udvalgte strækninger.

Figur 15: Personture per hverdagsdøgn fordelt på 
turformål.

Figur 16: Antal påstigere på metronettet.

Figur 18: Antal passagerer i metroen.

Figur 17: Antal påstigere på udvalgte metrostationer.
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Antallet af passagerer på metrolinjen (M5) 
mellem København H og Østerport via  
Lynetteholm ligger på 38.000 til 90.000 per 
dag. Mellem stationerne på Lynetteholm er 
passagertallet beregnet til 38.550. Sammen-
holdt med antallet af påstigere på øen er der 
således en del gennemkørende passagerer. 

 
Cykeltrafikken til og fra Lynetteholm sker 
primært på tre forbindelser i det bilfri scena-
rie, på forbindelsen til Nordhavn er beregnet 
3.400 cyklister, mens der på forbindelsen til 
Langelinie er beregnet 15.200 cyklister.

På alle forbindelser vil der være cyklister, der 
ikke har mål på Lynetteholm. En sum af cykli-
ster, der krydser de tre udvalgte snit, viser, at 
antallet af cyklister stiger med 2.400 i forhold 
til basis, hvilket er en stigning på næsten 7 %. 

Stigningen skyldes en overflytning fra øvri-
ge forbindelser og ikke øget cykeltrafik fra 
Lynetteholm.

På de efterfølgende sider er der vedlagt 
simplificerede belastningsplaner for biler, 
cyklister og metropassagerer på udvalgte 
strækninger.

Basis 
scenarie 
2050

Bilfri 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

Forbindelse til 
Nordhavn

- 3.400 + 3.400 -

Forbindelse til 
Langelinie 

16.600 15.200 - 1.400 -8,4 %

Refshalevej 18.900 19.300 + 400 +2,1 %

I alt 35.500 37.900 +2.400 +6,7 %

Figur 19: Antal cyklister på udvalgte strækninger
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Figur 20: Trafikbelastning for biler i basis-scenariet i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 21: Trafikbelastning for biler i det bilfri scenarie i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 22: Trafikbelastning for cykler i basis-scenariet i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 23: Trafikbelastning for cykler i det bilfri scenarie i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 30+64: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn) 

Basis-scenarie 2050 

13.700 

7.690 
64.770 

129.160 

 
Figur 31: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn) 

61.140 

41.360 
38.550 

42.390 

53.210 
118.710 

Bilfrit scenarie 2050 

Figur 24: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn).

Figur 25: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn).
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TRAFIKALE KONSEKVENSER 
FØLSOMHEDSBEREGNING

Der er gennemført en følsomhedsberegning 
af de trafikale konsekvenser for det bilfri 
scenarie.

Beregningen har til formål at belyse antal 
ture, modalsplit og trafikmængder ved en 
fuldt udbygget Lynetteholm under forudsæt-
ning af en bilfri bydel. Forudsætninger mht.  
til trafiknet er tilsvarende ovenstående be-
regninger for 2050. Den eneste forskel ligger 
derfor i plandata, hvor den fulde udbygning 
indeholder en forudsætning om 35.050 ind-
byggere og 35.000 arbejdspladser på  
Lynetteholm.

Modal split

Med de anførte forudsætninger i det bilfrie 
scenarie viser beregningen en modalsplit på 
8 % for bilture, 27 % cykelture og 65 % kollek-
tive ture. 

På de korte ture internt på Lynetteholm og 
ture mellem Lynetteholm og centralkommu-
nerne udgør andelen af bilture 7 %, mens 
andelen for de længere ture mellem  
Lynetteholm og det øvrige modelområde 
udgør 17 %.

Til sammenligning er modalsplitten hhv. 45 % 
for bilture, 25 % for cykel og 30 % for kollek-
tiv i basis-scenariet for 2050.

Antal ture

Med en udvikling med 35.050 indbyggere og 
35.000 arbejdspladser på Lynetteholm vil det 
samlede turtal være 218.600 personture til/
fra og på Lynetteholm på en hverdag i det 
bilfri scenarie. 

Turene består af 18.500 ture med bil, 141.100 
ture med kollektiv transport og 58.900 cykel-
ture.

Figur 26: 

Figur 27: Modalsplit

Figur 28: 

Figur 29: 
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Trafikmængder

Den beregnede biltrafik til/fra en fuldt ud-
bygget Lynetteholm medfører, at det trafi-
kale grundlag på Østlig Ringvej falder med 
900- 1.200 køretøjer på strækningen mellem 
Nordhavn og Forlandet. Dette svarer til en 
reduktion på 3-6 % i forhold til Basis 2050.

Ændringen i biltrafikken viser sig på Nord-
havnsvejen med en reduktion på 1.600 kø-
retøjer, svarende til 2 % i forhold til Basis. På 
den sydlige adgang ses en næsten uændret 
trafikmængde i forhold til basis-scenariet.

Det samlede antal påstigere på metronettet 
er beregnet til 1.028.580 passagerer på en 
hverdag for det bilfri scenarie 2070.

 

I det bilfri scenarie 2070 er beregnet, at de 
to metrostationer på Lynetteholm vil få godt 
71.000 påstigere per dag tilsammen. Passa-
gertallet er stort set ligeligt fordelt på de to 
stationer, dog med en lille overvægt til den 
sydligste station. Til sammenligning er på-
stigertallet i dag ca. 50.000 på Nørreport, 
hvilket anses som kapacitetsgrænse.

Antallet af passagerer på metrolinjen (M5) 
mellem København H og Østerport via  
Lynetteholm ligger 77.000 og 118.000 per 
dag. Mellem stationerne på Lynetteholm er 
passagertallet til 77.710. 

Sammenholdt med antallet af påstigere på 
øen er der således en del gennemkørende 
passagerer. Jf beregninger i KIK2 vurderes 
denne trafik mulig at håndtere i en evt. kom-
mende M5 metrolinje.

Cykeltrafikken til og fra Lynetteholm på de 
tre primærforbindelser i det bilfri scenarie er 
beregnet til 11.700 cyklister på forbindelsen 
til Nordhavn, mens der på forbindelsen til 
Langelinie er beregnet 19.400 cyklister. Især 
forbindelsen til Nordhavn stiger kraftigt i 
forhold til 2050, hvilket belyser behovet for 
denne broforbindelse.

På alle forbindelser vil der være cyklister, der 
ikke har mål på Lynetteholm. En sum af cykli-
ster, der krydser de tre udvalgte snit, viser at 
antallet af cyklister er 53.400 på en hverdag.

På de efterfølgende sider er vedlagt simpli-
ficerede belastningsplaner for biler, cyklister 
og metropassagerer på udvalgte strækninger. 

Bilfri scenarie 
2070

Nordhavnsvejen 62.900

Østlig Ringvej (Nordhavn – Refshaleøen) 27.300

Østlig Ringvej (Refshaleøen – Forlandet) 17.200

Sydlig adgang 30.500

Bilfrit scenarie 2070

Lynetteholm S 37.130

Lynetteholm N 34.580

Lynetteholm i alt 71.710

Bilfri scenarie 2070

M1 og M2 305.300

M3 og M4 461.030

M5 262.250

I alt 1.028.580

Bilfrit scenarie 
2070

København H – Islands Brygge 118.440

Islands Brygge – Amagerbro 114.360

Amagerbro – v/ Prags Boulevard 108.840

v/ Prags Boulevard – v/ Kløverparken 107.600

v/ Kløverparken – v/ Refshaleøen 102.010

v/ Refshaleøen – v/ Lynetteholm S 94.110

v/ Lynetteholm S –  
v/Lynetteholm N 77.710

v/ Lynetteholm N – Østerport 85.820

Bilfri scenarie 2070

Forbindelse til Nordhavn 11.700

Forbindelse til Langelinie 19.400

Refshalevej 23.300

I alt 53.400

Figur 30: Antal køretøjer på udvalgte strækninger.

Figur 31: Antal påstigere på udvalgte metrostationer.

Figur 34: Antal påstigere på metronettet.

Figur 32: Antal passagerer i metroen (M5)

Figur 33: Antal cyklister på udvalgte strækninger
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HEADING 1

Figur 35: Trafikbelastning for biler i det bilfri scenarie i år 2070 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).



HEADING 1
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Figur 36: Trafikbelastning for cykler i det bilfri scenarie i år 2070 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 37: Antal passagerer i metroen i år 2070 (opgjort per hverdagsdøgn).
 

Figur 44: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn) 

 
 

Bilfrit scenarie 2070 

62.360 

85.820 77.710 

94.110 

102.010 115.560 



35

LYNETTEHOLM – TRAFIKALE SCENARIER. HEL ELLER DELVIS BIL-FRI BYDEL

SAMMENFATNING BILFRI SCENARIE

Beregningerne af de trafikale konsekvenser 
for det bilfrie scenarie for beregningsåret 
2050 viser at der dagligt vil der blive fore- 
taget 53.100 personture til-, fra og på  
Lynetteholm. Det er 2 % færre ture end i ba-
sis-scenariet.

Modalsplit på øen er beregnet til at 9 % af 
turene vil foregå i bil. Det svarer til en be-
sparelse på ca. 20.000 daglige bilture i 2050 
sammenlignet med basis-scenariet. Det tra-
fikale grundlag for Østlig Ringvej falder med 
ca. 10 % ved at gøre Lynetteholm helt bilfri.

23 % af personturene til-, fra og på Lynette-
holm er beregnet at være cykelture og 68 % 
kollektive ture. I det bilfri scenarie er bereg-
net, at de to metrostationer på Lynetteholm 
vil få godt 19.000 påstigere per dag tilsam-
men.

Beregningerne i beregningsåret 2070 af en 
fuldt udbygget Lynetteholm viser at det 
samlede turtal være 218.600 personture til-, 
fra og på Lynetteholm. Modalsplit for øen er 
beregnet til 8 % for bilture, 27 % cykelture og 
65 % kollektive ture. Det er beregnet at de 
to metrostationer på Lynetteholm vil få godt 
71.000 påstigere per dag tilsammen når  
Lynetteholm er fuldt udbygget og bilfri.
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INDLEDNING

I denne rapport arbejdes der med to forskel- 
lige scenarier for delvis bilfri Lynetteholm. Fæl-
les for de to scenarier er, at der til en vis grad 
er åbnet op for bilkørslen på Lynetteholm, 
sammenlignet med det bilfri scenarie, hvor kun 
den absolut nødvendige biltrafik er tilladt.

De to delvis bilfri scenarier bygger på to 
forskellige principper. Det ene scenarie, ’et 
funktionsopdelt scenarie’, tillader kørsel til og 
fra flere afgrænsede områder på øen, hvor 
der fortrinsvis findes erhverv. Størstedelen af 
Lynetteholm vil således fungere på samme 
måde som i det bilfri scenarie. I områder, der 
er forbeholdt boliger, er der kun adgang for 
den absolut nødvendige biltrafik.

Det andet scenarie, ’bilfri kvarterer og blokke’, 
tillader al kørsel rundt på de større veje på øen, 
mens bilkørslen vil være minimal i en række af-
grænsede kvarterer. Her vil lokale centralt place-
rede parkeringsanlæg og gågadeklassificering 
sørge for, at bilerne holder sig på de større veje 
på øen adskilt fra fodgængere og cyklister.

Der forudsættes i begge scenarier et bilejer-
skab på 120-130 biler per 1.000 indbyggere 
på Lynetteholm, svarende til ca. det halve af 
det gennemsnitlige bilejerskab i København i 
dag.

I de følgende afsnit om de delvis bilfri scena-
rier vil først det funktionsopdelte blive belyst. 
Her vil temaerne vejnet og parkering blive be-
skrevet nærmere. Efterfølgende vil de samme 
temaer blive taget op i forbindelse med bilfri 
kvarterer og blokkescenariet. 

Begge scenarier bygger på et netværk af se-
parate cykelstier, et kollektivt trafiksystem og 
potentielt et teknisk affaldssystem.

Disse er alle tidligere blevet beskrevet i for-
bindelse med det bilfri scenarie og vil derfor 

kun blive kort beskrevet i sammenhæng med 
de to delvis bilfri scenarier.

De trafikale konsekvenser af de delvist bilfrie 
scenarier vurderes at være de samme, hvor-
for disse er beregnet og beskrevet samlet.

FUNKTIONSOPDELT SCENARIE

Vejnettet

I det funktionsopdelte scenarie er Lynette- 
holm overordnet set delt op i to forskellige 
grundtyper af områder: Boliger og erhverv. 
Det skal her understreges, at der er tale om 
et overordnet lokaliseringsprincip for bydelen, 
og at den følgende beskrivelse ikke skal tages 
alt for bogstaveligt. Princippet er stillet skarpt 
op for at tydeliggøre essensen i den plan-
mæssige tilgang.

I den ene type område vil det meste af øens 
erhverv (forventes primært at være liberalt 
erhverv) holde til. Disse områder vil areal-
mæssigt fylde omkring en tredjedel af øen og 
ligge spredt. I den anden type område vil der 

5. DELVIS BILFRI SCENARIER

Figur 38: De to delvis bilfri scenarier adskiller begge 
biler og bløde trafikanter.
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fortrinsvis blive bygget boliger, som vil fylde 
de resterende to tredjedele. 

Det vil være muligt for biler at køre frit ind og 
ud af de delområder, der mest er rettet mod 
erhverv. 

Disse områder lokaliseres efter tre hovedprin-
cipper, med udgangspunkt i den hollandske 
ABC-model. I zone A vil de virksomheder, der 
er mindst afhængige af bilkørsel, blive place-
ret. Her er der de mest optimale forudsæt-
ninger for medarbejdere, gæster og andre til 
at benytte sig af offentlig transport (metro, 
havnebus m.m.) og cykel.

I zone B placeres de virksomheder, der vur-
de- res at have lidt mere brug for biladgang. 
Her kan den kollektive trafik have en lidt dår-
ligere betjening. Zone C har dårligste forhold 
for kollektiv trafik. Her er det kun muligt at 
benytte sig af shuttlebussen eller lignende. 
Zonen er forbeholdt virksomheder, der er af-
hængig af køretøjer i hverdagen, fx indenfor 
logistik eller byggeri.

Det er muligt at blande erhverv med boli-
ger, særligt i zone A og B, hvor forholdene 
for kollektiv trafik er særligt gode. Dette vil 
kunne gøre, at områderne ikke vil virke som 
entydige erhvervsområder.

Princippet for delområder kun med boliger 

følger princippet for det bilfri scenarie. Det vil 
sige, at områderne skal have et minimalt antal 
hjemmehørende biler. Disse biler skal parkere 
i udkanten af områderne. I princippet vil kun 
absolut nødvendige køretøjer køre i områ-
derne. Der vil være parkeringsforbud mod 
alle andre køretøjer end nedenstående – og 
mulighederne for af- og påstigning vil være 
begrænset til:

• Lokalt kollektivt trafiksystem
• Udrykningskøretøjer og renovationsvogne
• Handicapbiler
• Varevogne med ærinde
• Lastbiler i forbindelse med byggeri

Trafikken i området planlægges således med 
udgangspunkt i fodgængere, cyklister og alle 
dem, der benytter sig af den kollektive trafik. 

Parkering

I zonerne A og B, der primært er rettet mod 
erhverv, er der som udgangspunkt ikke par-
kering langs vejene. Al parkering uden særlig 
tilladelse sker i mindre, lokale parkeringsan-
læg, der er centralt placeret i områderne. I 
zone C er der p-zone, da virksomhederne her 
er mere afhængige af køretøjer end i de to 
andre områder.

Der etableres parkeringsanlæg, der muliggør 
en maksimal gangafstand på 600 meter mel-
lem et parkeringsanlæg og erhverv. Der kan 

Figur 39: I scenariet er der grundliggende to typer af 
områder, bolig og erhverv (grå markering). Metrostop-
pestederne er markeret med rød. Et muligt havnebus-
stoppested er markeret med orange.

Figur 40: I områderne A og B for erhverv er der parke-
ring i små, lokale P-anlæg. Område C er P-zone. For 
områderne kun for boliger er der parkering i mindre 
P-anlæg på randen til områderne.
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Figur 41: I bilfri kvarterer og blokke-scenariet vil en 
række zoner på Lynetteholm være stort set fri for 
biler. Kun på de større veje vil der være normal 
adgang for biler.

etableres handicapparkeringspladser rundt i 
erhvervsområdet efter lokale behov.

I området for boliger er der med få undtagel-
ser helt bilfrit. Parkering for det begrænsede 
antal hjemhørende biler og besøgende sker 
derfor i mindre parkeringsanlæg på randen af 
områderne. 

Der etableres således parkeringshus eller en 
parkeringskælder i en størrelse, der kan betje-
ne både beboere, pendlere og andre besø-
gende i områderne. 

Parkering og standsning i boligområdet vil 
være yderst begrænset. Der kan etableres 
handicapparkeringspladser rundt i området 
efter lokale behov. Det samme gælder afsæt-
ningspladser for varevogne eller andre, der 
regelmæssigt har brug for at læsse af eller 
på. På gader, der har karakter af opholds- og 
legeområde, er det tilladt at af- og pålæsse i 
hele området, når bare der tages hensyn til, 
at den øvrige færdsel skal kunne passere.

KVARTERS/BLOKS-SCENARIET

Vejnettet 

I det bilfri kvarterer og blokke-scenarie er vej-
nettet delt op i et mobilitetshierarki. På den 
måde ligner det meget både det bilfri scena-
rie og dele af det funktionsopdelte scenarie, 
hvad angår selve den fysiske opbygning af 
vejnettet – med en centralt placeret ringvej.

Der, hvor dette scenarie adskiller sig fra det 
ene eller begge de to øvrige scenarier, er på 
følgende områder:

• Bolig og erhverv er blandet på hele øen.
• Det er tilladt for alle biler at køre på byde-

lens større veje.
• Der tillades ikke for andre end de lokalt 

hjemmehørende biler at køre ind og ud 
af bydelens enkelte kvarterer, medmindre 
man som fx håndværker kommer med 
ærinde.

• Der er som udgangspunkt ingen parke-
ringsmuligheder inden for hvert enkelt 
kvarter, kun mulighed for af- og pålæsning. 

• Al parkering sker i lokale parkeringsanlæg. 
De er centralt placeret på randen af hvert 
boligkvarter, der har karakter af opholds- 
og legeområde.

Alle disse tiltag skaber en Lynetteholm, der 
både har plads til biltrafik, men som også 
har større zoner fordelt rundt på øen, der er 
forbeholdt fodgængere og cyklister. 

Vejnettet er delt op i et hierarki af forskellige 
vejklasser. På den primære vej, ringvejen, er 
det tilladt at køre for alle biler. Her kunne der 
være en forholdsvis lav hastighedsgrænse for 
at holde hastigheden nede og dermed sig-
nalere, at Lynetteholm har fokus på de bløde 
trafikanter. 

På de lidt mindre fordelingsveje er hastig-
hedsgrænsen lavere. Her er fodgængere og 
cyklister prioriteret på lige fod med bilister. 
Fordelingsvejene omkranser hver af de enkel-
te kvarterer.

Inden for kvartererne er der både mulighed 
for åbne pladser og smalle stræder. Her fore-
går al færdsel på de bløde trafikanters præ-
misser. Kun enkelte motoriserede køretøjer 
vil opleves i kvartererne, der har karakter af 
at være opholds- og legeområde med en ha-
stighedsgrænse på 15 km/t. Det gælder hjem-
mehørende biler, der fx læsser varer af ved 
hoveddøren, eller diverse absolut nødvendige 
andre køretøjer som fx udrykningskøretøjer 
og renovationsvogne. 
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EKSEMPEL PÅ BILFRI BOLIGBLOKKE

BARCELONA, SPANIEN

Konceptet
Én superblok består af 9 boligblokke.

På vejnettet, der omkranser en superblok, er det tilladt at køre for alle normale køretøjer. 
Der er her en hastighedsgrænse på 50 km/t, som er standard i spanske byer. På hele 
vejnettet inden for en superblok er der derimod en hastighedsgrænse på 10 km/t, og  
det er forbudt for alle andre end beboere, renovation- og udryknings- 
køretøjer at køre i bil inden for zonen.

For varevogne med et konkret ærinde er der dog bestemte tidspunkter, hvor det også  
er tilladt at køre ind og ud.

En superblok har i gennemsnit et areal på ca. 400 × 400 m, og der bor 5.000-6.000 
indbyggere i hver.

Det forventes, at der bliver lavet fem nye superblokke i indledende fase af den nyeste 
trafikplan for Barcelona. Det er ikke første gang, de forsøger sig med superblokke i  
Barcelona. Allerede i 1993 blev den første superblok lavet i forbindelse med området 
omkring en historisk kirke. I 2005 fulgte der to mere i den nordlige del af byen.

Barcelona set fra oven

Princippet

Omdannet vejkryds
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Lokale parkeringsanlæg

I begge scenarier med delvis bilfrihed foregår 
parkeringen i få lokale parkeringshuse- el-
ler kældre, der er centralt placeret rundt på 
Lynetteholm. Såvel hjemmehørende biler som 
”besøgende” biler benytter anlæggene med 
betaling. 

Der etableres ét parkeringsanlæg for hvert 
kvarter og sikres, at der maksimalt er en gan-
gafstand på 600 meter mellem parkeringsan-
lægget og bolig/erhverv. 

I de delvis bilfrie scenarier planlægges der 
efter at være et bilejerskab på Lynetteholm 
på 120-130 biler per 1.000 indbyggere. Det 
svarer til ca. det halve af det gennemsnitlige 
bilejerskab i København i dag. 

Kapaciteten af de enkelte lokale parkerings- 
anlæg bør svare til dette for hvert kvarter. Det 
samlede parkeringsbehov vurderes at være 
1.500-2.000 pladser med en byudvikling sva- 
rende til år 2050 – og 8.000-10.000 pladser 
med en fuldt udbygget Lynetteholm i 2070. 

Parkering og standsning i gaderne vil være 
yderst begrænset. Der kan etableres han-
dicapparkeringspladser rundt på øen efter 
lokale behov. På gaderne i boligkvartererne, 
der har karakter af opholds- og legeområde, 
er det tilladt at af- og pålæsse i hele området, 
såfremt der tages hensyn til, at den øvrige 
færdsel skal kunne passere.

NETVÆRK AF SEPARATE CYKELSTIER

Det netværk af mere eller mindre separate 
cykelstier, som blev beskrevet i det bilfri sce-
narie, vil med fordel kunne overføres til begge 
af de delvis bilfri scenarier. 

I forbindelse med det bilfri kvarterer og blok-
ke-scenarie vil det være ekstra fordelagtigt 
med en supercykelsti. I dette scenarie skal 
cyklisterne deles om pladsen på vejene med 
både fodgængere og bilister. Dermed vil sær-
ligt en centralt placeret supercykelsti i eget 
tracé og med så få krydsninger med andre 
veje som muligt sandsynligvis få flere til at 
bruge cyklen i hverdagen. 

I det funktionsopdelte scenarie, vil et netværk 
af cykelstier også være gavnligt for cykeltra-
fikken. Her vil cykelstierne ligesom i det bilfri 
scenarie være med til at få cykeltrafikken til 
at ”glide” bedre.

KOLLEKTIVT TRAFIKSYSTEM

Det kollektive trafiksystem, som er beskrevet i 
det bilfri scenarie, vil kunne anvendes i begge 
de delvis bilfri scenarier. Dog er incitamentet 
mindre for at benytte kollektiv trafik, da det 
er muligt at køre frit på ringvejen og på visse 
indre veje i begge scenarier.

TEKNISK AFFALDSSYSTEM 

Det tekniske affaldssystem, som ligeledes 
bliver beskrevet i det bilfri scenarie, vil også 
kunne anvendes i begge de delvist bilfri sce-
narier. I begge scenarier er der store dele af 
Lynetteholm, som er stort set bilfri. 

Et teknisk affaldssystem vil medføre, at der 
ikke på ugentlig eller daglig basis kører store 
affaldsvogne rundt i de fredelige kvarterer.

Figur 42: Der er placeret en række lokale p-anlæg rundt 
på Lynetteholm. De hører til hver deres kvarter. Antal-
let af p-anlæg er ikke fastlagt.
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TRAFIKALE KONSEKVENSER

Konsekvenserne af en delvis bilfri Lynetteholm 
er sammenholdt med et basis-scenarie. I for-
hold til basis-scenariet indeholder det delvis 
bilfri scenariet flg. elementer:

• M5 forudsættes som metrobetjening af 
Lynetteholms stationer, i stedet for afgre-
ning af M4 fra Nordhavn 

• Havnebussen forudsættes forlænget til 
Lynetteholm med 10 min.-drift

• Der forudsættes indsat shuttle-busser 
mellem de enkelte bydele og stationerne 
på Lynetteholm. Dette reducerer tilbrin-
gertiden for såvel gang- som cykelhastig-
hed på øen for at repræsentere øget brug 
af mikromobilitet.

• Cykelstinettet udvides med fast cykelfor-
bindelse mellem Lynetteholm og Nordhavn 

For plandata er der i scenariet forudsat bil-
ejerskab, der svarer til 50 % af Basis. P-søge-
tiden er forudsat at være 15 min. P-taksten i 
parkeringsanlæggene svarer til indre by.

Modal split

De tiltag, der er indlagt for det delvist bilfri 
scenarie, medfører en modalsplit på 17 % for 
bilture, 22 % cykelture og 61 % kollektive ture. 
På de korte ture internt på Lynetteholm og 
ture mellem Lynetteholm og centralkommu-
nerne udgør andelen af bilture hhv. 7 % og 
14 %, mens andelen for de længere ture mel-
lem Lynetteholm og det øvrige modelområde 
31 %. Totalt set udgår ca. 15.000 bilture i det 
delvist bilfri scenarie i forhold til basis-scena-
riet.

Til sammenligning er modalsplit hhv. 45 % for 
bilture, 25 % for cykel og 30 % for kollektiv i 
basis-scenariet.

Når andelen af cykelture falder i det bil-
fri scenarie, skyldes det, at det forbedrede 
kollektive udbud, der er forudsat, fremmer en 
overflytning fra cykel til kollektiv trafik.

Figur 43: Personture per hverdagsdøgn fordelt på trans-
portmiddel.

Figur 44: Modalsplit.

Figur 45: 

Figur 46: Personture per hverdagsdøgn fordelt på tur-
formål.
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Antal ture

En udvikling med 12.300 indbyggere og 
5.500 arbejdspladser på Lynetteholm vil 
medføre et samlet turtal på 56.300 persontu-
re for en hverdag i det delvis bilfri scenarie. I 
forhold til basis-scenariet er dette samlet set 
en stigning på ca. 1.900 ture eller 3 %. 

Stigning i antal ture består af et fald i de 
lange ture mellem Lynetteholm og områder 
udenfor centralkommunerne (-400 ture), en 
stigning i antal ture mellem Lynetteholm og 
centralkommunerne (+6.000 ture) og et fald 
i de korte ture internt på Lynetteholm (-3.700 
ture). 

Årsagen til faldet i de interne ture på  
Lynetteholm skal ses som en effekt af, at det 
kollektive tilbud for Lynetteholm bliver væ-
sentligt forbedret til en række destinationer 
ved etablering af M5, herved øges lysten for 
at rejse længere på bekostning af de korte 
ture internt på øen. 

Den samlede stigning på ca. 1.900 ture er 
primært ture med øvrige formål, mens antal 
erhvervsture er stort set uændret og pendler-
ture stiger beskedent med ca. 200 ture.

Trafikmængder

Den reducerede biltrafik til/fra Lynetteholm 
medfører, at det trafikale grundlag på Østlig 
Ringvej falder. Tabellen herunder viser stræk-
ningsbelastningen på udvalgte strækninger. 
På Østlig Ringvej er beregnet et fald i trafik-
mængden på 2.400 køretøjer på strækningen 
mellem Nordhavn og Refshaleøen og 1.300 
på strækningen mellem Refshaleøen og For-
landet. Dette svarer til en reduktion på hhv. 
8 % og 7 %.

Reduktionen i biltrafikken slår igennem på 
Nordhavnsvejen med en reduktion på 1.900 
køretøjer, svarende til 3 %. Ligeledes ses et 
fald på Refshalevej på 4.400 køretøjer eller 
en reduktion på 14 % i forhold til basis-scena-
riet.

I OTM påvirkes antallet af vare- og lastbiler 
ikke ved introduktion af delvis bilfri bydel. An-
tallet af vare- og lastbiler er således uændret 
på de enkelte strækninger ved det delvisr 
bilfrie scenarie i forhold til basis-scenariet. 

Det samlede antal påstigere på metronet-
tet er beregnet til 912.760 passagerer på en 
hverdag for det delvist bilfri scenarie. Dette er 
114.220 flere påstigere end i basis-scenariet, 
svarende til 14 % yderligere passagerer.

I det delvist bilfri scenarie er beregnet, at 
de to metrostationer på Lynetteholm vil få 
18.270 påstigere per dag tilsammen. Statio-
nen Lynetteholm S har et lidt højere passa-
gertal end den nordlige station. I forhold til 
Basis er dette en stigning på 10.620 påstigere 
på Lynetteholm, svarende til en stigning på 
135 % i antal påstigere.

Basis 
scenarie 
2050

Delvist 
bilfri 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

Nordhavnsvejen 64.500 62.600 -1.900 -2,9 %

Østlig Ringvej 
(Nordhavn – 
Refshaleøen)

28.200 25.800 -2.400 -8,5 %

Østlig Ringvej 
(Refshaleøen 
– Forlandet)

18.400 17.100 -1.300 -7,1 %

Refshalevej 31.100 26.700 -4.400 -14,1 %

Basis 
scenarie 
2050

Delvist 
bilfri 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

Lynetteholm S 4.270 9.390 5.120 120 %

Lynetteholm N 3.380 8.880 5.500 163 %

Lynetteholm 
i alt 7.650 18.270 10.620 139 %

Basis 
2050

Delvist 
bilfri 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

M1 og M2 349.030 302.030 -47.000 -13 %

M3 og M4 449.510 445.630 -3.880 -1 %

M5 165.100

798.540 912.760 114.220 14 %

Figur 47: Antal køretøjer på udvalgte strækninger.

Figur 48: Antal påstigere på udvalgte metrostationer. 

Figur 49: Antal påstigere på udvalgte metrostationer. 
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Antallet af passagerer på metrolinjen (M5) 
mellem København H og Østerport via  
Lynetteholm ligger på mellem 38.000 og 
90.000 per delstrækning per dag. Mellem 
stationerne på Lynetteholm er passagertallet 
til 37.950. Sammenholdt med antallet af på-
stigere på øen er der således en del gennem-
kørende passagerer. 

Cykeltrafikken til og fra Lynetteholm sker 
primært på tre forbindelser i det bilfri scena-
rie, på forbindelsen til Nordhavn er beregnet 
3.400 cyklister, mens der på forbindelsen til 
Langelinie er beregnet 15.200 cyklister.

På alle forbindelser vil der være cyklister, der 
ikke har mål på Lynetteholm. En sum af cykli-
ster, der krydser de tre udvalgte snit, viser at 
antallet af cyklister stiger med 2.400 i forhold 
til basis-scenariet, hvilket er en stigning på 
næsten 7 %. 

Introduktion af M5 medfører således et fald 
på 7-11 % i metropassagerer på de centrale 
dele af nettet ift basis-scenariet.

På de efterfølgende sider er vedlagt belast-
ningsplaner for biler, cyklister og metropas-
sagerer.

Delvist bilfri scenarie 
2050

København H – Islands Brygge 89.540

Islands Brygge – Amagerbro 78.460

Amagerbro – v/ Prags Boulevard 63.010

v/ Prags Boulevard – v/ Kløverparken 60.030

v/ Kløverparken – v/ Refshaleøen 52.560

v/ Refshaleøen – v/ Lynetteholm S 41.690

v/ Lynetteholm S  
– v/ Lynetteholm N 37.950

v/ Lynetteholm N – Østerport 40.610

Basis 
scenarie 
2050

Delvist 
bilfri 
scenarie 
2050

Forskel 
(abs)

Forskel 
(rel)

Forbindelse  
til Nordhavn

- 3.400 + 3.400 -

Forbindelse  
til Langelinie 

16.600 15.200 - 1.400 -8,4 %

Refshalevej 18.900 19.300 + 400 +2,1 %

I alt 35.500 37.900 +2.400 +6,7 %

Figur 50: Antal passagerer i metroen (M5).

Figur 51: Antal cyklister på udvalgte strækninger.
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Figur 52: Trafikbelastning for biler i basis-scenariet i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 53: Trafikbelastning for biler i det delvist bilfri scenarie i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 54: Trafikbelastning for cykler i basis-scenariet i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 55: Trafikbelastning for cykler i det delvist bilfri scenarie i år 2050 (opgjort i hverdagsdøgn-trafik).
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Figur 56: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn).

Figur 57: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn).

 
Figur 30+64: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn) 

Basis-scenarie 2050 

13.700 

7.690 
64.770 

129.160 

 
Figur 65: Antal passagerer i metroen i år 2050 (opgjort per hverdagsdøgn) 

 

Delvist bilfri scenarie 2050 

61.110 

40.610 
37.950 

41.690 

52.560 118.680 
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SAMMENFATNING DELVIS BILFRI 
SCENARIER

Beregningerne af de trafikale konsekvenser 
for det delvis bilfri scenarie i beregningsåret 
2050 viser at der dagligt vil blive foretaget 
56.300 personture til-, fra og på Lynetteholm. 
Det er 3 % flere ture end i basis-scenariet. 
Delvis bilfri scenarie med øget mulighed for 
at benytte kollektiv trafik og cykel, øger der-
med mobiliteten, selvom biltrafikken begræn-
ses.

Modalsplit på øen er beregnet til at 17 % af 
turene vil foregå i bil. Det svarer til en bespa-
relse på ca. 15.000 daglige bilture sammenlig-
net med basis-scenariet. Det trafikale grund-
lag for Østlig Ringvej falder med ca. 8 % ved 
at gøre Lynetteholm helt bilfri.

22 % af personturene til-, fra og på Lynette-
holm er beregnet at være cykelture og 61 % 
kollektive ture. I det delvis bilfri scenarie er 
beregnet, at de to metrostationer på Lynet-
teholm vil få godt 18.000 påstigere per dag 
tilsammen.
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6. GRUNDSALGSPRISER SAMT 
INDTÆGTER FRA ØSTLIG RINGVEJ

I nedenstående præsenteres hovedkonklu-
sionerne fra analysen af konsekvenserne for 
byggeretsprisen samt brugerbetaling på 
Østlig Ringvej ved etablering af Lynetteholm 
som hel eller delvis bilfri bydel. Gengivelse af 
hovedkonklusionerne indeholder ingen be-
skrivelser af metode samt forudsætninger for 
analyserne. For dette henvises til baggrunds-
rapporten, der detaljeret beskriver den meto-
diske tilgang til analysen, herunder afgræns-
ningerne samt usikkerhederne i analysen.

Hovedkonklusion ift. de samlede 
konsekvenser for byggeretsprisen og 
finansieringen af Østlig Ringvej

Det kan overordnet set konkluderes, at etab-
lering af Lynetteholm som hel bilfri bydel har 
en negativ påvirkning på det samlede finan-
sieringsgrundlag i form af lavere byggerets-
priser og lavere indtægter fra brugerbetaling 
på Østlig Ringvej. Samtidig kan det konklude-
res, at etablering af Lynetteholm som delvis 
bilfri bydel har ingen eller en svagt positiv 
betydning for byggeretsprisen, mens indtæg-
terne fra brugerbetaling på Østlig Ringvej 
også her påvirkes negativt.

I fortolkningen af analysens resultater er det 
vigtigt at skelne mellem, hvor meget kon-
sekvenserne for de to finansieringskilder 
(grundsalg og brugerbetaling) rent faktisk 
betyder for den samlede finansiering af  
Lynetteholm inkl. Østlig Ringvej. Den samlede 
finansiering påvirkes primært som følge af 
konsekvenserne for prisen på byggeretter og 
kun i mindre grad som følge af påvirkninger-
ne på indtægter fra brugerbetaling på Østlig 
Ringvej. Dette skyldes, at konsekvenserne for 
prisen af byggeretter vil langt overstige kon-
sekvenserne for indtægter fra brugerbetaling, 
hvis man vælger at etablere Lynetteholm som 
hel eller delvis bilfri bydel. Det betyder med 
andre ord, at påvirkningerne af indtægter 
fra salg af byggeretter har en relativt større 
betydning for den samlede finansiering sam-

menlignet med påvirkningerne af indtægter 
fra brugerbetaling på Østlig Ringvej. Samtidig 
bør man i fortolkningen af resultaterne have 
sig for øje, at usikkerhederne ved at estime-
re konsekvenserne for byggeretsprisen er 
væsentlig højere end usikkerhederne ved at 
estimere konsekvenserne for indtægter fra 
brugerbetaling på Østlig Ringvej.

Endelig bør det nævnes, at det er uden for 
denne analyses scope at estimere den sam-
lede påvirkning på værdien af grundsalg ved 
at etablere Lynetteholm som hel eller delvis 
bilfri bydel. Det afhænger dels af, hvordan det 
bebyggede areal prioriteres i lokalplanen, li-
gesom det også afhænger af, om man vælger 
at anvende de frigjorte arealer (som under 
normale omstændigheder anvendes til parke-
ringsfaciliteter og vejinfrastruktur) i de bilfri 
scenarier til øget bebyggelse (byfortætning) 
eller til bykvaliteter (såsom grønne områder).

Hovedkonklusion ift. konsekvenserne for 
byggeretsprisen 

Det kan overordnet set konkluderes, at 
etablering af Lynetteholm som hel eller 
delvis bilfri by vil reducere markedsværdien 
af ejendommene i større eller mindre grad. 
Den negative påvirkning vil være størst i det 
hel bilfri scenarie. Effekten indregnes med 
endnu større vægt i byggeretsværdien, som 
derfor falder markant i det hel bilfri scenarie, 
mens den opvejes af de sparede udviklings-
omkostninger til P-anlæg i det delvist bilfri 
scenarie. I det hel bilfri scenarie er de sparede 
udviklingsomkostninger ikke nok til at opveje 
værditabet på ejendommene. 

Usikkerhederne forbundet med udviklingen 
i fremtidens mobilitet har stor betydning for 
muligheden for at etablere Lynetteholm som 
hel eller delvis bilfri bydel. Flere interviewper-
soner peger i den forbindelse på, at det er 
vigtigt, at byplanlægningen af den nye ø har 
indbygget en vis fleksibilitet. Fleksibiliteten er 
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Figur 58: Vurdering af påvirkninger af byggeretsprisen i det hel bilfri scenarie (Kilde: Rambøll).

nødvendig for løbende at kunne justere ind-
retningen og trafikplanlægningen af øen ud 
fra udviklingen i beboeres og virksomheders 
mobilitetsbehov. 

Vi identificerer en række ”trade-offs” flere 
steder i analysen. For at bryde med disse vur-
derer vi, at det kan være relevant at optimere 
forløbet af etableringen af Lynetteholm ved 
at udbygge i etaper og i ”zoner”, hvor visse 
kvarterer er målrettet de, formodet yngre og 
højtuddannede, for hvem det er en ekstra 
værdi, at der er bilfrihed, mens andre kvarte-
rer er målrettet de (antageligvis ældre eller 
travle børnefamilier), der ønsker parkering (og 
måske også butikker tæt ved). Hovedpriori-
teringen for sidstnævnte gruppe vil være, at 
al logistik er så optimeret som overhovedet 
muligt. En sådan udbygning vurderes at give 
større manøvrerum for at ændre kurs under-
vejs, såfremt der skulle vise sig vanskeligheder.

Hvordan påvirkes byggeretsprisen i det hel 
bilfri scenarie?

Analysen viser, at hvis Lynetteholm etableres 
som hel bilfri bydel, så vil det alt andet lige 
påvirke byggeretspriserne overvejende ne-
gativt. Hvordan den samlede finansiering af 
Lynetteholm påvirkes i det hel bilfri scenarie  

afhænger af, hvordan bebyggelsesarealet 
prioriteres. Rambøll vurderer samlet set, at 
finansieringen fra salg af grunde alt andet 
lige påvirkes negativt, hvis boligarealet ho-
vedsageligt opføres som ejerboliger, og hvis 
erhvervsarealet hovedsageligt opføres som 
kontorejendomme.

Resultaterne for konsekvensvurderingen i det 
hel bilfri scenarie fremgår af figur 58. Effekter-
ne for byggeretsprisen er særligt følsomme 
over for påvirkninger af markedsværdien for 
en nyopført ejendom og i mindre grad over for 
påvirkninger af udviklingsomkostningerne. 

Nettoeffekten af den lavere markedsværdi og 
de sparede udviklingsomkostninger til P-an-
læg er negativ for ejerboliger og kontorvirk-
somheder, mens den er nul eller positiv for 
udlejningsejendomme og detailhandel.

For udlejningsboliger skyldes det, at bil-
ejerskabet generelt er lavere blandt lejere, 
hvorfor de negative påvirkninger i form af 
lavere jobtilgængelighed med bil og mang-
lende parkeringsfaciliteter ikke har så stor 
betydning som for boligejere. Detailhandels-
segmentet er et relativt bredt segment. Det 
består både af supermarkeder, varehuse, 
stormagasiner og specialbutikker (f.eks. en 
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vinhandel). Niveauet for byggeretsprisen vil i 
høj grad afhænge af typen af detailvirksom-
hed, hvilket også kommer til udtryk ved det 
relativt brede effektspænd (0-25 %). 

Det skal dog nævnes, at investor også kan 
vælge at nedsætte lejeniveauet for at gøre 
lejemålet mere attraktivt og på denne måde 
nedsætte risikoen for tomgang. Herudover 
kan investor vælge at bygge i højere kvalitet, 
f.eks. for at kunne fastsætte en højere mar-
kedsleje. I disse tilfælde vil investor ikke være 
villig til at betale en højere byggeretsværdi.

Investors villighed til at betale for byggeretter 
til ejerboliger og kontorejendomme vurderes 
til at være hhv. 15-35 % og 30-65 % lavere i 
det hel bilfri scenarie sammenlignet med ba-
sissituationen. Det vurderes for begge anven-
delsestypers vedkomne særligt at skyldes de 
forringede parkeringsmuligheder. De negative 
påvirkninger som følge af bilrestriktioner på-
virker markedsværdien for ejerboliger særligt 
meget, fordi bilejerskabet generelt er højere 
blandt boligejere. Det giver sig til udtryk i en 
lavere byggeretspris. 

Den lavere byggeretspris for kontorejendom-
me vurderes ligeledes primært at være drevet 
af de forringede parkeringsforhold, som 

særligt vil afholde større virksomheder fra at 
vælge Lynetteholm som lokation. Adgang til 
tilstrækkelige parkeringsfaciliteter er et hel 
afgørende parameter ifm. kontorvirksomhe-
ders valg af lokation. I det hel bilfri scenarie 
vil en stor del af det potentielle virksomheds-
marked være uinteresseret i at placere sig på 
Lynetteholm, hvilket negativt påvirker prisen 
på kontorbyggeretterne. 

Hvordan påvirkes byggeretsprisen i det 
delvis bilfri scenarie?

Resultaterne af konsekvensvurderingen i 
det delvist bilfri scenarie fremgår af figur 
59. Rambøll vurderer, at konsekvensen for 
byggeretsprisen pr. m2 for både boliger (ejer 
og udlejning) og erhverv (kontor og detail) 
alt andet lige er positiv (eller i hvert fald 
ikke negativ). Det vurderes i analysen, at det 
delvist bilfri scenarie er et mere realistisk 
alternativ, hvor det er muligt at indrette 
holmen til fordel for fodgængere, cyklister 
og kollektive trafikanter uden at kompro-
mittere vejtilgængeligheden for bilejere og 
erhvervslivet. 

Den positive nettopåvirkning af byggerets-
prisen i det delvist bilfri scenarie drives af, at 
besparelserne i udviklingsomkostningerne til 

Figur 59: Vurdering af påvirkninger af byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie (Kilde: Rambøll).
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P-anlæg overgår den negative påvirkning på 
markedsværdien for de opførte ejendomme. 

Hvis Lynetteholm etableres som delvist bilfri 
bydel, så vurderes det at have ingen eller 
svag positiv betydning for byggeretsprisen. 
Der er imidlertid et trade-off. For at styrke 
attraktiviteten af den delvist bilfri Lynette-
holm, kan investor enten vælge at nedsætte 
markedslejen eller øge kvaliteten i byggeriet. 
I begge tilfælde vil investor ikke være villig til 
at betale en højere byggeretsværdi.

Erfaringer fra udenlandske eksempler med 
bilfri byområder viser, at det at lade bilister 
betale den reelle pris for parkering – og 
dermed friholde de, der ikke har bil for den 
omkostning – er et effektivt virkemiddel til at 
øge attraktiviteten af et bilfri byområde. Det 
svarer til, at omkostningen i stedet betales 
fuldt ud af bilejerne, hvilket gør det billigere 
og mere attraktivt for ikke-bilejere at bo på 
Lynetteholm (forudsat at investor nedsæt-
ter markedslejen). Hvis bydelen etableres 
som bilfri, så giver det altså mulighed for 
at etablere byggeri i højere kvalitet og/eller 
understøtte adgangen til boliger til fornuftige 
priser i København.

Hvordan påvirkes finansieringen af Østlig 
Ringvej?

Nutidsværdien af de samlede brugerbetalin-
ger på Østlig Ringvej i driftsperioden (2035– 
2075) udregnes til 2.189 mio. kr. i 2019 priser, 
for basisscenariet.

Ved at etablere Lynetteholm som delvis 
bilfri, falder nutidsværdien af de samlede 
brugerbetalinger med 163 mio. kr. (-7,4 % 
relativt til basisscenariet, til et niveau på 
2.026 mio. kr.

Ved at etablere Lynetteholm som hel bilfri 
falder nutidsværdien af de samlede bruger-
betalinger yderligere. Relativt til basisscena-
riet falder brugerbetaling på Østlig Ringvej 
med 203 mio. kr. (-9,3 %), til et niveau på 
1.986 mio. kr. Relativt til det delvis bilfri 
scenarie, falder nutidsværdien af brugerbe-
talingerne i det hel bilfri scenarie altså med 
40 mio. kr. 

Analysen viser således, at der er størst ne-
gativ konsekvens for finansieringen af Østlig 
Ringvej ved at etablere Lynetteholm som hel 
bilfri. Det fremgår ligeledes af beregningerne, 
at finansieringen af Østlig Ringvej er størst 
i basisscenariet med en samlet indtægt på 
2.189 mio. kr. målt i nutidsværdi i 2019 priser. 

Ved at etablere Lynetteholm som enten hel 
eller delvis bilfri, vil den samlede indtægt fra 
brugerbetalingen falde med hhv. 9,3 % (hel 
bilfri) og 7,4 % (delvis bilfri) relativt til basis-
scenariet.

Figur 60: Resultater af konsekvensberegninger for de tre scenarier, nutidsværdi i mio. kr. i 2019 priser (Kilde: 
Rambøll pba. trafikmodelberegninger fra OTM).
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1. INDLEDNING OG RAPPORTSTRUKTUR  

1.1 Indledning og formål 

Baggrunden for denne undersøgelse findes i Principaftalen om anlæg af 

Lynetteholm fra 22. november 2018. Her blev et bredt flertal i Folketinget 

sammen med Københavns Kommune enige om at anlægge en ny stor ø, 

Lynetteholm, nord for Refshaleøen og øst for nordhavnen. Øen skal på 

længere sigt udvikles til en ny, attraktiv bydel med ca. 2,5-3 mio. 

etagemeter bolig- og erhvervsbyggeri med plads til 35.000 indbyggere og 

et tilsvarende antal arbejdspladser. Den nye ø har til formål at: 

 

➢ Skabe plads til deponering af overskudsjord fra eksisterende bygge- 

og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet 

➢ Sikre byggearealer til flere boliger og virksomheder for at matche den 

store boligefterspørgsel som følge af stigende urbanisering og dermed 

modvirke fortsatte boligprisstigninger 

➢ Øge lønsomheden og bidrage til finansieringen af nødvendige 

infrastrukturinvesteringer i det østlige havneområde, herunder en 

Østlig Ringvej og metro 

➢ Indgå som et led i klimasikring af København mod havvandsstigninger 

og stormflod 

 

Etablering af Lynetteholm inklusive den nødvendige infrastruktur skal 

som udgangspunkt finansieres af egne indtægter (jorddeponering, 

grundsalg, brugerbetaling i metro og på Østlig Ringvej, bidrag fra andre 

grundejere samt forskellige driftsindtægter som fx havnedrift, parkering 

mv.). Ud af den samlede finansiering udgør salg af grunde og indtægter 

fra brugerbetaling centrale kilder.  

 

Formålet med analysen er derfor at undersøge i hvilket omfang, 

etableringen af Lynetteholm som bilfri eller delvist bilfri bydel har 

 
1 Ud af de 12 interviewpersoner har 10 bidraget med uddybende input og kommentarer, som efterfølgende 

er blevet indarbejdet i rapporten. Michael Soetmann og Peter Bønløkke (By & Havn) samt Ninette Pilegaard 

indflydelse på grundsalgspriser (værdien af byggeretter) samt 

brugerbetaling på Østlig Ringvej.  

 

Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting A/S 

(herefter Rambøll) i samarbejde med Rambøll Danmark A/S for 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i efteråret 2019. 

Analysen er en del af Københavnersporet i projektet om Lynetteholm.  

 

Undersøgelsens datagrundlag er eksisterende litteratur om betydningen 

af byudviklingstiltag for grund- og boligpriser, erfaringer fra lignende bilfri 

byområder samt 12 kvalitative interviews med centrale interessenter. 

Interviewpersonerne har haft mulighed for at kommentere på 

undersøgelsens centrale konklusioner og resultater forud for den endelige 

aflevering1. Undersøgelsens forudsætninger er fastlagt i samarbejde med 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning samt 

Økonomiforvaltning.  

 

Analysen er en foranalyse, hvis formål i bred forstand er at belyse de 

forventede mekanismer og effekter på grundsalgspriser (byggeretspriser) 

og brugerbetaling på Østlig Ringvej af at etablere Lynetteholm som helt 

eller delvist bilfri bydel. Formålet med analysen er således ikke at 

estimere påvirkningen af den samlede værdi af grunde på Lynetteholm, 

men blot hvordan kvadratmeterprisen pr. byggeret påvirkes af 

etableringen af bilfrihed. Resultaterne skal anvendes i Københavns 

Kommunes videre planlægningsarbejde og politiske prioriteringer 

vedrørende udviklingen af Lynetteholm. Det er Rambølls vurdering, at 

resultaterne kan være relevante at anvende i finansierings- og 

organiseringsanalysen, som forventes afsluttet i foråret 2020. 

1.2 Rapportstruktur 

Rapporten er udover dette indledende kapitel (1) struktureret i fem 

kapitler. Kapitel 2 præsenterer en sammenfatning af undersøgelsens 

resultater. I Kapitel 3 beskriver vi undersøgelsens rammevilkår, de 

(DTU) havde imidlertid ikke mulighed for at kommentere på rapportens resultater forud for den endelige 

aflevering til Københavns Kommune. 
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centrale metodiske valg og datagrundlaget samt de afgrænsninger og 

usikkerheder, som tilsammen danner rammen for opgaveløsningen. I  

 

I Kapitel 4 undersøger og vurderer vi hvilke konsekvenser, etablering af 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel forventes at have for 

grundsalgsprisen (byggeretsprisen).  

 

Kapitel 5 omfatter analysen af konsekvenserne for indtægterne ved 

brugerbetaling på Østlig Ringvej i hhv. det helt og delvist bilfri scenarie.  

 

Kapitel 6 konkluderer. 
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2. SAMMENFATNING 

Formål 

Formålet med nærværende analyse er for det første at undersøge 

konsekvenserne for værdien af byggeretter på Lynetteholm, hvis den 

etableres som en helt eller delvist bilfri bydel. For det andet er formålet 

at undersøges, hvordan indtægter fra brugerbetaling på Østlig Ringvej 

påvirkes i hhv. det helt og delvist bilfri scenarie.  

 

Metodiske valg og datagrundlag 

Den metodiske tilgang til vurdering af konsekvenserne for 

byggeretspriser er principperne i grundværdi-residualmetoden. Denne 

model anvendes af investorer/developere ifm. grundværdivurderinger og 

investeringsbeslutninger.  

 

Til vurdering af konsekvenserne for grundsalgsprisen (byggeretsprisen) 

pr. m2 anvender vi grundværdi-residualmetoden. Her fastsættes prisen 

på grunde/byggeretter gennem en baglæns beregning som forskellen 

mellem den forventede handelsværdi for en nyopført bygning og 

udviklingsomkostningerne forbundet med opførelse af bygningen på den 

pågældende grund.  

 

Vurderingen af konsekvenser for byggeretsprisen for boliger foretages 

kun for boligtyper, der er underlagt almindelige markedsvilkår, dvs. 

ejerboliger og lejeboliger. Byggeretsværdien for de almene boliger (som 

antages at udgøre 25 pct. af den samlede boligmasse på Lynetteholm) 

fastsættes af Københavns Kommune og påvirkes ikke af, at øen potentielt 

etableres som helt eller delvist bilfri bydel. 

 

Produktions- og logistikvirksomheder vil ikke finde det attraktivt at 

placere sig på Lynetteholm, hvis den etableres som helt eller delvist bilfri. 

Dette skyldes, at disse typer af virksomheder er transporttunge, og at en 

helt eller delvist bilfri lokation vil gøre det mere eller mindre umuligt at 

drive den form for virksomhed. Vurderingen af konsekvenser for 

byggeretsprisen for erhvervsejendomme foretages derfor for hhv. kontor- 

og servicevirksomheder, samt detailhandel. 

 

Analysen beror på en omfattende gennemgang af eksisterende litteratur 

samt 12 kvalitative interviews med eksperter inden for området.  

 

Med analysen foretager vi en vurdering af den isolerede konsekvens for 

byggeretsværdien målt som et spænd (min/max) af at etablere 

Lynetteholm som bilfri bydel. Med isoleret konsekvens mener vi, at 

vurderingen beror på en ”alt-andet-lige-vurdering”, hvor vi holder valg af 

kollektiv trafikbetjening, indretning af byrummet med f.eks. grønne 

områder på Lynetteholm, den generelle efterspørgsel, udviklingen i 

boligpriser, konjunkturudviklingen osv. ude af ligningen.  

 

Udviklingen i bilejerskab og københavnernes mobilitetsbehov i 

fremtiden har stor betydning for muligheden for at etablere 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel 

Muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel 

skal ses i sammenhæng med udviklingen i bilejerskab og københavnernes 

behov for mobilitet. Kombinationen af høj befolkningsvækst og øget 

bilejerskab de seneste 10 år har medført, at antallet af familier med bil til 

rådighed er steget med mere end 19.000 alene i Københavns Kommune 

og med knap 40.000 for Hovedstadsområdet tilsammen. Det øger presset 

på hovedstadens veje og parkeringsfaciliteter og står umiddelbart i 

kontrast til muligheden for at realisere Lynetteholm som helt eller delvist 

bilfri bydel. 

 

Forskere og eksperter er enige om, at usikkerheden om, hvordan 

fremtidens mobilitet udvikler sig, er en af de største udfordringer for 

planlægningen af byer og prioriteringen af infrastrukturinvesteringer. 

Denne usikkerhed øger behovet for fleksibel by- og trafikplanlægning, 

særligt hvis Lynetteholm etableres som bilfri bydel. 

 

Bilejerskabet forventes at falde fremadrettet sfa. af delbilisme og styrket 

kollektiv transport, hvilket understøtter muligheden for at etablere 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. Københavnerne er desuden 
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i forvejen vant til at transportere sig på andre måder end med bil, hvorfor 

mobilitetsbehovene hos de fleste københavnere stadig vil blive opfyldt på 

en helt eller delvist bilfri Lynetteholm, hvis øen forbindes med god og 

effektiv kollektiv infrastruktur og gode cykelforbindelser. Behovet herfor 

er særligt vigtigt, når man tager Lynetteholms placering langt væk fra 

centrum i betragtning. 

 

Samtidig vurderes det øgede mobilitetsbehov i fremtiden dog at 

besværliggøre muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller 

delvist bilfri bydel. Der vil stadig i fremtiden være behov for 

vejinfrastruktur til at opfylde dette mobilitetsbehov, også i nye 

byudviklingsområder som Lynetteholm.  

 

Hovedkonklusion ift. de samlede konsekvenser for 

byggeretsprisen og finansieringen af Østlig Ringvej 

Det kan overordnet set konkluderes, at etablering af Lynetteholm som 

helt bilfri bydel har en negativ påvirkning på det samlede 

finansieringsgrundlag i form af lavere byggeretspriser og lavere indtægter 

fra brugerbetaling på Østlig Ringvej. Samtidig kan det konkluderes, at 

etablering af Lynetteholm som delvist bilfri bydel har ingen eller en svagt 

positiv betydning for byggeretsprisen, mens indtægterne fra 

brugerbetaling på Østlig Ringvej også her påvirkes negativt. 

 

I fortolkningen af analysens resultater er det vigtigt at skelne mellem, 

hvor meget konsekvenserne for de to finansieringskilder (grundsalg og 

brugerbetaling) rent faktisk betyder for den samlede finansiering af 

Lynetteholm inkl. Østlig Ringvej. Den samlede finansiering påvirkes 

primært som følge af konsekvenserne for prisen på byggeretter og kun i 

mindre grad som følge af påvirkningerne på indtægter fra brugerbetaling 

på Østlig Ringvej. Dette skyldes, at konsekvenserne for prisen af 

byggeretter vil langt overstige konsekvenserne for indtægter fra 

brugerbetaling, hvis man vælger at etablere Lynetteholm som helt eller 

delvist bilfri bydel. Det betyder med andre ord, at påvirkningerne af 

indtægter fra salg af byggeretter har en relativt større betydning for den 

samlede finansiering sammenlignet med påvirkningerne af indtægter fra 

brugerbetaling på Østlig Ringvej. Samtidig bør man i fortolkningen af 

resultaterne have sig for øje, at usikkerhederne ved at estimere 

konsekvenserne for byggeretsprisen er væsentlig højere end 

usikkerhederne ved at estimere konsekvenserne for indtægter fra 

brugerbetaling på Østlig Ringvej. 

 

Endelig bør det nævnes, at det er uden for denne analyses scope at 

estimere den samlede påvirkning på værdien af grundsalg ved at etablere 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. Det afhænger dels af, 

hvordan det bebyggede areal prioriteres i lokalplanen, ligesom det også 

afhænger af, om man vælger at anvende de frigjorte arealer (som under 

normale omstændigheder anvendes til parkeringsfaciliteter og 

vejinfrastruktur) i de bilfri scenarier til øget bebyggelse (byfortætning) 

eller til bykvaliteter (såsom grønne områder). 

 
Hovedkonklusion ift. konsekvenserne for byggeretsprisen  

Det kan overordnet set konkluderes, at etablering af Lynetteholm som 

helt eller delvist bilfri by vil reducere markedsværdien af ejendommene i 

større eller mindre grad. Den negative påvirkning vil være størst i det helt 

bilfri scenarie. Effekten indregnes med endnu større vægt i 

byggeretsværdien, som derfor falder markant i det helt bilfri scenarie, 

mens den opvejes af de sparede udviklingsomkostninger til P-anlæg i det 

delvist bilfri scenarie. I det helt bilfri scenarie er de sparede 

udviklingsomkostninger ikke nok til at opveje værditabet på 

ejendommene.  

 

Værditabet på byggeretterne kan opvejes ved, at der sælges flere 

byggeretter, fordi der frigøres store arealer, som før var forbeholdt 

parkering eller vejinfrastruktur. Den samlede påvirkning på finansiering 

af Lynetteholmen afhænger således af, hvor mange ekstra byggeretter 

der sælges til den lavere pris. Hertil kommer det særlige forhold, som ikke 

kvantificeres, at en højere udnyttelse yderligere kan reducere 

byggeretsværdien pr. m2, fordi området bliver ”overbebygget”.  
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Omvendt vil en anvendelse til grønne arealer, rekreative faciliteter osv. 

øge de udviklingsomkostninger, som man ellers sparede ved at fjerne 

parkeringsarealer og lignende. Vi har ikke i denne rapport lavet en samlet 

vurdering af, hvad nettoeffekten må formodes at være for den samlede 

finansiering af Lynetteholm.  

 
Usikkerhederne forbundet med udviklingen i fremtidens mobilitet har stor 

betydning for muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller 

delvist bilfri bydel. Flere interviewpersoner peger i den forbindelse på, at 

det er vigtigt, at byplanlægningen af den nye ø har indbygget en vis 

fleksibilitet. Fleksibiliteten er nødvendig for løbende at kunne justere 

indretningen og trafikplanlægningen af øen ud fra udviklingen i beboeres 

og virksomheders mobilitetsbehov.  

 

Vi identificerer en række ”trade-offs” flere steder i analysen. For at bryde 

med disse vurderer vi, at det kan være relevant at optimere forløbet af 

etableringen af Lynetteholm ved at udbygge i etaper og i ”zoner”, hvor 

visse kvarterer er målrettet de, formodet yngre og højtuddannede, for 

hvem det er en ekstra værdi, at der er bilfrihed, mens andre kvarterer er 

målrettet de (antageligvis ældre eller travle børnefamilier), der ønsker 

parkering (og måske også butikker tæt ved). Hovedprioriteringen for 

sidstnævnte gruppe vil være, at al logistik er så optimeret som 

overhovedet muligt. En sådan udbygning vurderes at give større 

manøvrerum for at ændre kurs undervejs, såfremt der skulle vise sig 

vanskeligheder. 
 

Hvordan påvirkes byggeretsprisen i det helt bilfri scenarie? 

Analysen viser, at hvis Lynetteholm etableres som helt bilfri bydel, så vil 

det alt andet lige påvirke byggeretspriserne overvejende negativt. 

Hvordan den samlede finansiering af Lynetteholm påvirkes i det helt bilfri 

scenarie afhænger af, hvordan bebyggelsesarealet prioriteres. Rambøll 

vurderer samlet set, at finansieringen fra salg af grunde alt andet lige 

påvirkes negativt, hvis boligarealet hovedsageligt opføres som 

ejerboliger, og hvis erhvervsarealet hovedsageligt opføres som 

kontorejendomme. 

Resultaterne for konsekvensvurderingen i det helt bilfri scenarie fremgår 

af tabel 2-1 nedenfor. Effekterne for byggeretsprisen er særligt følsomme 

over for påvirkninger af markedsværdien for en nyopført ejendom og i 

mindre grad over for påvirkninger af udviklingsomkostningerne.  

 

Nettoeffekten af den lavere markedsværdi og de sparede 

udviklingsomkostninger til P-anlæg er negativ for ejerboliger og 

kontorvirksomheder, mens den er nul eller positiv for 

udlejningsejendomme og detailhandel.  

Tabel 2-1: Vurdering af påvirkninger af byggeretsprisen i det helt bilfri scenarie 

 
Kilde: Rambøll 

 

For udlejningsboliger skyldes det, at bilejerskabet generelt er lavere 

blandt lejere, hvorfor de negative påvirkninger i form af lavere 

jobtilgængelighed med bil og manglende parkeringsfaciliteter ikke har så 

stor betydning som for boligejere. Detailhandelssegmentet er et relativt 

bredt segment. Det består både af supermarkeder, varehuse, 

stormagasiner og specialbutikker (f.eks. en vinhandel). Niveauet for 

byggeretsprisen vil i høj grad afhænge af typen af detailvirksomhed, 
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hvilket også kommer til udtryk ved det relativt brede effektspænd (0-25 

pct.).  

 

Det skal dog nævnes, at investor også kan vælge at nedsætte 

lejeniveauet for at gøre lejemålet mere attraktivt og på denne måde 

nedsætte risikoen for tomgang. Herudover kan investor vælge at bygge i 

højere kvalitet, f.eks. for at kunne fastsætte en højere markedsleje. I 

disse tilfælde vil investor ikke være villig til at betale en højere 

byggeretsværdi. 

 

Investors villighed til at betale for byggeretter til ejerboliger og 

kontorejendomme er hhv. 15-35 pct. og 30-65 pct. lavere i det helt bilfri 

scenarie sammenlignet med basissituationen. Det vurderes for begge 

anvendelsestypers vedkomne særligt at skyldes de forringede 

parkeringsmuligheder. De negative påvirkninger som følge af 

bilrestriktioner påvirker markedsværdien for ejerboliger særligt meget, 

fordi bilejerskabet generelt er højere blandt boligejere. Det giver sig til 

udtryk i en lavere byggeretspris.  

 

Den lavere byggeretspris for kontorejendomme vurderes ligeledes 

primært at være drevet af de forringede parkeringsforhold, som særligt 

vil afholde større virksomheder fra at vælge Lynetteholm som lokation. 

Adgang til tilstrækkelige parkeringsfaciliteter er et helt afgørende 

parameter ifm. kontorvirksomheders valg af lokation. I det helt bilfri 

scenarie vil en stor del af det potentielle virksomhedsmarked være 

uinteresseret i at placere sig på Lynetteholm, hvilket negativt påvirker 

prisen på kontorbyggeretterne.  

 

Hvordan påvirkes byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie? 

Resultaterne af konsekvensvurderingen i det delvist bilfri scenarie 

fremgår af Tabel 2-2 nedenfor. Rambøll vurderer, at konsekvensen for 

byggeretsprisen pr. m2 for både boliger (ejer og udlejning) og erhverv 

(kontor og detail) alt andet lige er positiv (eller i hvert fald ikke negativ). 

Flere interviewpersoner anser det delvist bilfri scenarie som et mere 

realistisk alternativ, hvor det er muligt at indrette holmen til fordel for 

fodgængere, cyklister og kollektive trafikanter uden at kompromittere 

vejtilgængeligheden for bilejere og erhvervslivet.  

 

Den positive nettopåvirkning af byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie 

drives af, at besparelserne i udviklingsomkostningerne til P-anlæg 

overgår den negative påvirkning på markedsværdien for de opførte 

ejendomme.  

 

Hvis Lynetteholm etableres som delvist bilfri bydel, så har det ingen eller 

en svagt positiv betydning for byggeretsprisen. Der er imidlertid et trade-

off. For at styrke attraktiviteten af den delvist bilfri Lynetteholm, kan 

investor enten vælge at nedsætte markedslejen eller øge kvaliteten i 

byggeriet. I begge tilfælde vil investor ikke være villig til at betale en 

højere byggeretsværdi. 

Tabel 2-2: Vurdering af påvirkninger af byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie 

 
Kilde: Rambøll 

 

Erfaringer fra udenlandske eksempler med bilfri byområder viser, at det 

at lade bilister betale den reelle pris for parkering – og dermed friholde 
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de, der ikke har bil for den omkostning – er et effektivt virkemiddel til at 

øge attraktiviteten af et bilfri byområde. Det svarer til, at omkostningen i 

stedet betales fuldt ud af bilejerne, hvilket gør det billigere og mere 

attraktivt for ikke-bilejere at bo på Lynetteholm (forudsat at investor 

nedsætter markedslejen). Hvis bydelen etableres som bilfri, så giver det 

altså mulighed for at etablere byggeri i højere kvalitet og/eller understøtte 

adgangen til boliger til fornuftige priser i København. 

 

Afgrænsninger og usikkerheder i analysen 

Rambøll vurderer, at muligheden for at vurdere bilfrihedens påvirkning på 

grundsalgspriserne (værdien af byggeretter) på Lynetteholm er 

begrænset af en række usikkerheder. Disse usikkerheder opstår som 

følge af 1) projektets lange realiseringshorisont og ukendte planforhold, 

2) pga. det sparsomme videns- og datagrundlag om sammenhængen 

mellem bilfrihed og grund-/boligpriser i den eksisterende litteratur, 3) 

fordi Lynetteholms skala og karakteristika sammenlignet med 

eksisterende eksempler på bilfri byområder besværliggør 

overførbarheden af allerede gjorte erfaringer, og 4) teknologiudviklingen 

i form af alternative transporttilbud til indbyggerne og generelt 

udviklingen i bilejerskab og mobilitetsbehov, og dels udviklingen i de 

omliggende byområder i forhold til adgang til parkering samt generelle 

trafikrestriktioner, som kan gøre det nemmere eller sværere at nå ind til 

Lynetteholm.  

 

Derimod er det Rambølls vurdering, at usikkerhederne forbundet med 

vurdering af konsekvenserne for brugerbetaling på Østlig Ringvej er 

begrænsede. Dette skyldes, at metodikken er mere standardiseret, idet 

vi på baggrund af trafikmodelberegninger i Ørestadstrafikmodellen (OTM) 

kan estimere indtægtsstrømme fra brugerbetaling i et basisscenarie, samt 

i scenarier for hhv. en helt og delvist bilfri Lynetteholm. 

 

Vurderingen af konsekvenserne for byggeretsværdien er bedste bud ud 

fra den tilgængelige viden om konsekvenser ved og erfaringer med bilfri 

byområder, med forbehold for ovennævnte usikkerheder. Vi vurderer, at 

 
2 Statistiske metoder til vurdering af grunde under ejerboliger, Skatteministeriet (2018). 

usikkerheden forbundet med de vurderede effekter er størst i det helt 

bilfri scenarie. Det kommer til udtryk i form af et bredere effektspænd 

(X%-X%) sammenlignet med det delvist bilfri scenarie. 

 

Usikkerheden forbundet med resultaterne omfatter primært størrelsen på 

de vurderede effektspænd. Derimod er det vores vurdering, at 

forholdsmæssigheden mellem effekterne i hhv. det helt og det delvist bilfri 

scenarie er mindre usikkert. Det samme gælder for konsekvenserne for 

de enkelte anvendelsestyper (f.eks. ejerboliger vs. udlejningsboliger) 

relativt ift. hinanden.  

 

Hvor robuste er resultaterne, hvis centrale antagelser ændres? 

Da beregningerne er behæftet med stor usikkerhed, har vi testet hvor 

robuste resultaterne er, hvis der ændres i centrale antagelser i den 

anvendte grundværdi-residualmodel. Resultaternes følsomhed er testet 

mod ændringer i følgende input: 

 

1. Den anvendte markedsværdi for nyopført ejendom (som i modellen 

er baseret på markedsdata for det københavnske bolig- og 

erhvervslejemålsmarked) 

2. Størrelsen på de vurderede påvirkninger som følge af bilfrihed på 

markedsværdien (som i analysen baseres på empiriske 

effektestimater) 

3. Størrelsen på totalentreprisen (som i modellen antages at udgøre 60 

pct. af markedsværdien for en nyopført ejendom) 

4. Hvor stor en andel af omkostningerne til opførelse af P-huse, som 

investorer sparer (som i modellen antages at være 100 pct.) 

 

Følsomhedsanalysen er foretaget med udgangspunkt i modellen for 

ejerboliger i det helt bilfri scenarie, da ejerboliger i bred forstand 

repræsenterer den optimale økonomiske anvendelse af byggegrunde2.  

 

Følsomhedsanalysen viser for det første, at de vurderede konsekvenser 

for byggeretsværdien er robuste overfor ændringer i niveauet for den 
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anvendte markedsværdi for den nyopførte bolig. Hvis den anvendte 

markedsværdi ændres med +-20 pct., så medfører det blot en ændring i 

effektspændet på byggeretsværdien på +- 2-3 %-point i begge ender af 

spændet. 

 

Følsomhedsanalysen viser for det andet, at der er stor usikkerhed 

forbundet med at vurdere effekten af at etablere Lynetteholm som helt 

eller delvist bilfri bydel for efterspørgslen (og dermed på 

markedsværdien). Vi har testet resultaternes følsomhed overfor 

ændringer i de vurderede påvirkninger (efterspørgselseffekter) på 

markedsværdien for nyopførte boliger. Analysen viser, at de vurderede 

konsekvenser for byggeretsværdien ved opførelse af ejerboliger i det helt 

bilfri scenarie i høj grad er følsomme over for ændringer i størrelsen på 

de vurderede påvirkninger af markedsværdien for en nyopført ejerbolig. 

Hvis påvirkningerne af markedsværdien, der følger af indførelsen af 

bilrestriktioner, ændres med +-2,5%-point, så medfører det en ændring 

i effektspændet på byggeretsværdien på +-10-11%-point i begge ender 

af effektspændet.  

 

Følsomhedsanalysen viser for det tredje, at de vurderede konsekvenser 

for byggeretsværdien, er forholdsvist følsomme over for ændringer i 

størrelsen på totalentreprisen, særligt hvis den samlede totalentreprise 

stiger som andel af markedsværdien for en nyopført ejerbolig. Når 

effektspændet overstiger -100 pct., så svarer det til, at investor ikke vil 

være villig til at betale noget som helst for byggeretter på en bilfri 

Lynetteholm. Resultaterne skyldes overordnet set, at jo højere 

totalentreprisen er som andel af markedsværdien af en nyopført ejerbolig, 

jo mindre en residual er der tilbage, som udgør byggeretsprisen. De 

negative efterspørgselseffekter fylder så at sige mere, hvis 

totalentreprisen stiger som andel af markedsværdien. Påvirkningen af 

byggeretsprisen er dog først meget følsom ved ret store ændringer i 

totalentreprisen som andel af markedsværdien (>10 pct.). 

 

Følsomhedsanalysen viser for det fjerde, at de vurderede konsekvenser 

for byggeretsværdien ved opførelse af ejerboliger i det helt bilfri scenarie 

er forholdsvist robuste over for ændringer i andelen af 

opførelsesomkostninger til P-anlæg, som investor sparer på en bilfri 

Lynetteholm. Det betyder alt andet lige, at investorers villighed og evne 

til at betale for byggeretter på en helt bilfri Lynetteholm falder, hvis ikke 

de kan realisere besparelser i udgifterne til anlæg af parkeringsfaciliteter.  

 

Hvordan kan prioriteringen af de overskydende arealer anvendes 

til styrkelse af attraktiviteten og finansieringen af Lynetteholm, 

hvis den etableres som helt eller delvist bilfri? 

Ved at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri, opstår der nye 

muligheder i byplanlægningen. I basisscenariet udgør etablering af p-

arealer 15 pct. af bebyggelsesprocenten, svarende til 427.500 m2. Det 

forudsættes, at der i det delvis bilfrie scenarie er et bilejerskab på 50 pct. 

relativt til basisscenariet. Det forventes derfor, at p-arealer vil udgøre 7,5 

pct. af bebyggelsesprocenten i det delvist bilfri scenarie, svarende til et 

areal på 213.750 m2.  I det helt bilfri bilfrie scenarie forventes det, at p-

arealer udgør 0 pct. af bebyggelsesprocenten, hvorfor der effektivt er 

427.500 m2 areal, som kan finde anden anvendelse. 

 

Disse arealer vil enten blive helt eller delvist frigivet i de to bilfrie scenarier 

til anden anvendelse. Samtidig vil vejareal eller det areal, der skal holdes 

ubebygget som følge af hjørneafskæring og byggelinjepålægning til 

sikring af vejanlæg, ikke indgå i samme grad i bebyggelsesprocenten, 

hvis Lynetteholm etableres som helt eller delvis bilfri.  

 

De nye arealer kan anvendes til ny bebyggelse eller arealer til 

bykvaliteter. Rapporten omfatter imidlertid ikke en vurdering af, hvordan 

det frigjorte areal kan udbyttes bedst muligt, da det afhænger af hvordan 

man vælger at bygge på Lynetteholm. 

 

Der skal derfor igennem lokalplansbeslutninger prioriteres udformning af 

disse overskydende arealer. Der er overordnet set to mulige anvendelser 

af det overskydende areal:  

 

1. Øget bebyggelse til boliger og erhvervslokaler  

2. Prioritering af frigjort areal til bykvaliteter 
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Det er Rambølls vurdering, at anvendelse af de overskydende arealer til 

etablering af yderligere boliger eller erhvervslokaler alt andet lige vil øge 

attraktiviteten af byggeretten fra investors perspektiv. Investor vil kunne 

opnå et højere afkast på ejendomme, desto færre anlægsomkostninger 

til parkeringsarealer og desto større andel af bebyggelsesprocenten, der 

anvendes til bolig eller erhverv.  

 

Der er dog et trade-off. På den ene side øges investorernes 

betalingsvillighed for byggeretter, når en større del af 

bebyggelsesprocenten kan bebygges. Dette påvirker byggeretsprisen pr. 

m2 positivt og dermed også den samlede finansiering af anlægsprojektet. 

På den anden side falder Lynetteholms attraktivitet for potentielle 

beboere og virksomheder, hvis der bygges for tæt. Dette har en negativ 

påvirkning på byggeretsprisen (gennem lavere markedsværdier), som 

dermed sænker den samlede værdi af grundsalg på Lynetteholm.  

 

Samtidig vil yderligere byfortætning ske på bekostning af andre 

byudviklingstiltag, som Københavns Kommune ellers kunne have 

prioriteret, f.eks. større og/eller flere grønne områder, som 

erfaringsmæssigt er vigtigt for markedsværdien af boliger og 

erhvervslokaler. Selvom en kompakt og tæt by skaber bedre 

forudsætninger for en fodgængervenlig bydel, sker det altså på 

bekostning af muligheden for at prioritere andre bykvaliteter, som er 

vigtige for at sikre en attraktiv bydel.  

 

Alternativt til at udnytte det frigjorte areal til etablering af yderligere 

bebyggelse, kan arealet prioriteres til etablering af en række bykvaliteter. 

Med bykvaliteter menes f.eks. parkarealer, styrket kollektiv 

trafikbetjening, fodgængervenlighed og en række andre parametre, der 

alle tilføjer kvalitet til bymiljøet. Københavns Kommune kan øge 

attraktiviteten og dermed indirekte finansieringen (gennem øgede 

markedsværdier for boliger og erhvervslejemål, som øger prisen på 

byggeretter) af en helt eller delvist bilfri Lynetteholm ved at prioritere 

kvalitetsløft af bymiljøet i anvendelsen af de frigjorte arealer.  

 

 

Hvordan påvirkes finansieringen af Østlig Ringvej? 

Nutidsværdien af de samlede brugerbetalinger på Østlig Ringvej i 

driftsperioden (2035 – 2075) udregnes til 2.189 mio. kr. i 2019 priser, for 

basisscenariet (jf. tabel 2-3). 

 

Ved at etablere Lynetteholmen som delvis bilfri, falder nutidsværdien af 

de samlede brugerbetalinger med 163 mio. kr. (-7,4 pct.) relativt til 

basisscenariet, til et niveau på 2.026 mio. kr. 

 

Ved at etablere Lynetteholmen som helt bilfri falder nutidsværdien af de 

samlede brugerbetalinger yderligere. Relativt til basisscenariet falder 

brugerbetaling på Østlig Ringvej med 203 mio. kr. (-9,3 pct.), til et niveau 

på 1.986 mio. kr. Relativt til det delvis bilfri scenarie, falder nutidsværdien 

af brugerbetalingerne i det helt bilfri scenarie altså med 40 mio. kr.  

Tabel 2-3: Resultater af konsekvensberegninger for de tre scenarier, nutidsværdi i 

mio. kr. i 2019 priser 

 

Kilde: Rambøll pba.  trafikmodelberegninger fra OTM 

Analysen viser således, at der er størst negativ konsekvens for 

finansieringen af Østlig Ringvej ved at etablere Lynetteholmen som helt 

bilfri. Det fremgår ligeledes af beregningerne, at finansieringen af Østlig 

Ringvej er størst i basisscenariet med en samlet indtægt på 2.189 mio. 

kr. målt i nutidsværdi i 2019 priser.   

 

Ved at etablere Lynetteholmen som enten helt eller delvis bilfri, vil den 

samlede indtægt fra brugerbetalingen falde med hhv. 9,3 pct. (helt bilfri) 

og 7,4 pct. (delvist bilfri) relativt til basisscenariet. 
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3. RAMMEBETINGELSER, METODISKE VALG, 

DATAGRUNDLAG, AFGRÆNSNINGER OG 

USIKKERHEDER 
Rambøll præsenterer i de følgende afsnit de generelle forudsætninger, 

metodiske valg, datagrundlag, afgrænsninger, samt de 

usikkerhedsrelaterede forbehold, som tilsammen danner rammen for 

undersøgelsen.  

3.1 Rammevilkår for undersøgelsen  

Analysens relation til øvrige dele af projektet 

Nærværende analyse udgør Delopgave 3 i projektet Analyse af 

muligheden for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm, 

herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej. Det samlede 

projekt består af 4 delopgaver. Resultaterne fra arbejdet i hhv. Delopgave 

1: Afklaring og skitsering af scenarier for bilfri og delvist bilfri 

Lynetteholm, samt Delopgave 2: Trafikberegninger af forskellige 

scenarier for bilfri eller delvist bilfri by udgør centrale forudsætninger for 

løsningen af Delopgave 3.  

 

Analysen i Delopgave 3 har to spor. For det første undersøges 

konsekvenserne for værdien af byggeretter på Lynetteholm, hvis den 

etableres som en bilfri bydel. De konkrete beregningsforudsætninger for 

denne analyse, samt analysens resultater præsenteres og beskrives i 

Kapitel 4.  

 

For det andet undersøges det, hvordan indtægter fra brugerbetaling på 

Østlig Ringvej påvirkes i hhv. det helt og delvist bilfri scenarie. De 

konkrete beregningsforudsætninger og analysens resultater præsenteres 

og beskrives i Kapitel 5. 

 

 

 

 

 

Sammenhængen mellem analysen og sideløbende undersøgelser 

Det samlede projekt skal ses i sammenhæng med følgende sideløbende 

undersøgelser: 

 

➢ Forundersøgelse af Østlig Ringvej, afsluttes foråret 2020 

➢ Forundersøgelse af metrobetjening til Lynetteholm, afsluttes foråret 

2020 

➢ Finansierings- og organiseringsanalyse for Lynetteholm, afsluttes 

foråret 2020 

➢ Analyse af alternativer til Østlig Ringvej, afsluttes ultimo 2019 

(Københavnersporet) 

➢ Analyse vedrørende road-pricing system, afsluttes ultimo 2019 

(Københavnersporet) 

 

Finansierings- og organiseringsanalysen er særligt relevant for 

nærværende undersøgelse (Delopgave 3). Undersøgelsen af finansiering 

og organisering analyserer i detaljer mulige indtægter ved salg af 

byggeretter på Lynetteholm. Denne undersøgelse forventes at være 

afsluttet i foråret 2020, hvorfor estimerede byggeretspriser fra denne 

(mere detaljerede) undersøgelse ikke har været tilgængelige for denne 

undersøgelse.  

 

Den demografiske udvikling og udviklingen i boligbehov er et 

centralt rammevilkår for, at der vil være efterspørgsel efter at bo 

og arbejde på Lynetteholm 

Siden 2007 har Københavns Kommune oplevet et stigende demografisk 

pres på boligmarkedet. Væksten i antallet af boliger har været betydeligt 

mindre end væksten i befolkningen. Priserne på det københavnske 

boligmarked har blandt andet derfor også oplevet en kraftig stigning. Det 

demografiske pres kommer fra en markant stigning i alle aldersgrupper 
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undtaget personer over 90 år. Desuden er antallet af både enlige samt 

par med og uden børn steget siden 2007. 

 

Salg af arealer (byggeretter) i byudviklingsområder, herunder 

Lynetteholm, til bolig- og erhvervsformål afhænger af markedet for 

boliger og erhvervsbygninger i hovedstadsområdet.  Den demografiske 

udvikling og udviklingen i efterspørgslen efter boliger og 

erhvervsejendomme er i den forbindelse en central rammebetingelse med 

stor betydning for udbygningen af Lynetteholm.  

 

Vi antager i den forbindelse, at den demografiske udvikling følger de 

nyeste prognoser, og at der fremadrettet vil være efterspørgsel efter 

boliger og erhvervsejendomme på Lynetteholm. Ifølge Danmarks 

Statistiks fremskrivning forventes befolkningen i København og 

Frederiksberg at stige med yderligere 170.000 personer frem mod 2045. 

Det svarer til et boligbehov på ca. 85.000 nye boliger ved forudsætning 

om, at der i gennemsnit bor 2 personer i hver bolig. 

 

Copenhagen Economics og Kuben Management har i 2018 gennemført en 

analyse af boligbehovet i Hovedstadsområdet for Transport-, Bygnings- 

og Boligministeriet. I analysen opgøres det samlede behov for nye boliger 

frem mod 2045 til ca. 90.000 boliger for København og Frederiksberg, 

hvis fremtidige prisstigninger på boliger i de to kommuner skal 

stabiliseres ift. til den resterende del af landet og vokse med samme takt. 

Analysen viser også, at et manglende udbud i København og 

Frederiksberg ikke blot kan kompenseres med en tilsvarende forøgelse af 

udbuddet i forstæderne. For yderligere information henvises til en række 

baggrundsanalyser om bl.a. boligbehov, boligstørrelser, almene og 

ungdomsboliger mm., som Københavns Kommune har udarbejdet ifm. 

forslaget til Kommuneplanen 20193. 

 

Lynetteholm forventes på længere sigt at kunne rumme omkring 15-

20.000 boliger. Lynetteholm og allerede udlagte områder i København 

 
3 https://kp19.kk.dk/artikel/baggrundsanalyser-til-kommuneplan-2019 

forventes således at kunne dække en betydelig del af det fremtidige 

boligbehov4. 

 

Generelle faktorer, der påvirker byggeretsprisen 

Værdien af byggeretter på Lynetteholm vil blive påvirket af mange 

faktorer og er derfor forbundet med stor usikkerhed. Nogle faktorer er 

fastlagt i rammebetingelserne og er dermed kontrollerbare, mens andre 

er variable og styrede af markedsforhold og bosætningspræferencer, som 

ikke er kontrollerbare. Rammebetingelserne er bl.a. prioriteringen af 

arealanvendelsen på øen, sammensætningen af funktioner, tæthed, 

højde, trafikbetjening, parkeringspolitik mm. De variable og ikke 

kontrollerbare faktorer er bl.a. økonomiske konjunktursvingninger, 

renteudviklingen, virksomheders og investorers krav til 

byudviklingsområders rammebetingelser, energipriser og -typer, 

beskæftigelsesforhold, den teknologiske udvikling, transportvaner og 

mobilitetsbehov, øget klimabevidsthed, samt ikke mindst 

bosætningspræferencer.  

3.2 Metodiske valg og datagrundlag 

I det følgende beskriver vi vores metodiske tilgang og datagrundlag til at 

analysere konsekvenserne af at etablere Lynetteholm som hel eller delvist 

bilfri bydel på hhv. grundsalgspriserne (værdien af byggeretter) samt for 

finansieringen af Østlig Ringvej. 

3.2.1 Konsekvenser for grundsalgsprisen (byggeretsprisen) 

Det primære formål med undersøgelsen af konsekvenserne for værdien 

af byggeretter er at kortlægge og kvalitativt beskrive de mekanismer, der 

påvirker byggeretsværdien som følge af bilfrihed, herunder i hvilken 

retning (positiv/negativ). Datagrundlaget for de kvalitative beskrivelser 

og vurderinger vil være eksisterende litteratur om betydningen af 

byplanlægningsmæssige forhold for grund-/boligpriser, erfaringer fra 

andre bilfri byområder samt vurderinger fra centrale interessenter, som 

Rambøll har inddraget i undersøgelsen igennem interviews, jf. oversigten 

nedenfor. 

4 Faktaark om boligbehovet i Hovedtaden, Københavns Kommune. 

https://kp19.kk.dk/artikel/baggrundsanalyser-til-kommuneplan-2019
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Tabel 3-0-1: Oversigt over interviewpersoner 

 

 

Som sekundært undersøgelsesformål foretager vi en kvantitativ 

vurdering af den isolerede konsekvens for byggeretsværdien målt som et 

spænd (min/max) af at etablere Lynetteholm som bilfri bydel. Med 

isoleret konsekvens mener vi, at vurderingen beror på en ”alt-andet-lige-

vurdering”, hvor vi holder valg af kollektiv trafikbetjening, indretning af 

byrummet med f.eks. grønne områder på Lynetteholm, den generelle 

efterspørgsel, udviklingen i boligpriser, konjunkturudviklingen osv. ude af 

ligningen. ”Alt-andet-lige” betragtningen er afgørende for, at vi kan 

isolere betydningen af at lave restriktioner for brugen af biler på 

Lynetteholm. 

 

Den metodiske ramme for vurderingen er principperne i grundværdi-

residualmetoden. Denne model anvendes af investorer/developere ifm. 

grundværdivurderinger og investeringsbeslutninger (se beskrivelse af 

principperne i grundværdi-residualmodellen i afsnit 4.2). Modellen 

repræsenterer investorens tankegang ifm. værdiansættelse af 

ubebyggede grunde.   

 

Datagrundlaget for den kvantitative vurdering er antagelser om 

arealanvendelsen på og indretningen af Lynetteholm, eksisterende 

litteratur om særligt parkeringsrestriktioners betydning for efterspørgslen 

på boliger og erhvervsejendomme og dermed markedslejen, interviews 

med centrale interessenter, nøgletal om markedslejeniveauer, 

byggeomkostninger, investorers forrentningskrav, markedsrisici ifm. 

ejendomsudvikling mm.  

 

Endelig supplerer vi den kvantitative vurdering af den isolerede 

konsekvens af bilfrihed med en kvalitativ vurdering af konsekvenserne af 

øvrige byplanlægningsmæssige virkemidler (f.eks. prioritering af det 

overskydende areal, som ikke skal bruges til parkering) for 

byggeretsprisen, der kan prioriteres på en bilfri Lynetteholm. 

Datagrundlaget for denne vurdering er ligeledes eksisterende litteratur og 

empiri om betydningen af byplanlægningsmæssige forhold for grund-

/boligpriser. 
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3.2.2 Konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej 

Formålet med analysen af konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej 

er at undersøge, hvordan indtægterne fra brugerbetaling påvirkes af hhv. 

hel og delvis bilfrihed. Vi anvender samme fremgangsmåde som i den 

Strategiske analyse af en havnetunnel i København fra 2013, men 

fokuserer udelukkende på brugerbetaling. I den oprindelige strategiske 

analyse var følgende hovedelementer omfattet af finansieringsanalysen:  

 

➢ Anlægsomkostninger 

➢ Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 

➢ Direkte brugerbetaling fra trafikanter 

➢ Indirekte medfinansiering via grundværdistigninger 

➢ Terminalværdi af anlægget  

 

Vi antager i analysen, at etableringen af Lynetteholm som helt eller delvist 

bilfri bydel ikke vil have betydning for de øvrige hovedelementer i 

finansieringsanalysen af Østlig Ringvej. Omkostninger til anlæg, drift og 

vedligehold, indirekte medfinansiering via grundværdistigninger samt 

terminalværdi af anlægget antages altså uændret. 

 

Til nærværende analysen anvendes trafiktal på delstrækninger på Østlig 

Ringvej fra OTM-beregningerne i Delopgave 2 (OTM v. 7.1). Analysen 

baseres på samme prisstruktur, som er foreslået i den igangværende 

forundersøgelse af metrobetjening til Lynetteholm, der afsluttes foråret 

2020. Dermed kan resultaterne fra nærværende analyse anvendes ind i 

det videre arbejde med undersøgelse af metrobetjeningen af øen. 

 

Trafiktallene fra OTM-beregningerne vil her tage højde for bilfriheden, 

hvilket forventes at have betydning for antallet af trafikanter på Østlig 

Ringvej og dermed på indtægter fra brugerbetaling på selvsamme.  

 

I finansieringsanalysen sammenlignes indtægterne fra brugerbetaling i 

basisscenariet (det ikke-bilfri scenarie) med indtægterne fra hhv. det 

delvist bilfri scenarie og det helt bilfri scenarie. Analyseperioden er den 

samme som i forundersøgelsen, nemlig 50 år. Dette inkluderer en 

anlægsperiode på 4 år og en driftsperiode på 46 år, hvor der kan 

indhentes indtægter fra brugerbetalinger. Indtægterne fra brugerbetaling 

tilbagediskonteres til nutidsværdi i 2019-priser ved brug af den af 

Finansministeriet fastsatte diskonteringsrente.  

3.3 Afgrænsninger og usikkerheder i analysen 

Rambøll vurderer, at muligheden for at vurdere bilfrihedens påvirkning på 

grundsalgspriserne (værdien af byggeretter) på Lynetteholm er 

begrænset af en række usikkerheder. Derimod er det Rambølls vurdering, 

at usikkerhederne forbundet med vurdering af konsekvenserne for 

brugerbetaling på Østlig Ringvej er begrænsede. Dette skyldes, at 

metodikken for sidstnævnte er mere standardiseret, idet vi på baggrund 

af trafikmodelberegninger i Ørestadstrafikmodellen (OTM) kan estimere 

indtægtsstrømme fra brugerbetaling i hhv. et basisscenarie, samt i 

scenarier for hhv. en helt og delvist bilfri Lynetteholm. Fokus for dette 

afsnit er derfor på at beskrive de usikkerheder, der er forbundet med 

vurdering af konsekvenserne for værdien af byggeretter. Rambøll tager 

således forbehold for disse usikkerheder i undersøgelsen.  

 

Usikkerhed grundet projektets lange realiseringshorisont og 

ukendte planforhold 

Til analysen anvendes de nyeste prognoser angående boligbehov og 

bilejerskab som forudsætninger for analysen. Disse prognoser udgør på 

nuværende tidspunkt bedste bud på, hvad der kommer til at ske i 

fremtiden. I denne undersøgelse bidrager projektets lange 

realiseringshorisont til at øge usikkerheden. 

 

Det centrale spørgsmål i analysen er dermed ikke, hvordan bilfrihed 

vurderes at påvirke efterspørgslen efter byggegrunde på bolig- og 

erhvervsmarkedet her og nu eller om 5 år, men snarere hvordan bilfrihed 

vil påvirke markederne om 15-20 år og sågar helt frem til 2070. Til den 

tid kan boligbehovet og efterspørgslen efter at bo centralt i København 

være ganske anderledes, ligesom den teknologiske udvikling med f.eks. 

selvkørende biler kan have revolutioneret transportsektoren 

fundamentalt.  
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Samtidig er muligheden for at analysere konsekvenserne for værdien af 

byggeretter af at etablere Lynetteholm som en helt eller delvist bilfri bydel 

er begrænset af, at der på nuværende tidspunkt ikke er udlagt en 

lokalplan for området. Lokalplanen fastsætter et områdes planforhold, 

som definerer anvendelses- og udnyttelsesmulighederne for de enkelte 

grunde i området.  Når kommuner/kommunalt ejede selskaber skal 

udstykke nye grunde til byudvikling, så får de som oftest gennemført en 

uvildig vurderingsrapport af f.eks. en mægler eller ejendomsrådgiver. 

Ejendomsrådgiverne har til det formål som oftest lokal- eller 

dellokalplaner til rådighed, eller som minimum skitser til lokalplaner. 

 

Projektets lange realiseringshorisont samt usikkerheden omkring 

planforholdene på Lynetteholm bidrager til usikkerhed i undersøgelsen ift. 

at vurdere, hvordan bosætningsdynamikker kan forventes at blive 

påvirket af at etablere Lynetteholm som en helt eller delvist bilfri bydel. 

 

Sparsomt videns- og datagrundlag om sammenhængen mellem 

bilfrihed og grund-/boligpriser i den eksisterende litteratur 

Eftersom Lynetteholm er en ny ø, som endnu ikke er anlagt, forelægger 

der naturligt nok ikke noget datagrundlag om selve området, som kan 

anvendes i analysen. Vurderingen må derfor i stedet bero på eksisterende 

viden fra litteraturen, erfaringer fra andre bilfri byområder samt på 

antagelser om indretningen af Lynetteholm. 

 

Gennemgangen af eksisterende litteratur viser, at de fleste udenlandske 

(primært europæiske) studier af bilfri byområder overvejende fokuserer 

på mobilitetsaspekter af bilfrihed5. Det har i litteraturgennemgangen 

imidlertid ikke været muligt at identificere nogen studier, som har søgt at 

analyse sammenhængen mellem bilfrihed og grund-/boligpriser. Dette på 

trods af, at der findes flere eksempler på bilfri byområder, som har 

eksisteret siden 1990’erne. Dette kan hænge sammen med, at det ikke 

er muligt at observere, hvordan byggeretsprisen i de pågældende bilfri 

byområder ville have været, hvis området ikke blev planlagt som bilfrit.  

 

 
5 Carfree and Low-car development, Dr. Steven Melia (2014) 

Lynetteholms skala og karakteristika sammenlignet med 

eksisterende eksempler på bilfri byområder besværliggør 

overførbarheden af allerede gjorte erfaringer 

Med anlæg af Lynetteholm er det muligt at udvikle en helt ny og stor 

bydel centralt i København med plads til både boliger og erhvervsarealer. 

Projektet er imidlertid med sin skala/størrelse og karakteristika som 

blandet byområde anderledes sammenlignet med eksisterende ”bilfri” 

byområder.  

 

Langt størstedelen af de eksisterende eksempler fra udlandet er enten 

tidligere erhvervsområder, som er blevet omdannet til bæredygtige 

boligområder med fokus på at mindske graden af bilejerskab til fordel for 

fodgængere og cyklister, eller historiske bymidter, hvor der er indført bil- 

eller parkeringsrestriktioner. Hvad angår nye bilfri byområder er der altså 

primært tale om bydele til boligbebyggelse og ikke bydele med blanding 

af boliger og erhverv som Lynetteholm, eller eksisterende bymidter, der 

er fredeliggjort for trafik, og som indretningsmæssigt ikke har meget til 

fælles med Lynetteholm. Overførbarheden af erfaringer fra eksisterende 

bilfri byområder til Lynetteholm skal derfor anskues i dette lys.       

 

Der er med andre ord flere usikkerheder og forhold, som afgrænser 

muligheden for at estimere værdien af byggeretter på Lynetteholm og 

dermed ikke mindst også betydningen af et etablere bydelen som helt 

eller delvist bilfri for byggeretsprisen. 

 



Rambøll - Bilag 5: Etablering af Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel – Analyse af konsekvenser for finansering 

 

  

 

16/72 

4. KONSEKVENSER FOR GRUNDSALGS-

PRISER (BYGGERETSPRISER) 

Formålet med dette kapitel er at præsentere og beskrive resultaterne fra 

afdækningen af konsekvenserne for grundsalgsprisen (byggeretsprisen) 

ved at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel.  

 

Udviklingen i bilejerskab og mobilitetsbehov vurderes at have stor 

selvstændig betydning for muligheden for at etablere Lynetteholm som 

helt eller delvist bilfri bydel. Dette behandles derfor i et særskilt afsnit 

(4.1).   

 

Kapitlets centrale afsnit (4.2) omfatter en model til vurdering af 

bilfrihedens betydning for prisdannelsen af byggeretter på Lynetteholm. I 

dette afsnit præsenteres også de beregningstekniske forudsætninger for 

analysen, herunder hvordan arealer på Lynetteholm forventes prioriteret 

og anvendt. Vurderingen omfatter dels kvalitative beskrivelser af 

forskellige mekanismer og i hvilken retning (positiv/negativ), de forventes 

at påvirke byggeretsprisen, samt kvantitative estimeringer på 

påvirkningens størrelse i et %-interval. Udgangspunktet for den 

kvantitative vurdering er parametrene i grundværdi-residualmetoden. 

 

Herefter følger en beskrivelse af de byplanlægningsmæssige virkemidler, 

som Københavns Kommune kan prioritere til at styrke attraktiviteten af 

en helt eller delvist bilfri Lynetteholm (afsnit 4.3). Formålet med dette 

er at vise, hvordan kommunen med forskellige prioriteringer i 

byplanlægningen, herunder indretningen og trafikbetjeningen af den nye 

bydel, kan styrke efterspørgslen efter at bo og etablere virksomhed på 

Lynetteholm, hvis den etableres som helt eller delvist bilfri, og dermed 

påvirke prisen på byggeretter.  

 

 
6 Kommuner der udgør Københavns Omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, 

Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion (afsnit 4.4), som samler op på 

centrale resultater og konklusioner fra analysen. 

4.1 Bilejerskab og mobilitetsbehov nu og i fremtiden 

Muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel 

skal ses i sammenhæng med udviklingen i bilejerskab og københavnernes 

behov for mobilitet.  

 

Bilejerskabet i Hovedstadsområdet er steget siden 2010 

Der har været høj befolkningsvækst i Hovedstadsområdet siden 2010. 

Særligt Københavns Kommune har oplevet stor vækst, hvor antallet af 

familier er steget med 15 pct. over perioden, svarende til en tilvækst på 

ca. 50.000 familier. Tilsvarende er antallet af familier steget med hhv. 4 

pct., 6 pct. og 7 pct. i Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner, samt 

med 8 pct. i kommunerne i Københavns Omegn6. Samtidig er andelen af 

familier med bil steget i hele Hovedstadsområdet, jf. figur 4-1 nedenfor. 

Figur 4-1: Udviklingen i familiernes bilrådighed i Hovedstadsområdet, 2010 og 2019 

Kilde: Rambøll pba. data fra Statistikbankens tabel BIL800. 
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Figuren viser, at andelen af familier med bil til rådighed er steget med 1 

%-point i både Københavns og Frederiksberg kommuner, mens andelen 

er steget med 2-3 %-point i Tårnby og Dragør kommuner samt i 

omegnskommunerne.  

 

Det er værd at bemærke, at bilejerskabet er markant lavere i Københavns 

og Frederiksberg kommuner sammenlignet med de øvrige kommuner i 

Hovedstadsområdet. Det hænger sammen med, at andelen af unge og 

studerende er høj i hovedstadsområdet, og at begge grupper i lavere grad 

en den øvrige befolkning har bil. For mange kan det dog også være et 

udtryk for, at omkostningerne ved at have bil i København er for høj, dels 

som følge af utilstrækkelige parkeringsmuligheder (eller høje 

parkeringsafgifter), og dels som følge af den megen trafik. 

 

Kombinationen af høj befolkningsvækst og øget bilejerskab har medført, 

at antallet af familier med bil til rådighed er steget med mere end 19.000 

alene i Københavns Kommune. I de seneste 10 år er antallet af familier 

med bil steget med knap 40.000 for Hovedstadsområdet tilsammen 

(Landsdel København og Landsdel Københavns Omegn). Antallet af biler 

hjemmehørende i hovedstaden er dermed steget de seneste 10 år, hvilket 

øger presset på hovedstadens veje og parkeringsfaciliteter. Det stigende 

bilejerskab står umiddelbart i kontrast til muligheden for at realisere 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. 

 

Denne udvikling har imidlertid ikke medført stigninger i biltrafikarbejdet 

inden for Københavns Kommunes grænser. Således viser Københavns 

Kommunes trafiktællinger, at biltrafikarbejdet (mio. km pr. hverdag) er 

faldet med 4 pct. fra 2010 til 20187. Det dækker over et fald på 13 pct. i 

trafikken i Indre By og en stigning i biltrafikken på tværs af 

kommunegrænsen på 5 pct. 

 
7 Bilag 3: Baggrund, udfordringer og muligheder i forhold til reduktion af biltrafikken i Indre By og 

brokvartererne, Københavns Kommune (2019).  

8 Bilag 3: Baggrund, udfordringer og muligheder i forhold til reduktion af biltrafikken i Indre By og 

brokvartererne, Københavns Kommune (2019). 

 

Over samme periode er cykeltrafikken steget med 51 pct. i Indre By og 

med 34 pct. på tværs af kommunegrænsen, imens antallet af påstigere 

på en hverdag i den kollektive trafik i Københavns Kommune er steget fra 

ca. 660.000 til knap 700.0008. Det lavere bilejerskab i Københavns og 

Frederiksberg kommuner hænger således sammen med, at flere 

københavnere i Indre By vælger cyklen eller den kollektive trafik.  

 

Stor usikkerhed om fremtidens mobilitet øger behovet for 

fleksibel by- og trafikplanlægning 

Forskere og eksperter er enige om, at usikkerheden om, hvordan 

fremtidens mobilitet udvikler sig, er en af de største udfordringer for 

planlægningen af byer og prioriteringen af infrastrukturinvesteringer. 

Mobilitetsbehov og transportadfærd afhænger i høj grad af folks livsstil 

og holdninger. Flere undersøgelser9 peger på, at fremtidens mobilitet er 

drevet af særligt tre megatendenser; 1) urbanisering, 2) 

klimaforandringer og ressourceknaphed, og 3) teknologisk udvikling og 

digitalisering.  

 

Urbaniseringen medfører, at behovet for god og effektiv infrastruktur 

øges i takt med, at befolkningen stiger i byerne. Folk flytter til byerne for 

at have mulighed for at interagere med andre mennesker, samt for at få 

glæde af byernes større udbud af job- og uddannelsesmuligheder, 

kulturelle aktiviteter og ”storbyens puls”.  

 

Øget urbanisering i hovedstadsområdet betyder større mobilitetsbehov i 

både den individuelle og kollektive trafik. Center for Fremtidsforskning 

argumenterede i 2012, at kraftigt voksende mobilitetsbehov vil medføre 

voksende trafikmængder både kollektivt og individuelt10. Denne 

forudsigelse har holdt stik; Region Hovedstadens vækstbarometer for 

9 Megatendenser – Fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet, Metroselskabet og Hovedstadens 

Letbane (2017) og Fremtidens mobilitet – Fire scenarier for 2035, Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

(2018). 

10 https://www.fremforsk.dk/artikler/1-fremtidens-mobilitet/  

 

https://www.fremforsk.dk/artikler/1-fremtidens-mobilitet/
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2016 viste, at trængsel koster regionen 2 mia. kr. i tabt produktion hvert 

år11. Og dette tal forventes at fordoble frem til 2025. 

 

Ekspertgruppen for Mobilitet konkluderede i deres seneste rapport fra 

marts 2018, at personbiltrafik vil stige med ca. 16 pct. frem mod 203012. 

Væksten vil være relativt større i København end i den resterende del af 

landet. Ifølge Vejdirektoratet vil næsten hele vejnettet i København være 

kritisk belastet i 203013. 

 

Øget velstand og befolkningstilvæksten vil øge transportefterspørgslen og 

vil sammen med urbaniseringen skabe markant mere trængsel i 

København. Herudover drives trafikvæksten af, at flere og flere i dag bor 

uden for København og pendler ind til byen på job, jf. Figur 4-2 nedenfor. 

F.eks. er antallet af beskæftigede, der pendler fra omegnskommunerne 

til København steget med 23 pct. siden 2010.  

 

Den stigende pendling skyldes dels høje boligpriser centralt i byen samt 

dels ønsket om at flytte i en større bolig med mere plads for f.eks. 

børnefamilier. Men den stigende pendling sætter pres på 

vejinfrastrukturen i København, herunder ikke mindst arbejdspladsernes 

behov for parkeringsmuligheder for at kunne imødekomme det stigende 

antal medarbejdere, som pendler ind til København fra det øvrige 

Sjælland. 

 
11 Megatendenser – Fremtidens kollektive transport i hovedstadsområdet, Metroselskabet og Hovedstadens 

Letbane (2017). 

12 https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-

ny.pdf  

13 Vejdirektoratet definerer i rapporten Statsvejnettet 2018 belastningsgrad som følger: ”Belastningsgrad 

beregnes som trafikmængden divideret med strækningens kapacitet. Belastningsgraden betegner 

udnyttelsen af vejens kapacitet. Det er almindeligt at vurdere trafikbelastningen i 100. største time, idet 

Figur 4-2: Antal beskæftigede med bopæl uden for København, som pendler til 

København 

 
Kilde: Rambøll pba. data fra Statistikbankens Tabel PEND100. 

 

Klimaforandringer og ressourceknaphed påvirker i dag store dele af 

vores samfund og vil i fremtiden gøre det i endnu højere grad. 

Transportsektoren stod i 2016 for knap 23 pct. af al udledning på 

verdensplan14. Udsigterne til en bindende Klimalov og internationale 

aftaler om reduktion af CO2-påvirkningen i transportsektoren betyder, at 

fokus på mere klimavenlige transportformer og en accelereret omstilling 

til grønnere privat og offentlig transport er højt på den politiske samt 

borgernes agenda. Det øgede fokus på klima og mere effektiv 

der herved betragtes en time med forholdsvis stor trafikbelastning, som kan være eksempel på en 

trafikeret myldretidstime på hverdage. Ved ikke at vælge årets allermest belastede timer ses bort fra 

trafikbelastninger, som sjældent indtræffer, og som eventuelt kan være atypiske i relation til den normale 

trafik på vejen.” Vejdirektoratet skelner mellem følgende belastningsgrader: Kritisk (belastningsgrad > 

95% i 100. største time), Stor (belastningsgrad på 80-95% i 100. største time), Moderat (belastningsgrad 

på 70-80% i 100. største time), Lav (belastningsgrad under 70% i 100. største time). 

14 https://www.iea.org/etp/tracking2017/transport/  
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ressourceudnyttelse må i fremtiden forventes at skabe et øget fokus på 

den kollektive trafik og cykeltrafikken i København. 

 

Teknologisk udvikling og digitalisering vil have store konsekvenser 

for behovet for og udbuddet af transportløsninger i hovedstadsområdet. 

Fremtidens mobilitet vil særligt drives af den teknologiske udvikling i form 

af førerløse biler, hvor transporttid i fremtiden kan være arbejds- eller 

fritid fremfor køretid. Dette kan have stor betydning for, hvordan borgere 

og virksomheder vælger at bosætte sig. Samtidig vil udbredelsen af 

delebilskoncepter, førerløse taxaer, og udviklingen af Mobility-as-a-

Service (MaaS) løsninger øge mobiliteten for byboere, som ikke selv ejer 

en bil. Disse muligheder vil i fremtiden desuden kunne udgøre reelle 

alternativer til private biler i de største byer, herunder i København, 

hvilket vil mindske behovet for parkering15. Ekspertgruppen Mobilitet for 

fremtiden vurderer, at delebilskoncepter og automatisering kan gøre 

bilkørsel mere attraktivt og reducere markedsandelene fra den kollektive 

transport. Dette vil skabe et øget behov fremadrettet for vejinfrastruktur, 

der kan understøtte efterspørgslen i den individuelle trafik.  

 

Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden peger desuden på, at de fleste 

byboere fortsat vil foretrække at have en privat bil frem for en delebil, da 

det giver større fleksibilitet. Dette hænger sammen med priserne på P-

licenser, som i dag er meget lavere end markedsprisen på 

parkeringspladser. Hvis Lynetteholm etableres som helt eller delvist bilfri 

bydel, og bilejere underlægges at betale den faktiske omkostning til 

parkering, som vi har set i flere udenlandske eksempler med bilfri 

boligområder, så vil den højere pris på P-licenser få nogle bilejere med 

begrænset kørselsbehov til at fravælge privat bil. Når delebiler i fremtiden 

er en mulighed, så mindskes ulemperne ved dette.  

 

For virksomhederne betyder den teknologiske udvikling inden for f.eks. 

3D-print og droneteknologi, at varer i fremtiden kan produceres mere 

lokalt eller kan leveres på andre måder end i vejtrafikken. Disse 

 
15 https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-

ny.pdf  

teknologier vil formentlig være med til at mindske vejens betydning for 

erhvervstransport. Virksomheder vil imidlertid stadig være afhængige af, 

at medarbejdere, leverandører og kunder nemt og hurtigt kan komme til 

og fra virksomheden. Det taler for, at den individuelle trafik også 

fremadrettet vil være vigtig for erhvervssegmentet. 

 

Usikkerhederne forbundet med udviklingen i fremtidens mobilitet har stor 

betydning for muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller 

delvist bilfri bydel. Flere interviewpersoner peger i den forbindelse på, at 

det er vigtigt, at byplanlægningen af den nye ø har indbygget en vis 

fleksibilitet. Fleksibiliteten er nødvendig for løbende at kunne justere 

indretningen og trafikplanlægningen af øen ud fra udviklingen i beboeres 

og virksomheders mobilitetsbehov.  

 

Vi identificerer en række ”trade-offs” flere steder i analysen. For at bryde 

med disse vurderer vi, at det kan være relevant at optimere forløbet af 

etableringen af Lynetteholm ved at udbygge i etaper og i ”zoner”, hvor 

visse kvarterer er målrettet de, formodet yngre og højtuddannede, for 

hvem det er en ekstra værdi, at der er bilfrihed, mens andre kvarterer er 

målrettet de (antageligvis ældre eller travle børnefamilier), der ønsker 

parkering (og måske også butikker tæt ved). Hovedprioriteringen for 

sidstnævnte gruppe vil være, at al logistik er så optimeret som 

overhovedet muligt. En sådan udbygning vurderes at give større 

manøvrerum for at ændre kurs undervejs, såfremt der skulle vise sig 

vanskeligheder. 
 

Endelig vil teknologiudviklingen i form af alternative transporttilbud til 

indbyggerne, og dels udviklingen i de omliggende byområder i forhold til 

adgang til parkering samt generelle trafikrestriktioner, have betydning 

for, om det bliver nemmere eller sværere at nå ind til Lynetteholm. 

 

https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-ny.pdf
https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-ny.pdf
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Bilejerskabet forventes at falde fremadrettet sfa. af delbilisme og 

styrket kollektiv transport, hvilket understøtter muligheden for at 

etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel 

Flere internationale studier peger på, at udbredelsen af delebilskoncepter 

og delbilisme medvirker til at reducere antallet af biler i husstandene 

(Haustein & Sick, 2015). Samtidig medvirker forbedringerne i de 

kollektive trafikmuligheder (senest med åbningen af Metro Cityringen og 

senere med åbningen af metroen til Nordhavnen og Sydhavnen) også til, 

at færre københavnere vælger at eje en bil (Mulalic et al., 2016). Dette 

skyldes, at biltrafik og kollektiv trafik er substitutter, og at folks 

beslutning om bilejerskab og bosætning for det meste sker samtidig. 

Selvom bilejerskabet forventes at falde i fremtiden, vil delebilskoncepter 

og automatisering dog ikke reducere personbiltrafikken grundet kraftigt 

stigende mobilitetsbehov16.  

 

I forslag til Kommuneplan 2019 åbnes muligheden for forsøg med 

udvikling af bilfrie byområder. På baggrund heraf skal der udarbejdes en 

vejledning til developere, der ønsker at benytte muligheden for at udvikle 

bilfrie eller delvist bilfrie områder. Der foregår samtidig et arbejde med at 

mindske biltrafikken i Middelalderbyen, mens Københavns Kommune i 

forbindelse med seneste budget ligeledes besluttede at gennemføre en 

analyse af generel reduktion af biltrafikken i Indre By og brokvartererne. 

Det er blot et par af de dagsordener, der relaterer sig til den stigende 

interesse for bilfrie områder og generel reduktion af biler i byen. 

Interessen bunder bl.a. i udfordringerne med trængsel på vejene i 

hovedstadsområdet samt mulighederne for at reducere CO2-udledningen 

fra biltrafikken og dermed understøtte målsætningerne i Københavns 

Kommunes Klimaplan. 

 

Rambøll vurderer, at det relativt lavere bilejerskab i København 

understøtter muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller delvist 

bilfri bydel. Københavnerne er i forvejen vant til at transportere sig på 

andre måder end med bil, hvorfor mobilitetsbehovene hos de fleste 

 
16 https://www.fremforsk.dk/artikler/1-fremtidens-mobilitet/ 

københavnere stadig vil blive opfyldt på en helt eller delvist bilfri 

Lynetteholm, hvis øen forbindes med god og effektiv kollektiv 

infrastruktur og gode cykelforbindelser. Behovet herfor er særligt vigtigt, 

når man tager Lynetteholms placering langt væk fra centrum i 

betragtning. 

 

Vurderingen bunder også i resultaterne fra undersøgelsen Bedre Byer, 

som Rambøll har gennemført blandt mere end 500 borgere i København 

i løbet af efteråret 201717. Her angiver hhv. 69 pct., 75 pct. og 77 pct., 

at det at kunne komme nemt rundt med offentlig transport, til fods eller 

på cykel har stor eller afgørende betydning for Københavns attraktivitet. 

Tilsvarende mener kun 18 pct., at det har stor eller afgørende betydning 

for byens attraktivitet, at man nemt kan komme rundt med bil. 

Københavnernes holdninger til, hvad der gør byen attraktiv at bo i (ud fra 

mobilitetsmæssige hensyn), understøtter således muligheden for at 

etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. 

 

Samtidig vurderes det øgede mobilitetsbehov dog at besværliggøre 

muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. 

Der vil stadig i fremtiden være behov for vejinfrastruktur til at opfylde 

dette mobilitetsbehov, også i nye byudviklingsområder som Lynetteholm. 

Det lavere bilejerskab betyder dog, at mobilitetsbehovet i den individuelle 

trafik fremadrettet i højere grad skal opfyldes gennem delebilskoncepter, 

førerløse taxaer og MaaS-løsninger, som ikke kræver parkeringsfaciliteter 

i nærheden af egen bolig, som det er tilfældet med privatejede biler. Dette 

taler for muligheden for at etablere bydelen som bilfri, hvor der er ingen 

eller kun meget begrænset mulighed for parkering. 

  

17 https://bedre-byer.ramboll.com/wp-content/uploads/2017/12/hvad-gr-en-by-attraktiv-at-leve-i-

borgerundersgelse-i-syv-danske-byer-.pdf 

https://www.fremforsk.dk/artikler/1-fremtidens-mobilitet/
https://bedre-byer.ramboll.com/wp-content/uploads/2017/12/hvad-gr-en-by-attraktiv-at-leve-i-borgerundersgelse-i-syv-danske-byer-.pdf
https://bedre-byer.ramboll.com/wp-content/uploads/2017/12/hvad-gr-en-by-attraktiv-at-leve-i-borgerundersgelse-i-syv-danske-byer-.pdf
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4.2 Vurdering af konsekvenser for grundsalgsprisen 

(byggeretsprisen) ved brug af grundværdi-residualmetoden 

For at kunne vurdere konsekvenserne af at etablere Lynetteholm som helt 

eller delvist bilfri bydel er det nødvendigt at have et udgangspunkt for 

vurderingen. Udgangspunkter er her den forventede grundsalgsværdi 

(byggeretsværdi) på Lynetteholm. Til vurdering af konsekvenserne for 

grundsalgsprisen (byggeretsprisen) pr. m2 anvender vi grundværdi-

residualmetoden (se f.eks. RICS Valuation Information Paper No. 12)18.  

 

Ved anvendelse af grundværdi-residualmetoden fastsættes prisen på 

grunde/byggeretter gennem en baglæns beregning som forskellen 

mellem den forventede handelsværdi for en nyopført bygning og 

udviklingsomkostningerne forbundet med opførelse af bygningen på den 

pågældende grund. 

 

Modellen udtrykker investors tankegang ved byudviklingsprojekter og 

demonstrerer således, hvordan markedsaktører estimerer 

byggeretsprisen. Baggrunden for denne tankegang er, at grundpriser i sig 

selv ikke har megen interessere for købere. Det er snarere salgsprisen 

for/afkastet på den ejendom, der skal ligge på byggegrunden, som er 

interessant19. 

 

Når vi i de følgende afsnit benævner ”byggeretsprisen” eller 

”byggeretsværdien”, så henviser vi til prisen/værdien pr. m2 for at 

have ret til at bygge. I modellen bestemmes værdien af retten til at bygge 

i et område ud fra, hvor meget investoren/developeren kan/er villig til at 

betale for at kunne bygge i det pågældende område, når 

opførelsesomkostninger er fratrukket den forventede handelsværdi for 

ejendommen, der skal opføres på grunden. 

 

Vurdering ved anvendelse af grundværdi-residualmodellen foretages i 

følgende fire trin:  

 
18 https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-

standards/valuation/valuation-of-development-land-1st-edition-rics.pdf 

Figur 4-3: Trin i anvendelsen af grundværdi-residualmetoden 

 
 

 
Kilde: Rambøll, inspireret af RICS 

 

 

19 En forhandlet løsning – En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark, 

Center for bolig og velfærd, Realdania Forskning (2008). 

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-of-development-land-1st-edition-rics.pdf
https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-of-development-land-1st-edition-rics.pdf
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Trin 1: Identificering af planforhold og fastsættelse af 

beregningstekniske forudsætninger (afsnit 4.2.1) 

I dette trin identificeres byggegrundens optimale økonomiske 

anvendelses- og udnyttelsesmuligheder med udgangspunkt i tilgængelige 

kommune- og lokalplaner. Her fastsættes ligeledes de beregningstekniske 

forudsætninger såsom bebyggelsesprocenten, fordelingen af arealer til 

hhv. bolig og erhverv samt parkeringsnorm.  

 

Trin 2: Vurdering af bilfrihedens påvirkning af markedsværdien 

for nyopført ejendom (afsnit 4.2.2) 

Den forventede markedsværdi for nyopført ejendom i en optimal 

økonomisk henseende. Relevante parametre i vurderingen er, hvordan 

bilfriheden forventes at påvirke markedslejen for hhv. boliger og 

erhvervsejendomme samt investorers forrentningskrav. Vurderingen 

beror på en”alt-andet-lige-vurdering”, hvor vi holder valg af kollektiv 

trafikbetjening, indretning af byrummet med f.eks. grønne områder på 

Lynetteholm osv. ude af ligningen. Det er således kun effekter, der direkte 

følger af bilfriheden, f.eks. dårligere parkeringstilgængelighed eller 

mindsket nærhed til veje, som medtages i vurderingen. 

 

Trin 3: Vurdering af bilfrihedens påvirkning af 

udviklingsomkostninger (afsnit 4.2.3) 

Udviklingsomkostningerne for en ejendom afhænger bl.a. af 

ejendommens anvendelse og omfatter bl.a. totalentreprise, herunder 

udgifter til etablering af parkeringsfaciliteter, finansieringsomkostninger, 

og developer fee. I vurderingen af konsekvenser af bilfriheden for 

udviklingsomkostninger vurderer vi udelukkende på de parametre, som 

påvirkes af bilfriheden (dvs. omkostninger til etablering af parkering), 

mens de øvrige dele af udviklingsomkostninger holdes konstant. 

 

Trin 4: Samlet vurdering af bilfrihedens betydning for 

byggeretsværdien (afsnit 4.2.4) 

I det sidste trin gennemføres den samlede vurdering af bilfriheds 

betydning for byggeretsværdien pr. m2 på Lynetteholm. Grundværdien 

ansættes som værdien i ubebygget stand forudsat, at grunden anvendes 

og udnyttes bedst muligt i økonomisk henseende. I dette trin fratrækkes 

udviklingsomkostningerne (trin 3) fra markedsværdien for ejendommen 

(trin 2). 

 

Vi vil i vurderingen så vidt muligt skelne mellem det helt og det delvist 

bilfri scenarie. Muligheden for at skelne imellem de to scenarier er dog 

begrænset af kendskabet til planforhold, samt af den tilgængelige empiri.  

 

Vi har til analysens formål opstillet en beregningsmodel i Excel, som er 

en simplificeret udgave af grundværdi-residualmodellen. Modellen 

anvendes til at vurdere, hvordan byggeretsprisen påvirkes, når vi 

indregner de vurderede konsekvenser for hhv. markedsværdien af en 

nyopført ejendom (Trin 2) og udviklingsomkostningerne (Trin 3), jf. 

nedenstående screenshot.   

Figur 4-4: Screenshot af beregningsmodel, som anvendes i vurderingen 

 
Kilde: Rambøll 

 

Når vi anvender grundværdi-residualmodellen, er det nødvendigt at 

foretage en række simplificerende antagelser omkring centrale 

1. Beregning af etageareal

Etageareal

Grundstørrelse (kvm) 1.710.000                      1.710.000                      1.710.000                      

Maksimal bebyggelsesprocent (%) 150% 150% 150%

Etageareal (kvm) 2.565.000                     2.565.000                     2.565.000                     

(Grundstørrelse*bebyggelsesprocent)

2. Beregning af forventet handelsværdi af den optimale nyopførte ejendom

Handelsværdi kr/m2 mio kr. kr/m2 mio kr. kr/m2 mio kr.

Markedsleje (kr) 1.608,00                             4.124,52                   1.587,90                             4.072,96                   1.563,78                             4.011,10                   

Driftsomkostninger (kr) 402,00                                 1.031,13                   402,00                                 1.031,13                   402,00                                 1.031,13                   

Forrentningskrav (%) 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

Forventet handelsværdi af ejendom (kr) 32.160,00                          82.490,40                31.624,00                          81.115,56                30.980,80                          79.465,75                

((Markedsleje-driftsomkostninger)/forrentningskrav) -1,67% 3,7%

3. Beregning af opførselsomkostninger af den optimale nyopførte ejendom

Totalenterprise kr/m2 mio kr. kr/m2 mio kr. kr/m2 mio kr.

Totalenterprise (60% af den forventede handelsværdi af optimal nyopført ejendom) 19.296,00                           49.494,24                 19.296,00                           49.494,24                 19.296,00                           49.494,24                 

Andel af omkostning ved opførsel af parkeringsareal 0,00% 0,00% 5,18% 5,18% 5,18% 5,18%

Effektiv totalentreprise 19.296,00                           49.494,24                 18.296,00                           46.929,24                 18.296,00                           46.929,24                 

Totalenterprise i alt 19.296,00                          49.494,24                18.296,00                          46.929,24                18.296,00                          46.929,24                

Finanseringsudgifter

Renter i bygge og salgsperiode  (7,5% af totalenterprise) 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Finanseringsudgifter i alt 1.447,20                             3.712,07                   1.372,20                             3.519,69                   1.372,20                             3.519,69                   

Developer fee

Projektudviklier krav til fortjeneste (20% af totalenterprisen) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Developer fee i alt 3.859,20                             9.898,85                   3.659,20                             9.385,85                   3.659,20                             9.385,85                   

Opførselsomkostninger i alt 24.602,40                          63.105,16                23.327,40                          59.834,78                23.327,40                          59.834,78                

4. Beregning af grundværdi

kr/m2 mio.kr. kr/m2 mio.kr. kr/m2 mio.kr.

Grundværdi

Grundværdi for den optimale nyopførte ejendom 7.557,60                             19.385,24                8.296,60                             21.280,78                7.653,40                             19.630,97                

(Forventet handelsværdi af ejendom - opførselsomkostninger) NB: Trin 2-3 = Grundværdi

Udlejningsbolig 

Basis scenarie Helt bilfrit scenarie Delvist bilfrit scenarie
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modelinput. Selv små ændringer i disse input kan have forholdsvis stor 

betydning for den endelige byggeretsværdi og dermed også på, hvordan 

byggeretsværdien påvirkes af at etablere Lynetteholm som helt eller 

delvist bilfri20. Afsnit 4.2.5 præsenterer resultaterne fra en 

følsomhedsanalyse, hvor vi afprøver de vurderede konsekvensers 

følsomhed over for ændringer i centrale antagelser og input. 

 
20 RICS Valuation Paper No. 12: “The residual method requires the input of a large amount of data, which is 

rarely absolute or precise, coupled with making a large number of assumptions. Small changes in any of 

the inputs can cumulatively lead to a large change in the land value.” 
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4.2.1 Trin 1: Planforhold på Lynetteholm og 

beregningstekniske forudsætninger 

Planforhold på Lynetteholm 

Muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel 

er underlagt en række rammebetingelser, som er fastsat i Københavns 

Kommunes principper og politik for byudvikling og arealanvendelse. Disse 

principper udgør forudsætningerne for, hvordan arealerne på Lynetteholm 

kan anvendes og prioriteres.  

 

Der foreligger ikke en lokalplan for Lynetteholm, hvorfor vi ikke kan 

fastsætte planforholdene ved brug heraf. I stedet forudsætter vi, at 

udviklingen af Lynetteholm følger de mål, principper og 

rammebetingelser, som Københavns Kommune har fastsat i hhv. 

Fællesskab København21, som er kommunens vision frem mod 2025 for 

teknik- og miljøområdet, samt Kommuneplan 2019 – En verdensby med 

ansvar, som fremlægger en række målsætninger for byens udvikling frem 

mod 203122.   

 

Fælles for målsætningerne er bæredygtig byudvikling med fokus på, at 

transporten i videst muligt omfang sker til fods, på cyklen eller i den 

kollektive trafik, jf. Boks 1 nedenfor. Målsætningerne er udviklet i dialog 

med københavnerne selv. Det er derfor Rambølls vurdering, at 

udviklingen af Lynetteholm som en helt eller delvist bilfri bydel spænder 

fint i tråd med de generelle målsætninger for udviklingen af København. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 https://www.kk.dk/artikel/f%C3%A6llesskab-k%C3%B8benhavn 

 

 

22 https://kp19.kk.dk/sites/kp19.kk.dk/files/kommuneplan_19_forslag_til_49.pdf 

Visionen for 2025 fremlægger tre pejlemærker, som handler om at skabe en 

levende by, en by med kant og en ansvarlig by. Et centralt mål i det første 

pejlemærke er, at halvdelen af københavnernes ture til arbejde og 

uddannelse sker på cykel, og at minimum 70 pct. af kommunens indbyggere er 

tilfredse med muligheder for cykelparkering.  I henhold til pejlemærke 3 (den 

ansvarlige by) skal Københavns Kommune være CO2-neutral i 2025.  

Forslag til Kommuneplan 2019 – Verdensby med ansvar fremlægger 

målsætninger for Københavns udvikling frem mod 2031. Mål med særlig relevans 

for undersøgelsen: 

➢ Der skal bygges op til 60.000 boliger, bl.a. med moderne funktionsblandede 

bydele og bykvarterer, som skal sammenkobles med den øvrige del af 

Københavns infrastruktur, med særlig fokus på den kollektive trafik.  

➢ Skabe plads til 100.000 københavnere ved at sikre opførelse af nye boliger 

af varierende størrelse og type. Der skal opføres nye boliger til børnefamilier, 

par uden børn samt enlige. Boligområder skal være mangfoldige og med 

forskelligartet beboersammensætning, med fokus på tryghed, lav 

støjbelastning og indretning af byrum for alle grupper af borgere. 

Indkøbsmulighederne skal være alsidige, og transportafstande til indkøb skal 

begrænses, særligt for fodgængere, cyklister og brugere af kollektiv trafik. 

➢ Der etableres 2,4 mio. m2 erhverv som grundlag for 50.000 nye private 

arbejdspladser fordelt på et bredt udvalg af virksomhedstyper. De største 

arbejdspladser placeres stationsnært, med god adgang til kollektiv transport.  

➢ Antallet af kørte personture i byen skal fordeles med mindst en 1/3 på 

cykel, mindst en 1/3 med kollektiv trafik og højst 1/3 med bil. Cykling 

eller kollektiv transport skal stå for mindst 75 pct. af væksten i personture. 

➢ Der skal fremmes komfort og tilgængelighed for bløde trafikanter med 

yderligere fokus på sikkerhed, sundhed og ren luft. Der skal ligeledes 

skabes sammenhæng mellem alle transportformer, hvor særligt cyklister og 

fodgængere har let adgang til bykvaliteter gennem effektiv og tryg mobilitet.  

➢ Adgangen til og kvaliteten af grønne og blå områder skal øges. Der skal 

skabes rammer for, at sociale, kultur- og fritidsaktiviteter foregår i parker og 

natur. Udviklingen af områderne skal ses i sammenhæng med 

beboersammensætning og befolkningsudvikling, og skal gavne hele byen. 

Boks 1: Målsætninger for udviklingen af København i Fællesskab København og 

Forslag til Kommuneplan 2019 

https://www.kk.dk/artikel/f%C3%A6llesskab-k%C3%B8benhavn
https://kp19.kk.dk/sites/kp19.kk.dk/files/kommuneplan_19_forslag_til_49.pdf
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Beregningstekniske forudsætninger 

Vurderingen af konsekvenserne for grundsalgsprisen (byggeretsprisen) 

beror på en række antagelser om Lynetteholms arealanvendelse. 

Forudsætningerne er afstemt i dialog med Københavns Kommune. 

 

Arealstørrelse 

Udgangspunktet for beregningerne er Lynetteholms udformning i 

principaftalen. Her udgør den nye ø 190 hektarer. By & Havn har i det 

seneste forslag til udformningen af Lynetteholm foreslået en udvidelse af 

holmen, så den i alt udgør 282 hektarer, jf. kortet nedenfor. Der er 

imidlertid ikke taget stilling til, om arealudvidelsen skal bebygges eller 

bruges til andre formål. Derfor tager vores vurdering udgangspunkt i den 

oprindelige udformning med et areal på 190 hektarer. 

Kort 4-1: Udformning af Lynetteholm, forslag og principaftale 

 
Kilde: Københavns Kommune 

 

Bebyggelsesprocent, arealanvendelse og parkeringsnorm 

Bebyggelsesprocenten er fastsat til 150 pct., jf. principaftalen. Det 

svarer til en samlet bebyggelse på 2,85 mio. m2.  

 

Arealanvendelsen fordeler sig med 60 pct. til boliger, svarende til 1,71 

mio. m2 (heraf 25 pct. til almenboligbebyggelse), 25 pct. til 

erhvervsbebyggelse, svarende til 712.500 m2 og 15 pct. til parkering, 

svarende til 427.500 m2. Fordelingen af bolig/erhverv/parkering er lavet 

af byplanlæggere i Københavns Kommunes økonomiforvaltning pba.  

erfaringer fra andre byudviklingsområder. Arealanvendelsen anvendes i 

analysen som grundlag for at fastlægge nøgletal for markedslejen, 

investors forrentningskrav mm. baseret på markedskonforme data for 

forskellige bygningstyper (f.eks. kontor). Nøgletallene anvendes i den 

kvantitative vurdering som udgangspunkt for estimeringen af 

påvirkningen på byggeretsprisen. Planforholdene for Lynetteholm 

fastlægges først fra år 2024 og frem, jf. projektets faseinddeling.  

Figur 4-5: Faseinddeling for realiseringen af Lynetteholm 

 
Kilde: By & Havn 
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Det kan derfor på nuværende tidspunkt ikke fastslås, hvordan hhv. bolig- 

og erhvervsarealet forventes anvendt på forskellige boligtyper og til 

forskellige erhvervsmål.  

 

Boliger 

Når kommuner (eller kommunalt/statsligt ejede selskaber som By & 

Havn) afsætter byggegrunde, så er de forpligtet til at sælge til 

markedsprisen for at undgå en subsidiering af private. Kommuner skal 

derfor som udgangspunkt sælge til højeste pristilbud, når den udbyder 

grunde til salg, herunder på Lynetteholm. I praksis sælges der dog langt 

fra altid til højeste pris, idet det er lovligt at inkludere en række 

kvalitetsparametre i vurderingen af det mest fordelagtige tilbud. 

Kommunerne vil have kvalitet i nyt byggeri, ligesom de kan stille krav til 

hvilket boligtyper, der opføres (f.eks. almenboliger)23.  

 

Vurderingen af konsekvenser for byggeretsprisen for boliger foretages 

kun for boligtyper, der er underlagt almindelige markedsvilkår, dvs. 

ejerboliger og lejeboliger. Byggeretsværdien for de almene boliger (som 

antages at udgøre 25 pct. af den samlede boligmasse på Lynetteholm) 

fastsættes af Københavns Kommune og påvirkes ikke af, at øen potentielt 

etableres som helt eller delvist bilfri bydel24. 

 

Ved anvendelse af grundværdi-residualmetoden til vurdering af hvordan 

byggeretsprisen påvirkes af bilfrihed, skal grundvurderingen afspejle 

grundens værdi i ubebygget stand ved bedst mulig økonomisk 

anvendelse. Den optimale anvendelse vil som oftest være ejerlejligheder, 

da markedsværdien for nye ejerboliger i udgangspunktet er højere end 

for nye udlejningsboliger25. En analyse af EjendomDanmark (2018) viser, 

 
23 En forhandlet løsning – En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark, 

Center for bolig og velfærd, Realdania Forskning (2008). 

24 Under forudsætning af at markedsprisen for grunden i begge tilfælde er højere end det maksimale beløb 

den almennyttige boligforening kan betale inden for maksimumbeløbet for støttet byggeri.  

 

Dette vil f.eks. ikke være tilfældet i krisetider, hvor markedsprisen presses ned, og byggeomkostningerne for 

de almennyttige samtidig sænkes. 

25 Statistiske metoder til vurdering af grunde under ejerboliger, Skatteministeriet (2018). 

at efterspørgslen på boligmarkedet frem mod 2025 vil være størst inden 

for ejerboliger og private udlejningsboliger26. Vi vurderer derfor, at det er 

relevant at differentiere mellem de to boligtyper i vurderingen af 

konsekvenserne ved at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri 

bydel.  

 

Vi tager i vurderingen ikke højde for størrelsen på de boliger, som skal 

bygges på Lynetteholm. Vi antager, at boligerne bygges svarende til 

boligbehovet, hvor den demografiske udvikling peger på et øget behov 

for flere mindre boliger27. 

 

I Forslag til Kommuneplanen 2019 foreslås det, at 50 pct. af etagearealet 

i nybyggeriet kan disponeres frit, mens boligerne i de resterende 50 pct. 

skal være minimum 95 m2. Dette antages at være udgangspunktet for 

boligbebyggelsen på Lynetteholm. 

 

Erhvervsejendomme 

Vurderingen af konsekvenser for byggeretsprisen for erhvervsejendomme 

vil omfatte hhv. kontor- og servicevirksomheder, samt detailhandel. Vi 

vurderer på baggrund af de afholdte interviews, at produktions- og 

logistikvirksomheder ikke vil finde det attraktivt at placere sig på 

Lynetteholm, hvis den etableres som helt eller delvist bilfri. Dette skyldes, 

at disse typer af virksomheder er meget transporttunge, og at en helt 

eller delvist bilfri lokation vil gøre det mere eller mindre umuligt at drive 

den form for virksomhed28. Vi foretager derfor ikke en særskilt vurdering 

for disse. 

 

26 https://issuu.com/hverve/docs/stigende_eftersp__rgsel_efter_bolig?e=2332567/58199429 

27 Se f.eks. Boligmarkedsanalyse for Hovedstaden, Copenhagen Economics & Kuben Management (2018) og 

Demografi, Boligbehov og boligprisudvikling i Københavns Kommune, Copenhagen Economics (2018). 

28 Produktions- og logistikvirksomheder kunne potentielt lokalisere sig ved opkørselsanlæg til Østlig Ringvej i 

det delvist bilfri scenarie. Vi vurderer imidlertid, at andre lokationer vil være mere attraktive for denne type 

af virksomheder, f.eks. Ørestad, Ishøj eller Avedøre Holme. Det er derfor attraktiviteten (og 

byggeretsprisen) på alternative lokationer, der også i høj grad gør det urealistisk at placere produktions- 

og logistikvirksomhed på Lynetteholm. 

https://issuu.com/hverve/docs/stigende_eftersp__rgsel_efter_bolig?e=2332567/58199429
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Prioriteringen af arealer i en fremtidig lokalplan for Lynetteholm har stor 

betydning for, hvordan grundene kan anvendes og dermed også for 

værdien af byggeretterne på Lynetteholm. Rambøll tager derfor forbehold 

for, at planforholdene endnu ikke er fastlagte. 

 

Parkeringsnormen for byudviklingsområder i Forslag til 

Kommuneplanen 2019 er 1 plads pr. 175 m2 bolig og 1 plads pr. 150 m2 

erhverv, hvilket erfaringsmæssigt omtrent svarer til de 15 pct. ovenfor. I 

det helt bilfri scenarie forudsættes, at bilejerskabet kun er 5 pct. af 

niveauet i basisscenariet, mens bilejerskabet i det delvist bilfri scenarie 

er 50 pct. af niveauet i basisscenariet. Dette svarer til de 

beregningstekniske forudsætninger, som implementeres i OTM-modellen 

for at simulere Lynetteholm med meget få (helt bilfri) eller færre biler 

(delvist bilfri), jf. Bilag 2. Det laver bilejerskab medfører selvsagt et lavere 

behov for parkering i de bilfri scenarier.  

 

I både det helt bilfri scenarie og i det delvist bilfri scenarie antages det, 

at parkering for det begrænsede antal hjemmehørende biler og 

besøgende (erhvervsparkering) sker i P-anlæg på randen af bydelen, 

med en betaling, der svarer til Ørestad. Vi antager derfor i analysen, at 

omkostningerne forbundet med etablering af P-anlæg afholdes som en 

fælles udgift ifm. byggemodningen af Lynetteholm og altså ikke indgår i 

investors/developers vurderingskalkule. I begge scenarier er 

udviklingsomkostningerne derfor lavere end i basisscenariet.  

 

Funktionsopdeling og placering af erhvervsarealer 

Vurderingen beror på en forudsætning om, at arealerne på Lynetteholm 

ikke funktionsopdeles i det helt bilfri scenarie, således erhvervsarealerne 

f.eks. udelukkende placeres i yderkanten af øen tættest på 

motorvejsafkørslen og metrostationerne. Vi forudsætter således, at 

erhvervsarealerne og boligarealerne fordeles ligeligt på hele Lynetteholm.  

 

 
29 En forhandlet løsning – En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark, 

Center for bolig og velfærd, Realdania Forskning (2008). 

I det delvist bilfri scenarier forudsætter vi imidlertid, at øen opdeles i to 

forskellige grundtyper af områder. I den ene type område vil det meste 

af øens erhverv holde til. Disse områder vil arealmæssigt fylde en 

tredjedel af øen og ligge spredt. I den anden type område vil der blive 

bygget boliger. De vil optage de resterende to tredjedele af øen. Vi skelner 

ikke i analysen mellem de to delvist bilfri scenarier, dvs. hhv. det 

funktionsopdelte og det blandede. 

 

Vi forudsætter desuden, at de største arbejdspladser placeres 

stationsnært i overensstemmelse med Københavns Kommunes 

principper for byudvikling og arealanvendelse, jf. afsnit 3.1. 

4.2.2 Trin 2: Vurdering af bilfriheds betydning for 

markedsværdien af nyopført ejendom 

Investorer, herunder ejendomsselskaber, institutionelle investorer 

(pensionskasser), internationale fonde samt udviklere/developere er 

sammen med kommuner og kommunalt/statsligt ejede selskaber (såsom 

By & Havn i København) centrale aktører i prisfastsættelsen af 

byggegrunde i Danmark. Investorer og developere arbejder naturligvis 

forskelligt men fælles for dem alle er, at deres primære 

vurderingsinstrument ifm. investerings- og byudviklingsprojekter er den 

interne beregning af projektets afkast. Med denne beregner de, om det 

kan betale sig for dem at investere i et byudviklingsprojekt29.  

 

Markedslejen og driftsomkostninger 

Startpunktet for denne beregning er altid markedsværdien af den bolig 

eller erhvervsejendom, som man kan bygge på den pågældende 

byggegrund. Den forventede markedsværdi kan i de fleste tilfælde 

fastsættes ved brug af den afkastbaserede model – denne model bruges 

ved værdiansættelse ifm. udlejningsejendomme. Vi anvender den 

afkastbaserede model som udgangspunkt for vurderingen af 

konsekvenserne af at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri 
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bydel for markedsværdien af både nye private udlejningsboliger og 

erhvervsejendomme.  

 

Markedsværdien for en udlejningsejendom ved anvendelse af den 

afkastbaserede metode kan beregnes som: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑟. 𝑚2 =
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑙𝑒𝑗𝑒 − 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
 

 

Markedsværdien fastsættes på baggrund af markedslejen fratrukket 

driftsomkostninger kapitaliseret ved investorens forrentningskrav til 

ejendomsinvesteringen. Markedslejen for erhvervsejendomme og 

udlejningsboliger korrigeres for tomgangsprocenten30.  

 

Baseret på de gennemførte interviews samt litteraturgennemgangen 

vurderer vi, at påvirkningen af markedsværdien primært sker gennem 

efterspørgselseffekter på markedslejen. Vi antager, at 

driftsomkostningerne er uændrede. Teknisk set påvirkes omkostningerne 

til drift af, at investor ikke længere skal afholde omkostninger til drift og 

vedligehold af parkeringsfaciliteter. Samtidig indsamler investor dog 

heller ikke indtægter fra P-licenser. Vi antager derfor, at nettoeffekten af 

lavere driftsomkostninger til parkering og lavere indtægter fra P-licenser 

er nul. 

 

Driftsomkostningerne antages at udgøre 25 pct. af markedslejen, mens 

markedslejen og forrentningskravet i basisscenariet fastsættes pba. 

tilgængelige markedsdata for København for nye boliger med sekundær 

boligbeliggenhed31.  

 
30 Tomgangsprocenten for boliger fastsættes til 4 pct. (jf. 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23995156-33671247-2.pdf), mens 

tomgangsprocenten for hhv. kontorejendomme og detailhandelsejendomme sættes til 5,9 pct. og 4,4 pct. 

(jf. Markedsupdate PULS 3. kvartal 2019, Colliers Int.).  

31 Colliers Int. definerer primære boligbeliggenheder som f.eks. Langelinie eller Havneholmen, mens Valby 

og Ørestad Syd er sekundære boligbeliggenheder. Ved at anvende markedslejen for sekundære 

beliggenheder antager vi en konservativ værdi for markedslejen på Lynetteholm. Lejeniveauet og 

startforrentningen i vores beregninger er baseret på markedsdata for nyopførte boliger i størrelsen 80-100 

Til fastsættelse af markedsværdien for ejerboliger anvender vi den 

gennemsnitlige salgspris pr. m2 i perioden januar 2018 til oktober 2019 

for ejerlejligheder i Københavns Kommune, som opgøres på Boligsiden.dk 
32. 

 

Når Lynetteholm etableres som bilfri bydel, så påvirker det efterspørgslen 

efter at bo på og placere virksomhed i området. Efterspørgselseffekter 

indregnes i markedsværdien af ejendommen gennem påvirkninger af 

markedslejen. I vurderingen medtager vi kun de påvirkninger, som kan 

isoleres til beslutningen om at gøre Lynetteholm helt eller delvist bilfri. 

Det betyder, at vi kun medtager effekter, som direkte kan relateres til 

bilrestriktionerne ud fra en ”alt-andet-lige”-betragtning.  

 

I de to bilfri scenarier (helt og delvist bilfri) anvender vi estimater fra 

litteraturen for relevante faktorer, som påvirkes af bilfriheden (f.eks. 

virksomheders tilgængelighed til vejinfrastruktur), og deres betydning for 

boligpriser, til at estimere, hvordan markedslejen påvirkes af bilfriheden. 

Disse underbygges gennem kvalitative beskrivelser og udsagn fra de 

gennemførte interviews. Grunden til, at vi ikke direkte kan overføre 

empiriske estimater af effekter for boligpriser, er, at en procentvis 

ændring af markedsværdien svarer til en procentvis større ændring af 

værdien af byggeretten. Byggeretsværdien er med andre ord mere 

prisfølsom end ejendomsværdien. 

 

Ved anvendelse af de empiriske estimater til vurdering af påvirkningen på 

markedsværdien i de bilfri scenarier foretager vi en simplificeret, om end 

nødvendig antagelse om, at effekterne kan anvendes med modsatte 

fortegn. Tag f.eks. dette tænkte eksempel. Effekten af nærheden til 

m2, ekskl. stue- og penthouselejligheder. Markedslejen repræsenterer dermed et gennemsnitligt lejeniveau 

for nye boliger i København. 

32Det bør noteres, at data er baseret på salgspriser for både nye og gamle ejerlejligheder i København. Link: 

https://www.boligsiden.dk/markedsindeks?statisticType=SalesPricePerSquareMeterIndexed&areas=a1&are

as=r1084&propertyTypes=HouseAndTerraceHouse&tab=graph 

 

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/23995156-33671247-2.pdf
https://www.boligsiden.dk/markedsindeks?statisticType=SalesPricePerSquareMeterIndexed&areas=a1&areas=r1084&propertyTypes=HouseAndTerraceHouse&tab=graph
https://www.boligsiden.dk/markedsindeks?statisticType=SalesPricePerSquareMeterIndexed&areas=a1&areas=r1084&propertyTypes=HouseAndTerraceHouse&tab=graph


Rambøll - Bilag 5: Etablering af Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel – Analyse af konsekvenser for finansering 

 

  

 

29/72 

parkering forudsættes at være en 0,5 pct. stigning i markedslejen for hver 

100 meter, en bolig er placeret tættere på parkeringsfaciliteter inden for 

en given maksimal afstand. Med ovennævnte antagelse antager vi, at 

hver 100 meter, en bolig er placeret længere væk fra 

parkeringsfaciliteter, medfører et fald i markedslejen på 0,5 pct.  

 

Endeligt skal det bemærkes, at de estimerede effekter på markedslejen 

er gennemsnitseffekter.  

 

Forrentningskravet 

Vi antager i vurderingen, at investors forrentningskrav forbliver uændret 

som følge af bilfrihed33. Denne antagelse kan diskuteres. 

Forrentningskravet er et udtryk for investors krav til afkast baseret på 

risikoen i investeringsprojektet. Det vurderes ud fra de gennemførte 

interviews, at risikoen for investor vil stige i de bilfri scenarier, særligt i 

det helt bilfri scenarie. Det skyldes tre forhold. 

 

Det første forhold omhandler det faktum, at investorer ikke kan basere 

deres risikovurdering på tidligere erfaringer med bilfri bydele i Danmark, 

da sådanne ikke findes i samme skala som Lynetteholm, jf. 3.3. Flere af 

vores interviewpersoner udtrykker, at fleksibilitet i lokalplanlægningen 

mindsker risikoen for investor og derigennem forrentningskravet. Det helt 

bilfri scenarie vurderes ”meget” restriktivt og mindre fleksibelt. Det kan 

presse forrentningskravet opad. 

 

Den øgede risiko eksemplificeres også i nogle af de mest kendte 

udenlandske eksempler på bilfri boligområder. I Vauban i Freiburg viste 

investorer og developere f.eks. ikke megen interesse i at deltage i 

byudviklingen, som i stedet blev organiseret igennem såkaldte bolig-

kooperativer og privatpersoner34: 

 

 
33 EjendomDanmark definerer forrentningskravet som ”ejendommens benchmarkafkast fastsat til brug for den 

afkastbaserede model før reguleringer. […] Forrentningskravet er det afkast, der kompenserer investors 

risici. Når risikoen stiger, bør kompensationen også stige, hvilket afspejles i en stigning i forrentningskravet. 

Forrentningskravet kan sammenlignes med afkastet af en alternativ risikofri investering (oftest er definitionen 

den effektive rente på statsobligationer eller kontanter) plus et tillæg for risikofaktorer. Det ønskede krav til 

”From the beginning, priority for residential development was given to 

private homeowners and Baugruppen, rather than investor developers, 

who, in any case, showed little interest at the time in participating in a 

project that was seen as too radical with regard to energy use standards, 

ecological design and ‘car-free’ living.” 

 

Det andet forhold kan forklares ved klassisk markedslogik, hvor mindre 

konkurrence presser prisen (her forrentningskravet) op. Hvis Lynetteholm 

etableres om bilfri bydel, så afskærer det interessen blandt nogle 

investorer og developere. Når der er færre investorer og developere på 

markedet for byggegrunde på Lynetteholm, så er konkurrencen om at få 

lov til at bygge mindre. Det presser forrentningskravet opad.   

 

Det tredje forhold handler om, at det i højere grad vil afholde udenlandske 

investorer fra at investere i byudviklingsprojekter på Lynetteholm. Dette 

skyldes, at investeringsbeslutningen beror på en vurdering af alternative 

investeringer og afkastgraden fra disse. Eftersom de større, udenlandske 

investorer sammenligner en mulig investering på Lynetteholm i 

København med en lignende investering i f.eks. Stockholm, Oslo, London, 

m.fl., så har de flere investeringsmuligheder at vælge imellem, som 

tilbyder et højere risikojusteret afkast end en bilfri Lynetteholm. De 

danske investorer (primært de danske pensionsselskaber), som er 

tilbage, sammenligner primært investeringsmuligheder inden for 

Danmarks grænser. De har et højere forrentningskrav generelt, fordi de i 

lavere grad har mulighed for at diversificere deres investeringsportefølje 

og dermed mindske den samlede risiko i deres investeringer. I den 

forbindelse er det også relevant at nævne, at de danske 

pensionsselskaber i september 2019 har sat et mål om at investere op til 

350 mia. kr. til grøn omstilling frem mod 2030. Dette er under den 

forudsætning, at investeringerne er rentable og kan producere det 

nødvendige afkast til de danske pensionskunder. Hvorvidt nogle af disse 

afkast (også refereret til som forrentningskravet eller afkastsmålet) er konventionelt konstrueret fra en 

risikofri rente og en markedsrisikopræmie for investeringsejendomme.” Se Værdiansættelse af 

investeringsejendomme – Definition af forrentningskrav, EjendomDanmark (2013). 

34 The sustainable urban district of Vauban in Freiburg, Germany, G. J. Coates (2013). 
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milliarder vil kunne opnå pensionskassernes afkastkrav i et bilfrit 

scenarie, er usikkert. 

 

Rambøll vurderer således, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt 

vidensgrundlag for at vurdere, i hvilken grad forrentningskravet påvirkes 

af bilfriheden. Eftersom den øgede risiko primært omfatter efterspørgslen 

(og dermed niveauet for markedslejen), så håndterer vi i stedet den 

øgede risiko gennem tilpasninger af denne.  

4.2.2.1 Boliger 

Hvordan påvirkes efterspørgslen efter at bo på Lynetteholm? 

Erfaringer fra udenlandske eksempler med bilfri boligområder viser, at 

områderne generelt er populære hos dem, som ønsker at leve uden bil. 

Områdernes attraktivitet skyldes særligt det stærke sociale sammenhold, 

som er udviklet i områderne. Concito (2016) har lavet en opsamling på 

erfaringerne fra en række udenlandske eksempler med bilfri byområder 

(ingen af områderne er helt bilfri, men kan nærmere betegnes som delvist 

bilfri). Erfaringerne viser, at det er forskelligt hvilke befolkningsgrupper, 

der finder det attraktivt at bo i bilfri bydele35. I Vauban i Freiburg, som er 

et af de mest kendte eksempler, er størstedelen af beboerne 

børnefamilier. Det samme gælder i Stellwerk 60 i Köln, samt Floridsdorf i 

Wien. En analyse af sidstnævnte viser, at uddannelsesniveauet er højt 

sammenlignet med den gennemsnitlige beboer i Wien. Fælles for de 

byområder, som Concito beskriver, er imidlertid, at mangfoldigheden er 

stor, og at de ikke er domineret af enkelte befolkningsgrupper. 

 

Melia et al. (2010) finder i en undersøgelse af potentialet for bilfri 

byudvikling i Storbritannien, at de beboere, som aktivt har valgt at leve 

uden bil (”carfree choosers”) eller er positivt stemte overfor at leve bilfrit 

(”carfree possibles”) kan karakteriseres ved, at 1) de er yngre, 2) de bor 

oftere alene, 3) deres indkomstniveau er lavere end gennemsnittet (dog 

højere end for de personer, som ufrivilligt ikke ejer egen bil), 4) færre har 

børn, 5) størstedelen bor i ejerbolig, mens andelen, der bor i privat 

 
35 Bilfri byområder, Concito (2016). 

36 Analyse af det fremtidige boligbehov i København, Københavns Kommune (2019). 

udlejningsbolig, også er højere end gennemsnittet. Melia et al. finder, at 

klimabevidsthed er den primære årsag til fravalget af bilejerskab blandt 

”carfree choosers”. 

 

Flere af de interviewpersoner, som Rambøll har spurgt ifm. analysen, 

peger på, at en bilfri Lynetteholm primært vil være attraktiv for dem, som 

arbejder centralt i København, og som er vant til at klare sig uden bil i 

hverdagen. Det kan både være børnefamilier, hvor en eller begge 

forældre arbejder centralt i København, eller par uden børn og enlige, 

som generelt har et lavere bilejerskab. Dette stemmer overens med den 

seneste analyse af det fremtidige boligbehov i København, som viser, at 

64 pct. af dem, der flytter i nye boliger, i forvejen er bosiddende i 

kommunen36. 

 

Fælles for de interview, som Rambøll har gennemført, er, at usikkerheden 

forbundet med efterspørgselseffekterne vurderes meget høj. Flere 

interviewpersoner nævner, at det afhænger af planlægningen, hvor 

særligt kvaliteten af den kollektive trafikbetjening og ikke mindst 

cykelinfrastrukturen er afgørende på en bilfri Lynetteholm. Udover 

ovennævnte segmenter peger interviewpersonerne på, at efterspørgslen 

vil komme fra unge og studerende samt højtuddannede, mens 

efterspørgslen blandt det ældre segment vurderes lav. Rambøll vurderer, 

at sidstnævnte kan være en udfordring, eftersom andelen af ældre 

forventes at vokse betydeligt. Det er derfor vigtigt, at ny byområder også 

tilpasses det ældre segment. 

 

Enkelte interviewpersoner mener ikke, at det vil påvirke efterspørgslen 

negativt, hvis bilfriheden indføres. Argumentet for dette er, at der til den 

tid vil være langt større fokus på at leve grønt, klimabevidst og 

bæredygtigt, sammenlignet med i dag. Dette er en megatendens, som 

allerede er i gang, og som særligt er udbredt blandt de yngre 

generationer37. I denne virkelighed vil en bilfri Lynetteholm være 

attraktiv, da bydelen vil anses som værende på forkant med udviklingen.  

37 Megatendenser – Fremtidens kollektive transport i Hovedstadsområdet, Metroselskabet og Hovedstadens 

Letbane (2017). 
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Flere af interviewpersonerne peger imidlertid på, at efterspørgslen efter 

særligt ejerboliger på Lynetteholm vil påvirkes negativt, hvis den 

etableres som helt eller delvist bilfri. Det skyldes en række risikofaktorer.  

 

For det første er risikoen ved en bilfri Lynetteholm højere for 

boligejere, fordi bilejerskabet er mere udbredt blandt denne gruppe. 

Figur 4-6 viser en karakteristik over danske familier, hvor graden af 

bilejerskab (opdelt i hhv. lav, gennemsnitligt og høj) sammenholdes 

med familiernes boligforhold, indkomstniveau, socioøkonomiske status 

og uddannelsesniveau. Procentsatserne angiver andelen af familier, som 

har bil til rådighed inden for de enkelte grupperinger.  

 

Figuren viser, at bilejere i højere grad bor i ejerbolig, i højere grad er i 

beskæftigelse, i gennemsnit har et højere indkomstniveau, og at 

bilejerskabet er højst for par med og uden børn. Figuren viser også, at 

bilejerskabet i gennemsnit er højest for de grupper, som har en 

erhvervsfaglig uddannelse eller en kort- eller mellemlang videregående 

uddannelse, hvorimod bilejerskab er lidt mindre udbredt blandt personer 

med en lang videregående eller forskningsuddannelse. Ifølge enkelte af 

interviewpersonerne anses bilen som et statussymbol i nogle 

lavindkomstgrupper, og bilejerskab kan bl.a. også være kulturelt 

betinget.  

 

Det bør nævnes, at data for familiernes bilrådighed dækker over alle 

danske familier. Bilejerskabet er generelt lavere i København. Hvorvidt 

fordelingen af familier med hhv. lav, gennemsnitlig og høj andel 

bilejerskab ville være anderledes, hvis de samme opgørelser var 

tilgængelige udelukkende for København, er svært at vurdere. 

 

 

 

Figur 4-6: Karakteristika for familier med bil til rådighed 

 
Kilde: Rambøll pba. data fra Danmarks Statistik. Data er for 2018. 

 

Denne gruppe (bilejere) vil skulle ændre deres adfærd, hvad angår 

bilejerskab og sandsynligvis også mobilitetsvaner, hvis de skal bosætte 

sig i en bilfri bydel. Dette vurderes at være en stor hindring i det helt 

bilfri scenarie, da det forudsætter, at beboere på Lynetteholm på mere 

permanent basis beslutter, at de ikke vil bruge bil i hverdagen.  

 

Eftersom behovet for at have en bil til rådighed ændrer sig i løbet af 

livet, kan beslutningen om bilejerskab ændre sig. Risikoen ved denne 

manglende fleksibilitet og dynamik ift. valget af bilejerskab gælder for 

så vidt også for personer, der bor til leje. Risikoen vurderes omvendt 
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ikke i samme grad at gælde i det delvist bilfri scenarie, idet det her 

stadig vil være muligt at parkere i decentrale P-huse fordelt på 

Lynetteholm. 

 

For det andet er der en risiko forbundet med gensalg af ejerboligen. 

Det er afgørende for de fleste boligkøbere, at den bolig, de køber, uden 

for store gener og omkostninger kan sælges igen. Eftersom 

efterspørgslen efter at købe egen bolig vurderes at være lavere på en 

helt bilfri Lynetteholm, så er risikoen for, at ens ejerbolig ikke sælges 

videre, højere. Denne risiko påvirker efterspørgslen efter (og 

markedsværdien for) ejerboliger negativt.  

 

De beboere, som vil efterspørge at bo på en helt eller delvist bilfri 

Lynetteholm, vil være dem, som enten ikke ejer bil, eller som ikke bruger 

den i hverdagen. Dette hænger sammen med, at det (selv i det helt bilfri 

scenarie) stadig vil være muligt at eje en bil og parkere i randen af 

Lynetteholm. Det vil dog være for besværligt at anvende bilen i 

hverdagen. Dette er allerede tilfældet for mange københavnere i dag, 

særligt for dem, der bor i den indre by, hvor parkeringstilgængeligheden 

er lav.  

 

Dette understøttes af nylig offentliggjort undersøgelse af forskellige 

byområders indvirkning på transportvaner, som er udarbejdet af en 

arbejdsgruppe bestående af Ørestad Innovation City Copenhagen, 

Rambøll og By & Havn38. Undersøgelsen af transportvanerne i Nordhavn 

og Amager Øst afkræfter hypotesen om, at et højt bilejerskab fører til 

mere brug af motorkøretøj i de bynære områder. Begge bydele er 

karakteriseret ved høj grad af grønne transportvaner på trods af, at 

bilejerskabet er højere end i de øvrige undersøgte bydele. De 

argumenterer som følge:  

 

 
38 

https://static1.squarespace.com/static/5d243d8f0bc08d0001710812/t/5dc01463bcfc042fbcd94847/15728

69321595/Trafikrapport  

”I byudviklingsøjemed er bilejerskabets relativt svage effekt på 

transportvanerne i de bynære områder en central observation, da det kan 

sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt man skal prioritere at gøre plads til 

parkering af biler, som ikke anvendes i de områder, hvor der er høje 

indkomstniveauer. Det er videre interessant at stille spørgsmål ved, om 

det er muligt at udvikle byområder, som opfordrer til anderledes og mere 

bæredygtige luksusgoder end en bil? Eller hvorvidt parkeringen af biler 

skal finde sted uden for de bynære områder så længe de ikke udgør et 

nødvendigt transportmiddel?”  

 

Ifølge undersøgelsen vurderes det, at bilejerskabets effekt på 

transportvaner i nogen grad afhænger af indkomstniveau, og at bilen i 

områder med højt indkomstniveau og højt bilejerskab er et luksusgode, 

som ikke påvirker transportvanerne i hverdagen. Det understøtter 

umiddelbart muligheden for at etablere Lynetteholm som helt eller delvist 

bilfri bydel, da det indikerer, at mange bilejere i København godt kan klare 

sig i hverdagen uden bil. De vil derfor måske godt kunne acceptere, at 

parkering ikke sker lige uden for eget hjem. 

 

Det er Rambølls vurdering, at der er et trade-off forbundet med 

beslutningen om at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. 

I basisscenariet (ikke-bilfri) afskæres efterspørgslen fra den nederste del 

af markedet (målt på indkomst), mens efterspørgslen fra en stor del af 

markedet i den øvre del af markedet (målt på indkomst) afskæres i de 

bilfri scenarier.   

 

Dette skyldes på den ene side, at flere studier peger på, at krav om 

minimumsnormer for parkering øger lejeomkostningerne. Når 

parkeringsomkostninger betales som en del af huslejen, så substitueres 

bilejere på bekostning af ikke-bilejere39, idet parkeringsafgifter ikke kan 

finansiere de samlede omkostninger ved etablering og drift af parkering40.  

39 Se f.eks. Lehe (2018): How minimum parking requirements make housing more expensive og Gabbe 

(2017): Hidden costs and deadweight losses: Bundled parking and residential rents in the metropolitan 

United States. 

40 Andersson et al. (2015) finder, at etablering af parkeringsfaciliteter øger byggeomkostninger med 10 pct., 

og at indtægter fra parkeringsafgifter kun kan dække ca. halvdelen af disse omkostninger. 

https://static1.squarespace.com/static/5d243d8f0bc08d0001710812/t/5dc01463bcfc042fbcd94847/1572869321595/Trafikrapport
https://static1.squarespace.com/static/5d243d8f0bc08d0001710812/t/5dc01463bcfc042fbcd94847/1572869321595/Trafikrapport
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Eftersom de husholdninger, som ikke råder over en bil, oftere har en 

lavere indkomst, så påvirker fordyrelsen af markedslejen (i basisscenariet 

hvor parkeringsomkostninger betales over markedslejen) deres mulighed 

for at bo mere centralt, hvor huslejen er højest. Denne fordyrelse betyder, 

at den nederste del af indkomststigen i basisscenariet afskæres fra at bo 

bestemte steder i København, herunder i nye byudviklingsområder, hvor 

lejeniveauet generelt er relativt højere. Hvis Lynetteholm gøres helt eller 

delvist bilfri, så påvirkes efterspørgslen i dette segment positivt, idet 

parkeringsomkostningen ikke afholdes som en del af markedslejen. 

 

På den anden side er der en risiko for, at man ved etablering af 

Lynetteholm som bilfri bydel afskærer den del af markedet, som ejer bil. 

Karakteristisk for den del af markedet er, at de oftere bor i ejerbolig, 

oftere er beskæftiget på højeste niveau eller i lederpositioner, og at de i 

højere grad har en højere indkomst (jf. figuren ovenfor).  

 

Det er Rambølls vurdering baseret på ovenstående samt de gennemførte 

interviews, at det kan være svært at sikre en mangfoldig og bredt 

sammensat bosætning i det helt bilfri scenarie (som er en målsætning i 

kommunens vision). Efterspørgslen efter boliger på en helt bilfri 

Lynetteholm vil i højere grad komme fra de grupper, som ikke i forvejen 

ejer bil. Denne gruppe har i gennemsnit et lavere rådighedsbeløb og er 

dermed i lavere grad i stand til at betale en høj leje. Denne dynamik må 

forventes at have en negativ betydning for det forventede 

markedslejeniveau på Lynetteholm og dermed på byggeretsværdien.   

 

Omvendt er det vores vurdering, at det vil være muligt at sikre en mere 

mangfoldig bydel i det delvist bilfri scenarie sammenlignet med 

 
41 Carfree and low car development, Steven Melia (2014).  

42 Det skal bemærkes, at effekterne er estimeret for traditionelle bydele og ikke specifikt for bilfri 

byområder. Som beskrevet i afsnit 3.3, så findes der ingen studier, der har søgt at påvise sammenhængen 

mellem bilfrihed og bolig-/grundpriser. Vi antager imidlertid, at effekterne også kan anvendes for bilfri 

byområder. Vi benytter så vidt muligt studier baseret på data for boligmarkedet i Hovedstadsområdet og 

basisscenariet. Dette skyldes, at flere på den nederste del af 

indkomststigen har mulighed for at bo på Lynetteholm (hvis de lavere P-

anlægsomkostninger omsættes til lavere markedsleje), mens den øverste 

del af indkomststigen ikke afskærmes fra at kunne bruge bilen i 

hverdagen og dermed fortsat vil efterspørge boliger på Lynetteholm. 

 

Hvordan påvirker bilfriheden markedsværdien for boliger? 

Fordelene for beboere på en bilfri Lynetteholm er, at der er bedre forhold 

for bløde trafikanter (fodgængere og cyklister), mindre luftforurening 

mindre trafikstøj og bedre adgang til grønne områder41. Ulemperne ved 

en bilfri Lynetteholm for beboere er forringede parkeringsmuligheder 

samt længere rejsetid til arbejdspladser, indkøb og andre bykvaliteter, 

som ligger uden for centrum. Disse effekter er veldokumenterede i 

litteraturen og kan således indregnes i markedsværdien i de bilfri 

scenarier, jf. tabellen nedenfor42.  For ejerboliger indregner vi 

påvirkningerne direkte i markedsværdien, mens vi for lejeboliger 

indregner påvirkningerne indirekte i markedsværdien gennem 

påvirkninger af markedslejen. Dette skyldes, som nævnt tidligere, at 

markedsværdien for en udlejningsejendom fastsættes ved brug af den 

afkastbaserede metode  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑟. 𝑚2 =
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑙𝑒𝑗𝑒−𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
, 

mens markedsværdien for ejerboliger fastsættes pba. salgspriser for 

ejerlejligheder i København for 2018 og 2019. 

 

 

 

 

medtager kun effekter, der er statistisk signifikante. Den helt centrale kilde er Lundhede et al’s (2013) 

studie Værdisætning af bykvaliteter – fra hovedstad til provins. Vi har været i kontakt med medforfatter for 

dette studie, Toke Emil Panduro, som validerede, at effektestimaterne kan anvendes til denne 

undersøgelse. 
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Tabel 4-1: Parametre, som påvirkes af bilfriheden, og vurderede effekter for markedslejen af udlejningsboliger og markedsværdien af ejerboliger 

Parameter 

(kilde) 
Beskrivelse af påvirkningen  

Helt bilfri 

scenarie 

 

Delvist bilfri 

scenarie 

 

Støjgener fra 

vejtrafik  

(Lundhede et al, 2013 

& Transport- og 

Bygningsministeriet, 

2016) 

Støj fra vejtrafik mindskes i de bilfri scenarier. Vi antager, at støjniveauet i basisscenariet er 65-69 dB, svarende til det 

næstlaveste niveau i Lundhede et al.’s (2013) studie. Her påvirkes værdien af boliger i dB-zonen med -3,58 pct. Effekten 

er størst i det helt bilfri scenarie, hvor vi antager, at støjen fra vejtrafik helt forsvinder (under 60 dB). I det delvist bilfri 

scenarie antager vi, at støjniveauet sænkes til 60-64 dB, som er det laveste niveau i studiet med negativ påvirkning på 

boligprisen. Her påvirkes værdien af boliger med -2,11 pct. Jf. Transport- og Bygningsministeriets (2016) undersøgelse 

Trafikstøj – Et overset problem, vil udbredelsen af elbiler kunne nedsætte det gennemsnitlige støjniveau fra vejtrafik i 

fremtiden. Støjen vil dog ikke forsvinde helt med elbiler, hvorfor effekten vurderes relevant at medtage i de bilfri 

scenarier. Vi antager, at effekten er relevant for 28 pct. af boligmassen, svarende til andelen af boliger, der er belastede 

af vejstøj i Danmark. Vi antager, at effekten er den samme for både udlejningsbolier og ejerboliger. 

+ 1 pct. + 0,5 pct. 

Afstand til større 

veje 

(Lundhede et al, 2013 

og Transport- og 

Bygningsministeriet, 

2016) 

Markedslejen påvirkes positivt i det helt bilfri scenarie, idet afstanden til større veje mindskes. Den samme effekt 

antager vi ikke materialiserer sig i lige så høj grad i det delvist bilfri scenarie, fordi der stadig skal etableres større 

vejinfrastruktur. Lundhede et al. finder, at boligpriser påvirkes med -0,03 pct. pr. meters afstand til større veje inden for 

200 meters afstand. Vi antager, at effekten er relevant for 28 pct. af boligmassen, svarende til andelen af boliger, der er 

belastede af vejstøj i Danmark, og at effekten er den samme for både udlejningsbolier og ejerboliger, jf. ovenfor.  

+ 1,5 pct. + 0,75 pct. 

Luftforurening  

Ifølge den seneste basisfremskrivning fra Energistyrelsen, så vil elbiler i 2030 udgør blot 9 pct. af den samlede vognpark 

under fravær af nye tiltag43. Det er imidlertid vores forventning, at det i 2035 (hvor bosætningen på Lynetteholm kan 

igangsættes) ikke længere vil være muligt at købe nye benzin- og dieselkøretøjer i Danmark, jf. udmeldingen fra den 

forrige regering samt den nuværende regerings store fokus på klima. Andelen af elbiler vil derfor sandsynligvis være 

højere end 9 pct. til den tid. Størstedelen af bilparken vil imidlertid stadig bestå af ”sorte” biler, hvorfor de negative 

påvirkninger af luftforurening stadig vil være til stede. Der findes mange studier, som undersøger betydningen af 

luftforurening for boligpriser og/eller grundværdier. Chay & Greenstone (2005) finder f.eks. en boligpriselasticitet på 

mellem -0,2 og -0,35 for en 1 pct. stigning i partikelforurening (TSPs, total suspended particulates) i USA. Chakraborti, 

Heres & Cortés (2016) finder i et studie med data fra Mexico City en marginal betalingsvillighed (MWTP) for forbedringer 

i niveauerne for SO2, PM2.5 og PM10 svarende til højere grundværdier på hhv. 3 pct., 2,4 pct. og 1 pct. Lundhede et al. 

(2013), som er det mest omfattende danske studie, der prissætter bykvaliteters betydning for boligpriser, estimerer ikke 

effekten af luftforurening særskilt. Den er i stedet omfattet af variablen ”afstand til større veje”. Vi har allerede taget 

højde for bilfrihedens påvirkning af denne variabel, hvorfor der ikke er nogen særskilt effekt af lavere luftforurening som 

følge af bilfriheden. 

Ingen effekt Ingen effekt 

Adgang til 

parkeringsfaciliteter 

(Christiansen et al., 

2016 og Van 

Interviewpersonerne peger på dette parameter som en af de faktorer, der har størst negativ betydning for markedslejen, 

særligt i det helt bilfri scenarie. Det har ikke været muligt at identificere nogen studier, som direkte estimerer denne 

effekt. Et studie af Christiansen et al (2016) finder, at beboere i gns. er villige til at gå op til 155 m fra hjem til 

parkeringsplads. I det delvist bilfri scenarie er der i gns. 600 m til parkering, mens den gns. gangafstand er ca. 1.500 m i 

 

Udlejningsbo

liger:  

(-6) –  

 

Udlejningsbo

liger:  

(-2,5) –  

 
43 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/bf19.pdf
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Ommeren, Wentink & 

Dekkers, 2011) 

det helt bilfri scenarie. Dette betyder, at den manglende adgang til parkering i begge scenarier må forventes at påvirke 

markedslejen markant negativt. Prisen for en P-licens i Ørestad kan anvendes som udtryk for beboeres betalingsvillighed 

for beboerparkering. Den er på ca. 12.000 kr. årligt44. Vi vurderer imidlertid, at dette er et konservativt estimat. Van 

Ommeren, Wentink & Dekkers (2011) finder f.eks., at beboeres betalingsvillighed for gadeparkering er 10 EUR pr. dag, 

svarende til ca. 27.000 kr. om året. Vi antager derfor, at beboeres betalingsvillighed i stedet er mellem 12.000 kr. og 

20.000 kr. om året. Eftersom denne effekt ikke er relevant for alle beboere, så vægter vi effekten efter graden af 

bilejerskab for hhv. lejeboliger (40 pct.) og ejerboliger (nedrundet til 80 pct.), jf. Figur 4-6. Vi antager, at markedslejen i 

det delvist bilfri scenarie kun påvirkes med 40 pct. af effekten i det helt bilfri scenarie, svarende til forholdet mellem den 

gns. gangafstand i de to scenarier (600/1500).  

(-3,75) pct. 

 

 

Ejerboliger: 

(-10) –  

(-6) pct. 

 

(-1,5) pct. 

 

 

Ejerboliger: 

(-4) –  

(-2,5) pct. 

 

Jobtilgængelighed 

Mange studier viser, at nærheden til arbejdspladser er et helt afgørende bosætningskriterie, særligt på 

ejerboligmarkedet. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at der rent empirisk kan påvises et negativt forhold mellem 

grundværdier og omkostninger forbundet med pendling. I de bilfri scenarier påvirkes nærheden til de arbejdspladser, 

som ikke nemt kan nås med kollektiv transport eller cykel. I et studie af bosætningsmønstre i København finder Mulalic 

et al. (2016), at jobtilgængeligheden i bil ikke har nogen statistisk signifikant effekt for boligpriser. Det skyldes, at alle 

jobs i Storkøbenhavn er tilgængelige for alle med bil. De finder derimod, at jobtilgængeligheden med kollektiv 

infrastruktur har stor betydning for boliglokalisering og bilejerskab. Beregninger i OTM-modellen viser imidlertid, at 1,1 

mio. jobs er tilgængelige inden for 60 minutters pendling i gns. for de to trafikzoner på Lynetteholm (283 og 287) i 

basisscenariet, mens jobtilgængeligheden i det helt bilfri scenarie ”kun” er knap 900.000. Det svarer til et fald på ca. 19 

pct. Vi vurderer derfor, at markedsværdien for ejerboliger påvirkes negativt i det helt bilfri scenarie som følge af lavere 

jobtilgængelighed. Omvendt vurderer vi ikke, at der vil være nogen negativ påvirkning af lavere jobtilgængelighed i det 

delvist bilfri scenarie, da det her stadig vil være muligt at bruge bilen i hverdagen. Samtidig vurderer vi ikke, at 

markedslejen for udlejningsboliger vil blive påvirket, jf. nedenfor. 

Kim & Jin (2019) undersøger betydningen af jobtilgængelighed for huspriser og lejeniveauet i Chicago. De finder, at en 1 

pct. stigning i jobtilgængelighed medfører en stigning på ca. 1,5 pct. for huspriser (huspriselasticitet på 1,5). Effekten er 

statistisk signifikant. De finder omvendt ikke nogen statistisk signifikant effekt for lejeniveauet. Effekten er estimeret 

pba. data for Chicago, hvor bilen spiller en markant vigtigere rolle for jobtilgængeligheden sammenlignet med 

København, jf. også studiet af Mulalic et al. (2016). Dette understøttes af flere tyske, norske og britiske studier, hvor 

huspriselasticiteten ift. beskæftigelsespotentialet45 estimeres til mellem 0,25 og 0,3 (Ahlfeldt & Wendland, 2015). Vi 

vælger derfor at anvende en mere konservativ priselasticitet på 0,25. Når der er 19 pct. færre job inden for 60 minutters 

pendlingsafstand, så betyder det med ovennævnte priselasticitet, at markedsværdien for ejerboliger påvirkes negativt 

med 4,75 pct. pr. m2.  

Udlejningsbo

liger: Ingen 

effekt 

 

Ejerboliger: 

 (-4,75) pct. 

Ingen effekt 

Nærhed til 

cykelinfrastruktur 

Forholdene forbedres for cykelmobiliteten i de bilfri scenarier. Dette skyldes, at bybilledet ikke længere domineres af 

biler, hvilket giver bedre plads og ”manøvrevilkår” for cyklister. Der findes en række studier, som estimerer effekten af 

bedre cykelfaciliteter for boligpriser. Størstedelen af disse studier er enten amerikanske eller britiske, f.eks. Transport for 

London (2016), Racca & Dhanhju (2006) og Pelechrinis et al. (2017). Vi vurderer imidlertid ikke, at der vil være nogen 

yderligere effekt af styrket cykelmobilitet i de bilfri scenarier. Dette skyldes, at der allerede i basisscenariet vil blive 

investeret i højklasset cykelinfrastruktur, herunder supercykelstier, fra Lynetteholm. Denne vurdering understøttes af, at 

cykelinfrastruktur ikke indgår i de danske studier, som prissætter bykvaliteters betydning for boligpriser.    

Ingen effekt Ingen effekt 

 
44 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-02-nu-gaar-beboere-rettens-vej-i-kamp-mod-p-afgifter-paa-over-10000-kroner 

45 Beskæftigelsespotentialet, eller employment potential, anvendes i flere studier som udtryk for jobtilgængeligheden i byer, som er polycentriske (dvs. hvor arbejdspladserne er koncentreret i mere end ét centrum). Se f.eks. 

Ahlfeldt & Wendland (2015), The Spatial Decay in Commuting Probabilities: Employment Potential vs. Commuting Gravity. Link: https://core.ac.uk/download/pdf/35438041.pdf.  

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-02-nu-gaar-beboere-rettens-vej-i-kamp-mod-p-afgifter-paa-over-10000-kroner
https://core.ac.uk/download/pdf/35438041.pdf
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Fodgængervenlighed 

(Leinberger & Alfonzo, 

2012) 

Parameteren er baseret på den omfattende litteratur om ”walkability”, som her oversættes til fodgængervenlighed. I de 

bilfri scenarier er bevægeligheden for fodgængere bedre, da bybilledet ikke er domineret af biler og de negative 

barriereeffekter, som vejinfrastrukturen forårsager. Effekten er størst i det helt bilfri scenarie. Wei et al. (2015) finder 

f.eks., at investering i fodgængervenlighed (f.eks. gennem indførelse af bilrestriktioner) vil forøge boligpriser i områder, 

som allerede er fodgængervenlige, og som ligger tæt på andre fodgængervenlige områder. Den modsatte effekt findes 

for bilafhængige områder. Størstedelen af de gennemførte studier er fra USA, hvorfor overførbarheden til Lynetteholm 

kan diskuteres. Leinberger & Alfonzo (2012) finder i et studie pba. af data for Washington, at markedslejen pr. måned 

for lejelejligheder i byområder med en høj fodgængervenlighed (niveau 4 og 5 på en skala fra 1-5) i gns. er ca. 300 USD 

(svarende til ca. 2.000 kr.) højere sammenlignet med byområder med lavere fodgængervenlighed (niveau 3 eller 

under)46. Omregnet til en m2-pris for en gns. lejlighed på 80 m2 svarer det til 25 kr. Tilsvarende estimerer de effekten 

for ejerboliger til at være ca. 80 USD (svarende til ca. 535 kr.) pr. m2. Vi vurderer, at der er usikkerhed forbundet med 

at inkludere effekten som følge af ufuldstændigt datagrundlag. Optimalt set skulle vi havde til rådighed en score for 

fodgængertilgængelighed på et Walkability Index i de tre beregningsscenarier. Som følge af denne usikkerhed anvender 

vi estimatet for lejeboliger. Vi antager derfor, at markedslejen i det helt bilfri scenarie påvirkes med ca. 1 pct. i det helt 

bilfri scenarie. Vi antager, at effekten kun er halvt så stor i det delvist bilfri scenarie, da der her stadig skal gøres plads til 

bilkørsel på visse dele øen.  

+ 1 pct. + 0,5 pct. 

Nærhed til grønne 

områder (Lundhede et 

al, 2013) 

Nærheden til grønne områder vurderes at påvirkes positivt af bilfriheden. Dette skyldes ikke, at en større andel af arealet 

anvendes til grønne områder (dette holdes nemlig konstant), men sker snarere som følge af, at barriereeffekten ved veje 

mindskes. Lundhede et al. (2013) estimerer, at tætheden af parker inden for 1.000 m gåafstand har en positiv effekt på 

prisen på ejerlejligheder i København på 0,1 pct. pr. hektar. De estimerer også, at tætheden af naturområder inden for 

600 m gåafstand har en effekt på 0,65 pct. pr. hektar. Rambøll vurderer imidlertid, at den positive effekt som følge af 

færre barriereeffekter fra vejinfrastrukturen er minimal. Den egentlige effekt vil komme af, at arealet, som før skulle 

anvendes til parkering og vejinfrastruktur, i stedet prioriteres til mere bynatur og flere parker (se afsnit 4.3). Dette 

afhænger af prioriteringen i byplanlægningen og er altså ikke en direkte afledt effekt af at etablere Lynetteholm som helt 

eller delvist bilfri bydel.  

Ingen effekt Ingen effekt 

Total 

 

Udlejningsbo

liger: 

(-2,5) –  

(-0,25) pct. 

 

Ejerboliger: 

(-11,25) –  

(-7,25) pct. 

 

Udlejningsbo

liger: 

(-0,75) –  

+0,25 pct. 

 

Ejerboliger: 

(-2,25) –  

(-0,75) pct. 

Kilde: Rambøll 

Note: Negative påvirkninger angives i parentes (-X pct.). Medmindre andet er angivet, er effekten den samme for hhv. (markedslejen af) udlejningsboliger og 

(markedsværdien af) ejerboliger. Påvirkninger afrundes til nærmeste kvarte procent.

 
46 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/25-walkable-places-leinberger.pdf  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/25-walkable-places-leinberger.pdf
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Der er flere parametre, som kan påvirkes i det bilfri eller helt bilfri 

scenarie end ovenstående. Vurderingen af konsekvenserne for 

markedslejen baseres dog som sagt på en ”alt-andet-lige”-betragtning, 

hvor vi kun tager højde for de påvirkninger, som direkte følger af 

bilfriheden. Eksempelvis er det i højere grad muligt at prioritere den 

kollektive trafikbetjening i det bilfri scenarie, men det kræver en aktiv 

beslutning i byplanlægningen og anses derfor ikke som en direkte 

påvirkning af at indføre bilfrihed. De mulige byplanlægningsmæssige 

tiltag beskrives i stedet i afsnit 4.3. 

 

Vi vurderer samlet set, at markedsværdien for ejerboliger påvirkes 

med mellem -7,25 pct. og -11,25 pct. i det helt bilfri scenarie, og med 

mellem -2,25 pct. og -0,75 pct. i det delvist bilfri scenarie, jf. 4-1 

ovenfor. Den negative påvirkning skyldes særligt manglende adgang til 

parkering samt lavere jobtilgængelighed i det helt bilfri scenarie.  

 

For markedslejen for udlejningsboliger vurderer vi, at etableringen af 

Lynetteholm som helt bilfri bydel vil påvirke lejen med mellem -2,5 pct. 

og -0,25 pct., jf. tabel 4-2. Tilsvarende vurderer vi, at markedslejen vil 

påvirkes med mellem -0,75 pct. og +0,25 pct. i det delvist bilfri scenarie. 

Det medfører følgende vurderede påvirkning af markedsværdien pr. m2 

for en nyopført udlejningsejendom i de to bilfri scenarier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4-2: Påvirkning af markedsværdien pr. m2 for udlejningsbolig (Trin 2) 

 
Helt bilfri scenarie 

Delvist bilfri 

scenarie 

(1) Markedsleje 
(-2,5) –  

(-0,25) pct. 

(-0,75) –  

+0,25 pct. 

(2) Driftsomkostninger Konstant Konstant 

(3) Forrentningskrav Konstant Konstant 

(4) Markedsværdi 
(-3,25) –  

(-0,25) pct. 

(-1) –  

+0,25 pct. 

Kilde: Rambøll 

Note: Påvirkninger af markedsværdien afrundes som udgangspunkt til hele tal, 

hvis de er højere end 5 pct. Påvirkninger mindre end 5 pct. afrundes til nærmeste 

kvarte procent. 

 

Den negative påvirkning skyldes primært manglende adgang til 

parkering. Denne effekt vurderes overordnet set ikke at kunne blive 

opvejet af de positive påvirkninger som følge af lavere støjpåvirkning, 

større afstand til større veje og øget fodgængervenlighed. 
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4.2.2.2 Erhvervsejendomme 

Hvordan påvirkes virksomheders efterspørgsel efter at placere sig på 

Lynetteholm? 

Som allerede nævnt kan vi på baggrund af de gennemførte interviews 

konkludere, at produktions- og logistikvirksomheder ikke vil finde det 

attraktivt at placere sig på Lynetteholm, hvis den etableres som helt eller 

delvist bilfri bydel. Fokus for analysen for erhvervssegmentet er derfor på 

kontor- og servicevirksomheder samt detailhandelsvirksomheder.  

 

En undersøgelse udarbejdet af Sadolin & Albæk (2017) viser, at 

virksomheders lokaliseringskrav bestemmes af47: 

 

➢ Økonomi: Den økonomisk mest fordelagtige lokation mål på 

totalomkostninger og ikke bare basislejen. 

➢ Ejendomskrav: Fleksibilitet ift. indretning, arealeffektivitet, tekniske 

installationer, indeklima og energi, fællesfaciliteter, 

prestige/signalværdi, synlighed, parkeringsforhold, Corporate Social 

Responsibility (CSR), omgivelser/nærmiljø og kvaliteten af lejemålet. 

➢ Rammebetingelser: Adgangsforhold til motorvej og overordnet 

vejnet, adgang til offentlige transportmidler og transporttid, herunder 

til lufthavn, adgang for cyklister, mobildækning, nærhed til 

virksomhedens kundegrundlag, nærhed til nuværende medarbejdere, 

rekrutteringsgrundlag for nye medarbejdere, nærhed til uddannelses- 

og forskningsinstitutioner, klyngedannelse/synergieffekter og 

synlighed. 

 

Sadolin & Albæk har på baggrund af ovenstående liste vurderet 

vigtigheden af de enkelte parametre for forskellige brancher inden for 

økonomi og rammebetingelser: 

 
47 Erhvervsejendomme – Markedsforhold og muligheder for omdannelse af eksisterende erhvervsområder, 

Sadolin & Albæk (2017) 

Figur 4-7: Betydningen af økonomi og rammebetingelser for virksomheders 

lokaliseringskrav 

 
Kilde: Sadolin & Albæk (2017) 

 

Som det fremgår af figuren, er nærheden til nuværende og potentielle 

medarbejdere en afgørende eller væsentlig rammebetingelse for de fleste 

brancher. Herudover efterspørger særligt handels- og 

teknologivirksomheder, offentlige organisationer samt finansielle 

virksomheder god adgang til offentlig transport inkl. lufthavn. Desuden er 

en synlig beliggenhed centralt i bymidten væsentlig eller afgørende for de 

liberale erhverv, handels- og teknologivirksomheder, samt de finansielle 

virksomheder. Endelig har adgangen til vejinfrastruktur nogen betydning 

for de fleste brancher, mens Sadolin & Albæk vurderer, at det har 

væsentlig betydning for produktions- og logistikvirksomheder.  

 

Vender vi blikket mod de ejendomsspecifikke krav spiller 

parkeringsforholdene ifølge Sadolin & Albæk en central rolle. De 
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argumenterer, at moderne virksomheder i dag stiller krav om, at der er 

tilstrækkelige parkeringspladser til medarbejdere såvel som kunder. 

Virksomhedernes krav om parkering er mest udtalt i områder med 

begrænsede kollektive transportmuligheder.  

 

Der var udbredt enighed blandt interviewpersonerne om, at etablering af 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel vil påvirke efterspørgslen i 

erhvervssegmentet særligt negativt sammenlignet med boligsegmentet. 

Flere af interviewpersonerne mente, at hvis øen etableres som helt bilfri, 

så vil der stort set ingen efterspørgsel være blandt virksomheder. Inden 

for kontor- og servicesegmentet vil særligt de videnstunge virksomheder, 

som afhænger af nemt at kunne tiltrække medarbejdere, fravælge 

Lynetteholm. Det gælder f.eks. de større advokatkontorer, revisionshuse, 

konsulenthuse og finansielle virksomheder, samt til dels offentlige 

instanser og organisationer. Her er adgang til parkeringsforhold en 

afgørende faktor. Dette billede stemmer godt overens med de parametre, 

som Sadolin & Albæk fremhæver som vigtige for disse virksomhedstypers 

lokaliseringskrav, jf. figur 4-7. 

 

Samtidig er synlighed og en central placering vigtig for disse 

virksomheder. Det er Rambølls vurdering, at Lynetteholm med sin knap 

så centrale placering vil få svært ved at leve op til nogle virksomheders 

behov for synlig placering. Samtidig vurderes det, at bydelen får svært 

ved at konkurrere på beliggenheden med f.eks. Ørestaden, som har 

væsentlig bedre tilgængelighed til lufthavnen. Dette er et vigtigt 

parameter for særlig større internationale virksomheder, hvis 

medarbejdere har et stort behov for lufttransport.  

 

Adskillige interviewpersoner nævner, at der blandt erhvervsmæglere i 

dag ikke er mange virksomheder, som søger moderne kontorer uden 

mulighed for parkering. Tillige argumenteres det, at udflytning af kontorer 

fra centrale lokationer i København sker ud fra et ønske om bedre 

parkeringsforhold. I det regnestykke har det lavere lejeniveau uden for 

centrum naturligvis også betydning for virksomheders lokalisering. 

 

Interviewpersonerne peger i stedet på, at efterspørgslen skal komme fra 

de virksomheder, som kan profilere sig på det grønne. Der kan altså være 

en brandingmæssig værdi i at placere sig i en bæredygtig og bilfri bydel. 

Det argumenteres dog, at denne brandingværdi også vil kunne opnås i 

det delvist bilfri scenarie. Efterspørgslen skal komme fra de liberale 

erhverv og små- og mellemstore virksomheder, som ikke har så stort 

transportbehov for hverken varer, medarbejdere eller for den sags skyld 

kunder.  

 

Herudover peger flere interviewpersoner på, at 

detailhandelsvirksomheder derimod vil finde det attraktivt at placere sig 

på Lynetteholm, hvis den etableres som helt eller delvist bilfri bydel. De 

finder det attraktivt af samme grund, som butikker gerne vil ligge i 

gågader som Strøget i København. Omsætningen i butikker i 

fodgængervenlige gågader og byområder er højere end omsætningen i 

butikker, der ikke tilbyder lige så gode forhold for fodgængere. Omvendt 

efterspørger dagligvarebutikker altid parkering, eftersom mange bruger 

bilen ifm. indkøb. En placering uden mulighed for kundeparkering er 

derfor mindre attraktiv for dagligvarekæderne. 

 

Rambøll vurderer samlet set, at efterspørgslen efter at lokalisere sig på 

Lynetteholm vil påvirkes negativt for de fleste brancher, hvis den 

etableres som helt eller delvist bilfri bydel. Denne negative påvirkning 

forventes at udmønte sig i en lavere markedsværdi for potentielle 

kontorejendomme på Lynetteholm. Omvendt er der en mulighed for, at 

efterspørgslen efter detailhandelslokaler vil påvirkes positivt.  
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Hvordan påvirker bilfriheden markedslejen? 

Panduro, Lundhede & Thorsen (2014) undersøger hvilke bykvaliteter, der 

har betydning for markedslejen for erhvervslokaler inden for kontor- og 

detailhandelssegmentet48 i København. 

 

De undersøger bl.a. betydningen af nærheden til grønne områder og 

parker, nærheden til stationer og kollektiv transport, nærhed til 

havnefront, tæthed af husholdninger, tæthed af lignende virksomheder 

(synergieffekter), tæthed af næringsliv (cafeer, restauranter og barer), 

nærheden til vejkryds og større veje samt beliggenhed i gågade.  

 

Vores vurdering af påvirkningen af markedslejen for hhv. kontor- og 

detailhandelslokaler beror, ligesom for boliger, på en ”alt-andet-lige” 

betragtning. Vi holder således alle parametre, som ikke direkte påvirkes 

af at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel, faste. Til 

vurderingen benytter vi primært estimaterne fra Panduro, Lundhede & 

Thorsens undersøgelse. Vi medtager kun statistisk signifikante effekter. 

 

Rambøll vurderer, at indførelse af bilfrihed på Lynetteholm kun direkte 

kan siges at påvirke de variable, som omhandler virksomheders adgang 

til vejinfrastruktur samt beliggenhed i gågader. Vi vurderer derimod ikke, 

ligesom tilfældet er for boliger, at bilfriheden påvirker virksomheders 

tilgængelighed til kollektive transportmuligheder, grønne områder, havn 

og kyst, eller f.eks. tætheden af lignende virksomheder. Disse 

mekanismer følger af hhv. prioritering af arealer i byplanlægningen samt 

virksomheders adfærd på baggrund af disse prioriteringer. De vurderes 

derfor som værende indirekte påvirkninger af at etablere Lynetteholm 

som helt eller delvist bilfri bydel og medtages derfor ikke i den 

kvantitative vurdering.  

 

Tabellerne nedenfor opsummerer, hvordan markedslejen pr. m2 for hhv. 

kontor- og detailhandelslokaler vurderes at blive påvirket i det helt og i 

det delvist bilfri scenarie.  

 
48 Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter, Panduro, T. E., Lundhede, T., & Thorsen, B. J. 

(2014). 
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Tabel 4-3: Parametre, som påvirkes af bilfriheden, og vurderede effekter for markedslejen af kontorejendomme 

Parameter 

(kilde) 
Beskrivelse af påvirkningen af markedslejen 

Helt bilfri 

scenarie 

Delvist bilfri 

scenarie 

KONTOR- OG SERVICEVIRKSOMHED 

Lejemål beliggende 

på gågade 

 

Panduro, Lundhede & Thorsen undersøger betydningen af at være beliggende i en gågade for markedslejen for 

kontovirksomheder. De finder en signifikant positiv effekt (på 10 %-niveau) for mellemstore kontorvirksomheder på ca. 5 

pct. af markedslejen pr. m2 af en beliggenhed i gågade. Omvendt estimerer de en signifikant negativ effekt (på 0,1 %-

niveau) for store kontorvirksomheder på ca. -11 pct.  

Eftersom der vil være flere mellemstore virksomheder, som efterspørger kontorlokaler på en bilfri Lynetteholm (f.eks. 

liberale erhverv), så vurderer vi, at dette estimat bør vægtes højst. Vi vægter derfor effekten for de mellemstore 

kontorvirksomheder med 3/4 og effekten for de store kontorvirksomheder med 1/4. Det resulterer i en nettoeffekt på 1 

pct. pr. m2. Vi vurderer, at denne parameter kun er relevant i det helt bilfri scenarie, eftersom der i det delvist bilfri 

scenarie vil være mulighed for kørsel i erhvervszonerne. 

+ 1 pct. Ingen effekt 

Nærhed til større 

veje  

 

Panduro, Lundhede & Thorsen undersøger betydningen af nærheden til større veje for markedslejen for 

kontorvirksomheder. De finder en effekt pr. m2 for mindre kontorvirksomheder på 2 pct. pr. 100 m inden for 200 m 

afstand til større veje. Tilsvarende finder de en effekt på 1-1,2 pct. pr. 100 m inden for 500 m afstand til større veje for 

hhv. store og mellemstore kontorvirksomheder. Vi antager, at markedslejen for alle kontorvirksomheder i gns. er 1-1,2 

pct. højere pr. 100 m inden for 500 afstand til større veje. I det helt bilfri scenarie ligger virksomhederne i gns. 1.500 m 

fra parkering samt tilslutningsanlæg på Østlig Ringvej (nærmeste større vej). Eftersom kontorvirksomheder potentielt kan 

være placeret op til 3.000 m fra Østlig Ringvej, så vil kun ca. 17 pct. (500/3.000) af kontorvirksomhederne ligge inden for 

500 m afstand fra ringvejen. Imens vil 13 pct. være placeret inden for 400 m, 10 pct. inden for 300 m, 7 pct. inden for 

200 m, og 3 pct. inden for 100 m. Vi antager, at andelen af kontorvirksomheder, som ville ligge inden for 500 m afstand 

fra en større vej i basisscenariet, er 100 pct. Ud fra samme fordeling som ovenfor, så vil ca. 75 pct. (13 pct./17 pct.) ligge 

inden for 400 m, 60 pct. inden for 300 m, 40 pct. inden for 200 m, og ca. 20 pct. indenfor 100 m.   

Vi vurderer, at denne parameter kun er relevant i det helt bilfri scenarie, eftersom der i det delvist bilfri scenarie vil være 

mulighed for kørsel i erhvervszonerne. 

(-7) –  

(-6) pct. 
Ingen effekt 

Adgang til 

parkeringsfaciliteter 

(se boliger) 

Begrænsninger i den tilgængelige data gør, at Panduro, Lundhede & Thorsens undersøgelse ikke inkluderer effekter af 

adgangen til parkeringsfaciliteter. Det har herudover ikke været muligt at identificere alternative studier, som kan 

anvendes i stedet. Eftersom interviewpersonerne samt litteraturen i øvrigt fremhæver adgangen til parkering som et helt 

centralt parameter for virksomheders lokaliseringsvalg, så vurderer vi det nødvendigt at medtage denne påvirkning. Vi 

antager derfor, at den negative påvirkning af manglende parkering på markedslejen pr. m2 svarer til effekten for 

ejerboliger. Dette vurderes at være et konservativt estimat. 

(-10) –  

(-6) pct. 

(-4) –  

(-2,5) pct. 

Total 
(-16) –  

(-11) pct. 

(-4) –  

(-2,5) pct. 

Kilde: Rambøll pba. Panduro, Lundhede & Thorsen (2014). 

Note: Negative påvirkninger angives i parentes (-X pct.). Påvirkninger afrundes til nærmeste kvarte procent. 
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Tabel 4-4: Parametre, som påvirkes af bilfriheden, og vurderede effekter for markedslejen af detailhandelsejendomme 

Parameter 

(kilde) 
Beskrivelse af påvirkningen for markedslejen 

Helt bilfri 

scenarie 

Delvist bilfri 

scenarie 

DETAILHANDEL 

Fodgængervenlighed 

(Leinberger & Alfonzo, 

2012) 

Vi vurderer, at denne parameter kun er relevant i det helt bilfri scenarie, eftersom der i det delvist bilfri scenarie vil være 

mulighed for kørsel i erhvervszonerne. Leinberger & Alfonzo (2012) finder i et studie pba. af data for Washington, at 

markedslejen pr. måned for detailhandelslokaler i byområder med en høj fodgængervenlighed (niveau 4 og 5 på en skala 

fra 1-5) i gns. er ca. 7 USD (svarende til ca. 45 kr.) højere pr. m2 pr. år sammenlignet med byområder med lavere 

fodgængervenlighed (niveau 3 eller under)49. Omregnet til en m2-pris for en mellemstor detailhandelsvirksomhed på 150 

m2 (svarende til den gns. erhvervsmålsstørrelse for mellemstore detailvirksomheder i Panduro, Lundhede & Thorsen 

(2014)) svarer det til 0,3 kr. pr. m2 pr. år. Det svarer til ca. 0,01 pct. af markedslejen. Grundet påvirkningens 

insignifikante størrelse medtages den ikke i vurderingen.  

Økonomisk 

insignifikant 

effekt 

Ingen effekt 

Lejemål beliggende i 

gågade 

Panduro, Lundhede & Thorsen undersøger betydningen af at være beliggende i en gågade for markedslejen for 

kontovirksomheder. De finder en signifikant positiv effekt på markedslejen for store detailhandelsvirksomheder på ca. 18 

pct. pr. m2. De finder ingen signifikant effekt for mindre og mellemstore detailvirksomheder. Det kan umiddelbart 

diskuteres, om værdien af at ligge på en gågade i en helt bilfri bydel alt-andet-lige er den samme som i en traditionel 

bydel, hvor kun udvalgte gader er gågader. Eftersom der kun kan påvises en signifikant effekt for større virksomheder, 

så antager vi, at effekten kun gælder for 1/3 af detailhandelsvirksomhederne. Vi vurderer, at denne parameter kun er 

relevant i det helt bilfri scenarie, eftersom der i det delvist bilfri scenarie vil være mulighed for kørsel i erhvervszonerne. 

+ 6 pct. Ingen effekt 

Lejemål i nærhed til 

vejkryds 

Panduro, Lundhede & Thorsen (2014) estimerer, at markedslejen pr. m2 for lejemål i nærhed til vejkryds i gns. er ca. 8-

14 pct. højere for mindre og mellemstore detailhandelsvirksomheder i København. Der findes ingen signifikant effekt for 

større virksomheder. Vi vurderer, at denne effekt kun er relevant i det helt bilfri scenarie, eftersom der i det delvist bilfri 

scenarie vil være mulighed for kørsel i erhvervszonerne. Til vurderingen antager vi, at ca. 1/4 af detailhandels-

virksomhederne i basisscenariet ville være placeret i nærheden af et vejkryds, hvorfor effekten skaleres med 25 pct. 

(-2) – 

(-3,5) pct. 
Ingen effekt 

Adgang til 

parkeringsfaciliteter 

(se boliger) 

Begrænsninger i den tilgængelige data gør, at Panduro, Lundhede & Thorsens undersøgelse ikke inkluderer effekter af 

adgangen til parkeringsfaciliteter. Det har herudover ikke været muligt at identificere alternative studier, som kan 

anvendes i stedet. Eftersom interviewpersonerne samt litteraturen i øvrigt fremhæver adgangen til parkering som et helt 

centralt parameter for virksomheders lokaliseringsvalg, så vurderer vi det nødvendigt at medtage denne påvirkning. Der 

er stor variation inden for detailhandelssegmentet ift. betydningen af tilgængelige parkeringsfaciliteter. Adgang til 

parkering betyder f.eks. mere for supermarkeder og indkøbscentre, mens det formentlig ikke er lige så vigtigt for mindre 

og mere specialiserede butikker. Samtidig vurderer vi ikke, at adgang til parkering er lige så vigtigt for 

detailhandelssegmentet som for kontor- og servicevirksomheder. Vi antager derfor, at den negative påvirkning af 

manglende parkering på markedslejen pr. m2 svarer til effekten for udlejningsboliger (modsat kontor, hvor effekten 

antages at være lig med effekten for ejerboliger). Dette vurderes at være et konservativt estimat. 

(-6) –  

(-3,75) pct. 

(-2,5) –  

(-15) pct. 

Total 
(-3,5) –  

+0,25 pct. 

(-2,5) –  

(-1,5) pct. 

Kilde: Rambøll pba. Panduro, Lundhede & Thorsen (2014). 

Note: Negative påvirkninger angives i parentes (-X pct.). Påvirkninger afrundes til nærmeste kvarte procent. 

 
49 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/25-walkable-places-leinberger.pdf  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/25-walkable-places-leinberger.pdf
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Hvad betyder bilfriheden samlet set for markedsværdien af 

erhvervsejendomme (hhv. kontor og detail)?   

Vi vurderer samlet set, at etableringen af Lynetteholm som helt bilfri bydel 

vil påvirke markedslejen for kontorvirksomheder med mellem -16 pct. og 

-11 pct., jf. tabel 4-5. Tilsvarende vurderer vi, at markedslejen for 

kontorvirksomheder vil påvirkes med mellem -4 pct. og -2,5 pct. i det 

delvist bilfri scenarie. Det medfører følgende vurderede påvirkning af 

markedsværdien pr. m2 for en nyopført kontorejendom i de to bilfri 

scenarier: 

Tabel 4-5: Påvirkning af markedsværdien pr. m2 for nyopført erhvervsejendom, 

kontor (Trin 2) 

 
Helt bilfri scenarie 

Delvist bilfri 

scenarie 

(1) Markedsleje 
(-16) –  

(-11) pct. 

(-4) –  

(-2,5) pct. 

(2) Driftsomkostninger Konstant Konstant 

(3) Forrentningskrav Konstant Konstant 

(4) Markedsværdi 
(-21) –  

(-15) pct. 

(-5,25) –  

(-3,25) pct. 

Kilde: Rambøll 

Note: Påvirkninger af markedsværdien afrundes som udgangspunkt til hele tal, 

hvis de er højere end 5 pct. Påvirkninger mindre end 5 pct. afrundes til nærmeste 

kvarte procent. 

 

Den negative påvirkning skyldes i særdeleshed den manglende adgang til 

parkeringsfaciliteter, samt i nogen grad den forringede nærhed til større 

veje. Kontorejendommene vil sandsynligvis ligge bedst imellem metro og 

opkørselsanlæg. Med den rette planløsning kan man placere 

parkering/metro og kontorer sammen i knudepunkter. 

 

Vi vurderer samlet set, at etableringen af Lynetteholm som helt bilfri bydel 

vil påvirke markedslejen for detailhandelsvirksomheder med mellem -3,5 

pct. og +0,25 pct., jf. tabel 4-6. Tilsvarende vurderer vi, at markedslejen 

for detailhandelsvirksomheder vil påvirkes med mellem -2,5 pct. og -1,5 

pct. i det delvist bilfri scenarie. Det medfører følgende vurderede 

påvirkning af markedsværdien pr. m2 for en nyopført erhvervsejendom 

til detailhandel i de to bilfri scenarier: 

Tabel 4-6: Påvirkning af markedsværdien pr. m2 for nyopført erhvervsejendom, 

detail (Trin 2) 

 
Helt bilfri scenarie 

Delvist bilfri 

scenarie 

(1) Markedsleje 
(-3,5) –  

+0,25 pct. 

(-2,5) –  

(-1,5) pct. 

(2) Driftsomkostninger Konstant Konstant 

(3) Forrentningskrav Konstant Konstant 

(4) Markedsværdi 
(-4,5) –  

0,5 pct. 

(-3,25) –  

(-2) pct. 

Kilde: Rambøll 

Note: Påvirkninger af markedsværdien afrundes som udgangspunkt til hele tal, 

hvis de er højere end 5 pct. Påvirkninger mindre end 5 pct. afrundes til nærmeste 

kvarte procent. 

 

Den overvejende negative påvirkning skyldes primært manglende adgang 

til parkering samt den forringede nærhed til vejkryds. Disse effekter 

vurderes ikke at kunne blive opvejet af de positive påvirkninger som følge 

af, at flere lejemål er beliggende i gågader. 

 

I den øverste del af effektspændet i det helt bilfri scenarie vurderes den 

positive effekt af at ligge i gågade dog at opveje de negative effekter fra 

manglende parkering og nærhed til vejkryds. Den samme positive 

påvirkning vurderes ikke at være til stede i det (funktionsopdelte) delvist 

bilfri scenarie, idet der stadig her er mulighed for kørsel i erhvervszonerne 

eller i de blandede zoner. Dermed er der ikke nogen ekstra gevinst for 

detailhandelsvirksomhederne ved at befinde sig i en bilfri og dermed 

fodgængervenlig zone i det delvist bilfri scenarie. I praksis vil 

detailhandlen imidlertid også kunne indtænkes i f.eks. stueetagen i 

boligbyggerier. 
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4.2.3 Trin 3: Vurdering af bilfriheds betydning for 

udviklingsomkostninger 

Udviklingsomkostninger omfatter de samlede omkostninger forbundet 

med opførelse af en ejendom på den pågældende grund. 

Udviklingsomkostningerne afhænger bl.a. af ejendommes anvendelse 

(beboelse/kontor/detail). Omkostningerne til ejendomsudvikling kan 

specificeres i følgende hovedposter50: 

 

➢ Totalentreprise 

o Indhentning af byggetilladelser mv. 

o Anskaffelsesomkostninger 

o Grundrelaterede omkostninger 

o Faseopdeling af større udviklingsomkostninger 

o Byggeomkostninger 

o Honorar og gebyr 

o Holdeomkostninger 

o Skattelettelser og tilskud 

➢ Finansieringsudgifter 

➢ Developer fee 

 

Vi antager, at totalentreprisen udgør 60 pct. af markedsværdien for en 

nyopført ejendom. Herudover antager vi, at finansieringsudgifterne udgør 

7,5 pct. af totalentreprisen, og at developer fee, som er 

projektudviklerens afkastkrav, udgør 20 pct. af totalentreprisen.  

 

Ligesom i Trin 2 anlægger vi en ”alt-andet-lige”-betragtning, når vi skal 

vurdere, hvordan udviklingsomkostningerne påvirkes af, at Lynetteholm 

etableres som helt eller delvist bilfri. På baggrund af de gennemførte 

interviews samt litteraturgennemgangen er det vores vurdering, at kun 

byggeomkostninger forbundet med anlæg af parkeringsfaciliteter (en del 

af totalentreprisen) påvirkes i de bilfri scenarier51. Dermed holdes 

 
50https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-

standards/valuation/valuation-of-development-land-1st-edition-rics.pdf 

51 I nogle tilfælde vil omkostninger til f.eks. støjskærmende foranstaltninger også kunne spares. Dette indgår 

dog ikke i analysen. 

totalentreprisen i øvrigt konstant, mens finansieringsudgifterne og 

developer fee kun påvirkes, fordi de indgår i modellen som en andel af 

totalentreprisen52. Vi antager desuden, at den anvendte markedsværdi 

for den pågældende bolig- eller erhvervsejendom holdes konstant. 

Sidstnævnte antagelse af central, da udviklingsomkostningerne estimeres 

som en andel heraf. 

 

Som beskrevet i afsnit 4.2.1, så antager vi, at udgifter til anlæg af 

parkeringsfaciliteter ikke skal afholdes af investor ifm. 

ejendomsudviklingen i de bilfri scenarier, men at de i stedet afholdes som 

fælles udgifter. Denne antagelse beror på, at parkeringsfaciliteterne i 

begge scenarier skal etableres som centrale P-huse, jf. Trin 1 om 

planforhold og arealanvendelse. Investor sparer så at sige 

byggeomkostningerne forbundet med etablering af parkeringsfaciliteter, 

når Lynetteholm etableres som helt eller delvist bilfri.  

 

Ifølge Realdania (2014) koster det 150.000-175.000 kr. i 

anlægsomkostninger pr. plads i et traditionelt lukket P-hus53. Som 

beskrevet i Trin 1, forudsættes det, at det i basisscenariet er en p-norm 

svarende til 1 plads pr. 175 m2 bolig og 1 plads pr. 150 m2 erhverv. 

 

Besparelserne på totalentreprisen medfører som skrevet tidligere, at 

udviklingsomkostningerne til developer fee samt finansiering også falder 

(fordi de indgår som andel af totalentreprisen). Fordi vi anlægger en ”alt-

andet-lige”-betragtning, så svarer den procentvise besparelse på 

totalentreprisen en-til-en som besparelse på de samlede 

udviklingsomkostninger.   

 

Påvirkningen af udviklingsomkostningerne som følge af sparede 

anlægsomkostninger til etablering af parkering i de bilfri scenarier 

fremgår af tabellen nedenfor. 

52 Flere usikkerheder omkring markedet i det bilfrie byområde vil måske medføre krav om større developer 

fee, til markedet stabiliserer sig. 

53 Parkering og bykvalitet, Inspirationshæfte, Realdania (2014). 

https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-of-development-land-1st-edition-rics.pdf
https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-of-development-land-1st-edition-rics.pdf
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Tabel 4-7: Besparelse på udviklingsomkostninger i de bilfri scenarier pr. m2 (Trin 3) 

Ejendomstype Besparelse på udviklingsomkostninger 

Ejerbolig 3,5 – 4 pct. 

Udlejningsbolig 4,5 – 5 pct. 

Kontor 8,5 – 9,5 pct. 

Detailhandel 6 – 7 pct. 

Kilde: Rambøll 

Note: Påvirkninger afrundes til nærmeste halve procent. 

 

Besparelserne målt som procent er størst for kontorejendomme efterfulgt 

af hhv. detailhandelsejendomme, udlejningsboliger og til sidst ejerboliger. 

Dette hænger sammen med, at markedsværdien for en nyopført 

boligejendom til ejerboliger er højest, mens markedsværdien for 

kontorejendomme er lavest. Eftersom udviklingsomkostningerne indgår i 

vores vurderingsmodel som en andel af markedsværdien for en nyopført 

ejendom, så medfører en højere markedsværdi en procentmæssig lavere 

påvirkning af udviklingsomkostningerne. 

 

Resultaterne stemmer overens med flere studier. Litman (2019) finder 

f.eks., at udviklingsomkostninger for ”affordable housing” stiger med 12,5 

pct. for hver parkeringsplads, der etableres. Lehe (2018) viser, at 

parkeringsnormer gør lejligheder dyrere og reducerer attraktiviteten af at 

etablere små boliger. Dette skyldes, at omkostningerne til etablering af 

parkeringsfaciliteter overføres til købere og lejere af boliger og 

erhvervsejendomme i form af en højere kvadratmeterpris.  

 

De vurderede besparelser afhænger naturligvis af antagelsen om, at 

anlægsudgifter til de centrale P-huse i begge bilfri scenarier ikke afholdes 

af de enkelte investorer. Udgifterne til anlæg af parkingsanlæg antages 

altså at skulle afholdes af By&Havn. De vil derfor fragå den ekstra gevinst 

på salget af byggeretter, når investor ikke betaler for opførelse af 

parkeringsanlæg. Nettoeffekten af de lavere udviklingsomkostninger til 

parkeringsanlæg for den samlede finansiering af Lynetteholm er derfor 

nul under forudsætning af, at ejerforholdet af P-anlægget ikke har 

betydning for, om anlægget kan betale sig selv.  

 

I praksis kan man forestille sig, at de enkelte investorer stadig vil skulle 

afholde nogle omkostninger til parkeringsfaciliteter, hvorfor de vil indgå i 

kalkulen af værdien af byggeretter. Det er dog Rambølls vurdering, at 

disse udgifter stadig vil være lavere sammenlignet med basisscenariet, 

fordi behovet for parkering er lavere i begge de bilfri scenarier.  

4.2.4 Trin 4: Samlet vurdering af bilfriheds betydning 

byggeretsprisen 

I dette trin sammenholdes resultaterne fra Trin 2 og 3 i en samlet 

vurdering af, hvordan byggeretsværdien påvirkes, hvis Lynetteholm 

etableres som helt eller delvist bilfri bydel.  

 

Resultaterne skal ikke fortolkes som eksakte tal, men skal snarere ses 

som en indikation i bred forstand, af hvordan byggeretsprisen forventes 

at blive påvirket det helt bilfri scenarie i forhold til delvist bilfri scenarie.  

 

Vurderingen af konsekvenserne for byggeretsværdien er bedste bud ud 

fra den tilgængelige viden om konsekvenser ved og erfaringer med bilfri 

byområder, med forbehold for de i afsnit 3.3. beskrevne usikkerheder. Vi 

vurderer, at usikkerheden forbundet med de vurderede effekter er størst 

i det helt bilfri scenarie. Det kommer til udtryk i form af et bredere 

effektspænd (X%-X%) sammenlignet med det delvist bilfri scenarie. 

 

Usikkerheden forbundet med resultaterne omfatter primært størrelsen på 

de vurderede effektspænd. Derimod er det vores vurdering, at 

forholdsmæssigheden mellem effekterne i hhv. det helt og det delvist bilfri 

scenarie er mindre usikkert. Det samme gælder for konsekvenserne for 

de enkelte anvendelsestyper (f.eks. ejerboliger vs. udlejningsboliger) 

relativt ift. hinanden.  

 

Hvordan påvirkes byggeretsprisen i det helt bilfri scenarie? 

Resultaterne af konsekvensvurderingen i det helt bilfri scenarie fremgår 

af Tabel 4-8 nedenfor. Det vurderes, at byggeretsprisen pr. m2 for 

kontorejendomme og ejerboliger påvirkes negativt med hhv. 30-65 pct. 
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og 15-35 pct. Konsekvensen for byggeretsprisen pr. m2 for 

udlejningsboliger og detail vurderes dog ikke at blive påvirket negativt. 

Effektspændet for udlejningsboliger vurderes til 0-15 pct., mens 

spændet for detail vurderes til mellem 0 og 25 pct. Vi vurderer, at 

resultaterne er konsistente med udsagnene fra de kvalitative interviews. 

Flere af interviewpersonerne vurderede, at effekten for boliger er i 

omegnen -10 pct. til -20 pct. (uden at differentiere mellem ejer- og 

udlejningsboliger), og at effekten forventes særligt negativ for 

kontorvirksomheder.  

Tabel 4-8: Vurdering af påvirkninger af byggeretsprisen i det helt bilfri scenarie 

 
Kilde: Rambøll 

 

Effekterne for byggeretsprisen er særligt følsomme over for ændringer i 

markedsværdien for nyopført ejendom og i mindre grad over for 

ændringer i udviklingsomkostningerne. Det er interessant, at 

markedsværdien for alle fire ejendomstyper vurderes at blive påvirket 

negativt i det helt bilfri scenarie. Det er et udtryk for, at efterspørgslen 

efter at bo på og føre virksomhed på Lynetteholm er lavere sammenlignet 

med basisscenariet. Omvendt påvirkes udviklingsomkostningerne 

positivt, fordi investor i alle tilfælde sparer byggeomkostningerne 

forbundet med anlæg af parkeringsfaciliteter. 

 

Nettoeffekten af den lavere markedsværdi og de sparede 

udviklingsomkostninger til P-anlæg er negativ for ejerboliger og 

kontorvirksomheder, mens den er nul eller positiv for 

udlejningsejendomme og detailhandel. Det betyder to ting.  

 

For det første betyder det, at investor vurderes at være villig til at betale 

mellem 0 pct. og op til 15 pct. mere pr. m2 byggeret, hvis der opføres 

udlejningsboliger, og mellem 0 pct. og 25 pct. mere, hvis der opføres 

ejendomme til detailhandel sammenlignet med basisscenariet. For 

udlejningsboliger skyldes det, at bilejerskabet generelt er lavere blandt 

lejere, hvorfor de negative påvirkninger i form af lavere jobtilgængelighed 

med bil og manglende parkeringsfaciliteter ikke har så stor betydning som 

for boligejere. Detailhandelssegmentet er et relativt bredt segment. Det 

består både af supermarkeder, varehuse, stormagasiner og 

specialbutikker (f.eks. en vinhandel). Niveauet for byggeretsprisen vil i 

høj grad afhænge af typen af detailvirksomhed, hvilket også kommer til 

udtryk ved det relativt brede effektspænd (0-25 pct.).  

 

Det skal dog nævnes, at investor også kan vælge at nedsætte 

lejeniveauet for at gøre lejemålet mere attraktivt og på denne måde 

nedsætte risikoen for tomgang. Herudover kan investor vælge at bygge i 

højere kvalitet, f.eks. for at kunne fastsætte en højere markedsleje. I 

disse tilfælde vil investor ikke være villig til at betale en højere 

byggeretsværdi. 

 

For det andet betyder det, at investors villighed til at betale for 

byggeretter til ejerboliger og kontorejendomme er hhv. 15-35 pct. og 30-

65 pct. lavere i det helt bilfri scenarie sammenlignet med 

basissituationen. Det vurderes for begge anvendelsestypers vedkomne 

særligt at skyldes de forringede parkeringsmuligheder. Generelt forholder 

det sig sådan, at boligejere i højere grad end lejere ejer egen bil. De 

negative påvirkninger som følge af bilrestriktioner påvirker derfor 

markedsværdien for ejerboliger særligt meget. Det giver sig til udtryk i 
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en lavere byggeretspris. Den lavere byggeretspris for kontorejendomme 

vurderes ligeledes primært at være drevet af de forringede 

parkeringsforhold, som særligt vil afholde større virksomheder fra at 

vælge Lynetteholm som lokation. Adgang til tilstrækkelige 

parkeringsfaciliteter er et helt afgørende parameter ifm. 

kontorvirksomheders valg af lokation. I det helt bilfri scenarie vil en stor 

del af det potentielle virksomhedsmarked være uinteresseret i at placere 

sig på Lynetteholm, hvilket negativt påvirker prisen på 

kontorbyggeretterne. Det vil naturligvis i høj grad afhænge af den faktiske 

placering på øen. Man kan f.eks. forestille sig, at nogle 

kontorvirksomheder vil være villige til at placere sig på Lynetteholm 

tættest på afkørslen til Østlig Ringvej og/eller én af de to planlagte 

metrostationer på trods af, at vejmobiliteten og parkeringsmulighederne 

for medarbejdere og kunder er forringet.  

 

Hvis Lynetteholm etableres som helt bilfri bydel, så vil det alt andet lige 

påvirke byggeretspriserne overvejende negativt. Hvordan den samlede 

finansiering af Lynetteholm påvirkes i det helt bilfri scenarie afhænger af, 

hvordan bebyggelsesarealet prioriteres. Rambøll vurderer samlet set, at 

finansieringen fra salg af grunde alt andet lige påvirkes negativt, hvis 

boligarealet hovedsageligt opføres som ejerboliger, og hvis 

erhvervsarealet hovedsageligt opføres som kontorejendomme. 

 

Hvordan påvirkes byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie? 

Resultaterne af konsekvensvurderingen i det delvist bilfri scenarie 

fremgår af Tabel 4-9 nedenfor. Rambøll vurderer, at konsekvensen for 

byggeretsprisen pr. m2 for både boliger (ejer og udlejning) og erhverv 

(kontor og detail) alt andet lige er positiv. Dette er konsistent med de 

afholdte interviews. Flere interviewpersoner anser det delvist bilfri 

scenarie som et mere realistisk alternativ, hvor det er muligt at indrette 

holmen til fordel for fodgængere, cyklister og kollektive trafikanter uden 

at kompromittere vejtilgængeligheden for bilejere og erhvervslivet.  

 

Analysen viser, at byggeretsprisen for boliger i det delvist bilfri scenarie 

påvirkes mindst for ejerboliger (2-10 pct.), mens påvirkningen pr. m2 

lejebolig-byggeret vurderes til 10-20 pct. For erhverv (kontor og detail) 

er det vores vurdering, at byggeretsprisen påvirkes med mellem 5 pct. 

og 15 pct.  

Tabel 4-9: Vurdering af påvirkninger af byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie 

 
Kilde: Rambøll 

 

Det betyder samlet set, at etablering af Lynetteholm som delvist bilfri 

bydel ikke forventes at påvirke byggeretspriserne negativt. Resultaterne 

viser, at markedsværdien af nyopførte ejendomme for alle fire 

analyserede anvendelsestyper påvirkes negativt, særligt for erhvervs-

byggeretterne. Det er et udtryk for, at efterspørgslen efter at bo på eller 

føre virksomhed på en delvist bilfri Lynetteholm i udgangspunktet vil være 

lavere sammenlignet med basissituationen. Det hænger også i dette 

scenarie primært sammen med de forringede parkeringsforhold, hvor 

beboere og virksomheder i gennemsnit har 600 m gang til nærmeste P-

anlæg. Ifølge flere af interviewpersonerne er dette stadig relativt højt 

sammenlignet med f.eks. Ørestaden.  

 

Den positive nettopåvirkning af byggeretsprisen i det delvist bilfri scenarie 

drives altså af, at besparelserne i udviklingsomkostningerne til P-anlæg 
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overgår den negative påvirkning på markedsværdien for de opførte 

ejendomme.  

 

Det skal dog også her nævnes, at investor kan vælge at nedsætte 

lejeniveauet for at gøre lejemålet mere attraktivt og på denne måde 

nedsætte risikoen for tomgang. Denne praksis er set i flere udenlandske 

eksempler med (delvist) bilfri byområder. Ifølge Concito (2016) er det at 

lade bilister betale den reelle pris for parkering – og dermed friholde de, 

der ikke har bil for den omkostning - et effektivt virkemiddel til at øge 

attraktiviteten af et bilfri byområde54. Dette understøttes af et studie af 

Bakis, Inci og Senturk (2019), ”Unbundling curbside parking costs from 

housing prices”. De finder, at boligomkostningerne (ejerudgifter og 

husleje pr. m2) falder, hvis omkostningerne til parkering ikke indgår 

(”unbundles”) i boligomkostningerne.  

 

Netop dette kommer til udtryk i ovenstående resultater, eftersom investor 

ikke afholder omkostninger til etablering af parkeringsfaciliteter. Det 

svarer til, at omkostningen i stedet betales fuldt ud af bilejerne, hvilket 

gør det billigere og mere attraktivt for ikke-bilejere at bo på Lynetteholm 

(forudsat at investor nedsætter markedslejen). Dette virkemiddel vil 

samtidig bidrage til at dæmpe prisudviklingen på boligmarkedet på 

Lynetteholm og dermed gøre det mere økonomisk overkommeligt at bo i 

den nye bydel. 

 

Herudover kan investor vælge at bygge i højere kvalitet, f.eks. for at 

kunne fastsætte en højere markedsleje eller blot gøre det mere attraktivt 

at bosætte sig på Lynetteholm. I begge tilfælde vil investor ikke være 

villig til at betale en højere byggeretsværdi. 

 

Hvis Lynetteholm etableres som delvist bilfri bydel, så har det ingen eller 

en svagt positiv betydning for byggeretsprisen. Der er imidlertid et trade-

off. For at styrke attraktiviteten af den delvist bilfri Lynetteholm, kan 

investor enten vælge at nedsætte markedslejen eller øge kvaliteten i 

 
54 Bilfri Byområder, Concito (2016). 

byggeriet. Hvis bydelen etableres som bilfri, så giver det altså mulighed 

for at etablere byggeri i højere kvalitet og/eller understøtte adgangen til 

boliger til fornuftige priser i København. Sidstnævnte er ifølge en 

borgerundersøgelse blandt københavnere i 2017 en af de vigtigste 

parametre for at sikre en attraktiv by, men som i dag ifølge langt 

størstedelen af borgerne ikke er opfyldt, jf. figuren nedenfor55.  

Figur 4-8: Gapanalyse, København som attraktiv by 

 
 

Kilde: Bedre Byer, Rambøll (2017). 

  

55 https://bedre-byer.ramboll.com/wp-content/uploads/2017/12/hvad-gr-en-by-attraktiv-at-leve-i-

borgerundersgelse-i-syv-danske-byer-.pdf 

https://bedre-byer.ramboll.com/wp-content/uploads/2017/12/hvad-gr-en-by-attraktiv-at-leve-i-borgerundersgelse-i-syv-danske-byer-.pdf
https://bedre-byer.ramboll.com/wp-content/uploads/2017/12/hvad-gr-en-by-attraktiv-at-leve-i-borgerundersgelse-i-syv-danske-byer-.pdf
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4.2.5 Følsomhedsanalyse 

Formålet med dette afsnit er at afprøve, hvor robuste resultaterne er, hvis 

der ændres i centrale antagelser i den anvendte grundværdi-

residualmodel. Vi tester følsomheden af ændringer i følgende input: 

 

1. Den anvendte markedsværdi for nyopført ejendom (som i modellen 

er baseret på markedsdata for det københavnske bolig- og 

erhvervslejemålsmarked) 

2. Størrelsen på de vurderede påvirkninger som følge af bilfrihed på 

markedsværdien (som i analysen baseres på empiriske 

effektestimater) 

3. Størrelsen på totalentreprisen (som i modellen antages at udgøre 60 

pct. af markedsværdien for en nyopført ejendom) 

4. Hvor stor en andel af omkostningerne til opførelse af P-huse, som 

investorer sparer (som i modellen antages at være 100 pct.) 

 

Følsomhedsanalysen foretages med udgangspunkt i modellen for 

ejerboliger, da ejerboliger i bred forstand repræsenterer den optimale 

økonomiske anvendelse af byggegrunde56. Resultaternes følsomhed 

testes kun i det helt bilfri scenarie, da vi vurderer, at dette tilstrækkeligt 

opfylder følsomhedsanalysens formål; nemlig at teste de vurderede 

konsekvenser for byggeretsprisens robusthed overfor ændringer i 

centrale modelinput. I fortolkningen af resultaterne skal man være 

opmærksom på, at vi skelner mellem ændringer i procent (%) og 

ændringer i procentpoint (%-point).   

 

Hvor følsomme er resultaterne over for ændringer i den anvendte 

markedsværdi af nyopførte ejerboliger? 

Markedsværdien af nye ejerboliger er baseret på salgsdata for 

ejerlejligheder i København for perioden 2018 til september 2019. Vi 

tester, hvor robuste de vurderede påvirkninger på byggeretsprisen er 

over for ændringer i markedsværdien på +- 20 pct. i 5%-intervaller. 

Resultaterne fremgår nedenfor. 

 

 
56 Statistiske metoder til vurdering af grunde under ejerboliger, Skatteministeriet (2018). 

 

Figur 4-9: Effektspændets følsomhed over for ændringer i markedsværdien for 

nyopført ejerbolig 

 
Kilde: Rambøll 

 

Analysen viser, at de vurderede konsekvenser for byggeretsværdien ved 

opførelse af ejerboliger i det helt bilfri scenarie er robuste overfor 

ændringer i den anvendte markedsværdi for den nyopførte bolig. Hvis den 

anvendte markedsværdi ændres med +-20 pct., så medfører det blot en 

ændring i effektspændet på byggeretsværdien på +- 2-3 %-point i begge 

ender af spændet. 
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Hvor følsomme er resultaterne over for ændringer i de vurderede 

påvirkninger af markedsværdien for en nyopført ejerbolig som følge af at 

etablere Lynetteholm som helt bilfri bydel (efterspørgselseffekterne)? 

Der er stor usikkerhed forbundet med at vurdere effekten af at etablere 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel for efterspørgslen (og 

dermed på markedsværdien). Det er derfor yderst interessant at 

undersøge, hvordan konsekvenserne for byggeretsprisen påvirkes, hvis 

påvirkningerne af markedsværdien i det helt bilfri scenarie ændres. Vi 

tester resultaternes følsomhed gennem ændringer på op til +- 10%-point 

i 2,5%-intervaller. Resultaterne fremgår nedenfor. 

Figur 4-10: Effektspændets følsomhed over for ændringer i de vurderede 

påvirkninger af markedsværdien for en nyopført ejerbolig, hvis Lynetteholm 

etableres som helt bilfri 

 
 

 

 

Analysen viser, at de vurderede konsekvenser for byggeretsværdien ved 

opførelse af ejerboliger i det helt bilfri scenarie i høj grad er følsomme 

over for ændringer i størrelsen på de vurderede påvirkninger af 

markedsværdien for en nyopført ejerbolig, som vi har estimeret, jf. Tabel 

4-1 i afsnit 4.2.2.1. Hvis påvirkningerne af markedsværdien, der følger af 

indførelsen af bilrestriktioner, ændres med +-2,5%-point, så medfører 

det en ændring i effektspændet på byggeretsværdien på +-10-11%-point 

i begge ender af effektspændet.  

 

Hvis påvirkningerne af markedsværdien er 10%-point lavere end den 

centrale vurdering (som er -7,25 pct. til -11,25 pct.), så ændres 

effektspændet for byggeretsværdien af ejerboliger i det helt bilfri scenarie 

til 6-25 pct. Dette betyder alt andet lige, at hvis de negative 

efterspørgselseffekter påvirker markedsværdien mindre, så påvirkes 

byggeretsprisen samlet set positivt, hvis Lynetteholm etableres som helt 

bilfri bydel.  

 

Hvis påvirkningerne af markedsværdien er 10%-point højere end den 

centrale vurdering, så ændres effektspændet for byggeretsværdien af 

ejerboliger i det helt bilfri scenarie til mellem -79 pct. og -60 pct. Det 

betyder alt andet lige, at hvis de negative efterspørgselseffekter påvirker 

markedsværdien i højere grad end den centrale vurdering, så påvirkes 

byggeretsprisen samlet set meget negativt, hvis Lynetteholm etableres 

som helt bilfri bydel.  

 

Hvor følsomme er resultaterne over for ændringer i totalentreprisen? 

I modellen antages totalentreprisen at udgøre 60 pct. af markedsværdien 

for nyopførte ejendomme. Herudover indregnes både 

finansieringsudgifterne og bidraget til developer som procentandele af 

totalentreprisen. Størrelsen på totalentreprisen kan derfor potentielt have 

stor indvirkning på de vurderede påvirkninger af byggeretsværdien i de 

bilfri scenarier. Vi tester, hvor robuste de vurderede påvirkninger på 

byggeretsprisen er over for ændringer i totalentreprisen på mellem +- 15 

%-point. Vi justerer med andre ord totalentreprisens andel af 

markedsværdien i spændet 45-75 pct. i 5%-intervaller. Resultaterne 

fremgår nedenfor. 

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

-15 -10 -5 0 5 10 15

P
å
v
ir

k
n
in

g
 a

f 
b
y
g
g
e
re

ts
p
ri

s
 i
 d

e
t 

h
e
lt
 b

il
fr

i 
s
c
e
n
a
ri

e
 (

%
)

Ændringer i påvirkningerne af markedsværdien, 

hvis Lynetteholm etableres som helt eller delvist 

bilfri bydel (%-point) 

Lavt spænd Højt spænd



Rambøll - Bilag 5: Etablering af Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel – Analyse af konsekvenser for finansering 

 

  

 

51/72 

Figur 4-11: Effektspændets følsomhed over for ændringer i størrelsen på 

totalentreprisen 

 
Kilde: Rambøll 

 

Analysen viser, at de vurderede konsekvenser for byggeretsværdien ved 

opførelse af ejerboliger i det helt bilfri scenarie er forholdsvist følsomme 

over for ændringer i størrelsen på totalentreprisen, særligt hvis den 

samlede totalentreprise stiger som andel af markedsværdien for en 

nyopført ejerbolig. Hvis totalentreprisen som andel af markedsværdien 

ændres med +10-15%-point, så medfører det en negativ ændring i 

effektspændet på byggeretsværdien på 39-144%-point i den lave ende af 

effektspændet og en negativ ændring på 16-58%-point i den høje ende 

af spændet. Når effektspændet overstiger -100 pct., så svarer det til, at 

investor ikke vil være villige til at betale noget som helst for byggeretter 

på en bilfri Lynetteholm. 

 

Hvis totalentreprisen som andel af markedsværdien derimod er 10-15%-

point lavere, så stiger effektspændet i den lave ende med 11-14%-point 

og med 4-6%-point i den høje ende af spændet.  

 

Resultaterne skyldes overordnet set, at jo højere totalentreprisen er som 

andel af markedsværdien af en nyopført ejerbolig, jo mindre en residual 

er der tilbage, som udgør byggeretsprisen. Når byggeretsprisen er lavere, 

så er den relativt mere følsom overfor de negative påvirkninger af 

markedsværdien for ejerboliger som følge af at etablere Lynetteholm som 

helt bilfri bydel. De negative efterspørgselseffekter fylder så at sige mere, 

hvis totalentreprisen stiger som andel af markedsværdien. Påvirkningen 

af byggeretsprisen er dog først meget følsom ved ret store ændringer i 

totalentreprisen som andel af markedsværdien (>10 pct.). 

 

Hvad betyder dette så? Det betyder alt andet lige, at investorers 

betalingsvillighed for byggeretter på en helt bilfri Lynetteholm falder (eller 

forsvinder helt, hvis påvirkningen falder til under -100 pct.), jo højere 

omkostningerne forbundet med ejendomsudvikling som andel af 

markedsværdien er. En tolkning kan være, at investorer vil være mere 

opmærksomme på at styre deres omkostninger i det helt bilfri scenarie, 

fordi risikoen for en dårlig investering er højere. De vil forsøge at 

nedbringe deres omkostninger enten ved f.eks. at sænke deres 

betalingsvillighed for byggeretterne eller ved at vælge billigere materialer 

til selv byggeriet.  

 

En anden tolkning kan være, at investorer i mindre grad vil være villige 

til at bygge billige boliger, hvor margin mellem indtægter ved salg og 

omkostninger til opførelse kan være relativt lavere end for dyrere boliger.  

 

Hvor følsomme er resultaterne over for ændringer i andelen af 

opførelsesomkostninger til P-anlæg, som investor sparer? 

Den centrale modelantagelse er, at investor ikke afholder nogen 

anlægsomkostninger til P-anlæg på en bilfri Lynetteholm og dermed 

sparer 100 pct. af omkostningerne herved. Disse besparelser er med til 

at påvirke byggeretsprisen positivt, jf. afsnit 4.2.4. Vi tester, hvor robuste 

de vurderede påvirkninger på byggeretsprisen er over for ændringer i 
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hvor stor en andel af opførelsesomkostninger til P-anlæg, som investorer 

sparer. Den sparede andel justeres i 25%-intervaller ned til nul (dvs. hvor 

investor ikke sparer noget). Resultaterne fremgår nedenfor. 

 

Analysen viser, at de vurderede konsekvenser for byggeretsværdien ved 

opførelse af ejerboliger i det helt bilfri scenarie er forholdsvist robuste 

over for ændringer i andelen af opførelsesomkostninger til P-anlæg, som 

investor sparer på en bilfri Lynetteholm. Hvis investor stadig skal afholde 

halvdelen af opførelsesomkostningerne til parkeringsfaciliteter, så ændres 

effektspændet negativt med 6-7 pct. i begge ender af spændet. Hvis 

investorerne derimod ikke opnår nogen besparelser i omkostningerne til 

anlæg af parkeringsfaciliteter, så falder effektspændet for påvirkningen 

af byggeretsværdien med 12-14 pct. i begge ender.  

 

Det betyder alt andet lige, at investorers villighed og evne til at betale for 

byggeretter på en helt bilfri Lynetteholm falder, hvis ikke de kan realisere 

besparelser i udgifterne til anlæg af parkeringsfaciliteter.  

 

Figur 4-12: Effektspændets følsomhed over for ændringer i andelen af 

opførelsesomkostninger til P-anlæg, der spares 

 
Kilde: Rambøll 
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4.3 Byplanlægningsmæssige virkemidler til styrkelse af 

attraktiviteten og finansieringen af en helt eller delvist bilfri 

Lynetteholm  

I afsnit 4.2 viser vi, at byggeretsprisen i overvejende grad vurderes at 

blive påvirket negativt, hvis Lynetteholm etableres som helt bilfri bydel. 

Dette tager imidlertid udgangspunkt i en ”alt-andet-lige”-betragtning, 

hvor alle parametre, som ikke kan siges direkte at blive påvirket af 

beslutningen om at etablere en bilfri bydel, holdes ude af vurderingen. 

Der er imidlertid en række virkemidler, som Københavns Kommune kan 

anvende til positivt at påvirke byggeretsprisen.  

 

Formålet med det følgende afsnit 4.3 er at præsentere hvilke 

byplanlægningsmæssige forhold til styrkelse af attraktiviteten og 

finansieringen af Lynetteholm, som kommunen kan påvirke gennem 

prioritering og planlægning i lokalplanarbejdet for en helt eller delvist 

bydel.  

 

Ved at etablere Lynetteholm som helt eller delvist bilfri, opstår der nye 

muligheder i byplanlægningen. I basisscenariet er 15 pct. af 

bebyggelsesprocenten forbeholdt parkering. Disse arealer vil enten blive 

helt eller delvist frigivet i de to bilfrie scenarier til anden anvendelse. 

Samtidig vil vejareal eller det areal, der skal holdes ubebygget som følge 

af hjørneafskæring og byggelinjepålægning til sikring af vejanlæg, ikke 

indgå i samme grad i bebyggelsesprocenten, hvis Lynetteholm etableres 

som helt eller delvis bilfri.  

 

De nye arealer kan anvendes til ny bebyggelse eller arealer til 

bykvaliteter. Rapporten omfatter imidlertid ikke en vurdering af, hvordan 

det frigjorte areal kan udbyttes bedst muligt, da det afhænger af hvordan 

man vælger at bygge på Lynetteholm. 

 

Der skal derfor igennem lokalplansbeslutninger prioriteres udformning af 

disse overskydende arealer. Der er overordnet set to mulige anvendelser 

af det overskydende areal:  

 
57 Bygningsreglementet BR18: Beregningsregler § 453 - § 458 

 

1. Prioritering af frigjort areal til øget bebyggelse  

2. Prioritering af frigjort areal til bykvaliteter 

   

Københavns Kommune kan påvirke attraktiviteten af Lynetteholm og 

dermed prisdannelsen for både boliger og erhvervslokaler samt den 

samlede finansiering af anlægsprojektet gennem begge virkemidler. 

Afdækningen af de byplanlægningsmæssige værktøjer og betydningen for 

den samlede finansiering af en helt eller delvis bilfri Lynetteholm 

beskrives i hhv. afsnit (4.3.1) for Øget bebyggelse til boliger og 

erhvervslokaler og afsnit (4.3.2) for Prioritering af frigjort areal til 

bykvaliteter.   

4.3.1 Prioritering af frigjort areal til øget bebyggelse  

I basisscenariet udgør etablering af p-arealer 15 pct. af 

bebyggelsesprocenten, svarende til 427.500 m2. Det forudsættes, at der 

i det delvis bilfrie scenarie er et bilejerskab på 50 pct. relativt til 

basisscenariet. Det forventes derfor, at p-arealer vil udgøre 7,5 pct. af 

bebyggelsesprocenten i det delvist bilfri scenarie, svarende til et areal på 

213.750 m2.  I det helt bilfri bilfrie scenarie forventes det, at p-arealer 

udgør 0 pct. af bebyggelsesprocenten, hvorfor der effektivt er 427.500 

m2 areal, som kan finde anden anvendelse. 

  

Yderligere er der som følge af bygningsreglementet § 45357 et lovkrav 

om, at vejareal eller det areal, der skal holdes ubebygget som følge af 

hjørneafskæring og byggelinjepålægning til sikring af vejanlæg, skal 

indgå i beregning af bebyggelsesprocenten. Disse arealer vil i nogen grad 

ligeledes kunne frigives i det helt eller delvis bilfri scenarie og udgør 

sammen med de frigjorte parkeringsarealer et betydeligt areal. 

 

Man kan udnytte disse arealer til etableringen af yderligere boliger eller 

erhvervslokaler, der alt andet lige, vil øge attraktiviteten af byggeretten 

fra investors perspektiv. Investor vil kunne opnå et højere afkast på 

ejendomme, desto færre anlægsomkostninger til parkeringsarealer og 
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desto større andel af bebyggelsesprocenten, der anvendes til bolig eller 

erhverv. Attraktiviteten for byggegrunde vil derfor, alt andet lige, være 

højere fra investors perspektiv i det helt eller delvis bilfrie scenarie, 

relativt til basisscenariet, hvis det overskydende areal anvendes til 

yderligere bebyggelse af bolig og erhvervslokaler. 

 

Denne fortætning af bebyggelsen kan påvirke prisdannelsen på 

byggeretter på en helt eller delvis Lynetteholm og bidrage til at øge 

finansieringsgraden af det samlede anlægsprojekt. Flere af 

interviewpersonerne peger dog på, at byfortætningen ikke bør ske i for 

stort et omfang, og i hvertfald ikke på hele det frigivede areal. Det 

skyldes, at det kan have negativ betydning for bydelens attraktivitet, hvis 

den bebygges for tæt. Byfortætningen bør derfor kun ske op til et vist 

niveau, hvorefter yderligere fortætning risikerer at have negativ 

påvirkning på attraktiviteten af Lynetteholm (og derigennem 

byggeretsprisen pr. m2).  

 

Det er således Rambølls vurdering, at der er et trade-off. På den ene side 

øges investorernes betalingsvillighed for byggeretter, når en større del af 

bebyggelsesprocenten kan bebygges. Dette påvirker byggeretsprisen pr. 

m2 positivt og dermed også den samlede finansiering af anlægsprojektet. 

På den anden side falder Lynetteholms attraktivitet for potentielle 

beboere og virksomheder, hvis der bygges for tæt. Dette har en negativ 

påvirkning på byggeretsprisen (gennem lavere markedsværdier), som 

dermed sænker den samlede værdi af grundsalg på Lynetteholm. Dette 

trade-off er illustreret i Figur 4-12. 

 

Figuren viser udviklingen i værdien af det samlede grundsalg relativt til 

det bebyggede areal. Kommunen kan øge værdien grundsalget og 

dermed også finansieringen af en helt eller delvis bilfri Lynetteholm ved 

at øge det bebyggede areal. Dette kan dog kun gøres op til et vist punkt, 

hvor værdien af grundsalget maksimeres ved et optimalt bebygget areal. 

Herefter vil yderligere byfortætning negativt påvirke attraktiviteten af 

 
58 Forsyth, Ann. 2015. What is a walkable place? The walkability debate in urban design. Urban Design 

International 20, no.4: 274-292: 

Lynetteholm og dermed også det samlede grundsalg. Den marginale nytte 

ved yderligere byfortætning efter dette punkt er med andre ord negativ. 

 

Figur 4-13: Det optimale bebyggede areal 

 
Kilde: Rambøll 

 

Samtidig vil yderligere byfortætning ske på bekostning af andre 

byudviklingstiltag, som Københavns Kommune ellers kunne have 

prioriteret, f.eks. større og/eller flere grønne områder, som 

erfaringsmæssigt er vigtigt for markedsværdien af boliger og 

erhvervslokaler (Lundhede et al., 2013). Selvom en kompakt og tæt by 

skaber bedre forudsætninger for en fodgængervenlig bydel (Forsyth, 

2015)58, sker det altså på bekostning af muligheden for at prioritere andre 

bykvaliteter, som er vigtige for at sikre en attraktiv bydel.  

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/29663388/Forsyth_walkablity_082415_final.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/29663388/Forsyth_walkablity_082415_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/29663388/Forsyth_walkablity_082415_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Det er uden for scope af denne opgave at vurdere, hvor vendepunktet 

(det optimalt bebyggede areal) befinder sig.  

4.3.2 Prioritering af frigjort areal til bykvaliteter 

Alternativt til at udnytte det frigjorte areal til etablering af yderligere 

bebyggelse, kan arealet prioriteres til etablering af en række bykvaliteter. 

Med bykvaliteter mener vi parkarealer, styrket kollektiv trafikbetjening, 

fodgængervenlighed og en række andre parametre, der alle tilføjer 

kvalitet til bymiljøet. Københavns Kommune kan øge attraktiviteten og 

dermed indirekte finansieringen (gennem øgede markedsværdier for 

boliger og erhvervslejemål, som øger prisen på byggeretter) af en helt 

eller delvist bilfri Lynetteholm ved at prioritere kvalitetsløft af bymiljøet i 

anvendelsen af de frigjorte arealer.  

 

Vi har på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang og interviews 

med eksperter identificeret hvilke bykvaliteter, der har betydning for 

efterspørgslen efter og prisen på boliger og erhvervsejendomme, og 

hvordan de kan påvirkes i et helt eller delvist bilfrit scenarie. Der 

medtages kun parametre, som kan påvirkes i en positiv retning på en 

bilfri Lynetteholm sammenlignet med basissituationen. 

 

For at sikre validiteten af nærværende undersøgelse, er det vigtigt kun at 

anvende studier, hvis resultater har en høj grad af relevans og 

overførbarhed til Lynetteholm. Det noteres i den forbindelse, at de 

identificerede parametre er baseret på studier, som alle tager 

udgangspunkt i traditionelle byer og bydele. Som beskrevet i afsnit 3.3, 

foreligger der ikke relevant litteratur om effekterne af bykvaliteter på 

prisdannelsen på ejendomsmarkedet, som specifikt har fokus på bilfri 

byområder. Det hæmmer alt andet lige overførbarheden til Lynetteholm, 

hvis den etableres som helt eller delvist bilfri.  

 

 
59 Vi har været i kontakt med medforfatter for disse studier, Toke Emil Panduro, som validerede, at 

effektestimaterne kan anvendes til denne undersøgelse. For at sikre validiteten yderligere, har vi 

krydstjekket med relateret litteratur. 

Størstedelen af de identificerede parametre tager udgangspunkt i 

studierne af Lundhede et al (2013): ”Værdisætning fa bykvaliteter – Fra 

hovedstad til provins” og Panduro, Lundhede & Thorsen (2014): 

”Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter”59. For en 

konsolideret oversigt over den gennemgåede litteratur, se Appendix 1. 

 

Tabel 4-10, 4-11 og 4-12 sidst i dette afsnit giver et overblik over de 

identificerede bykvaliteter sammen med en vurdering af deres vigtighed 

ift. at styrke attraktiviteten og finansieringen af en bilfri Lynetteholm. 

Vurderingen af deres vigtighed er baseret på størrelsen og signifikansen 

af de empiriske estimater, som kan findes i litteraturen. I oversigterne 

skelner vi mellem de bykvaliteter, som har betydning for hhv. boliger, 

kontorerhverv og detailhandel. Parametrene er forskellige af natur men 

kan kategoriseres som parametre, der har betydning for:  

 

➢ Den kollektive trafikbetjening 

➢ Indretning af byrum med fokus på øget kvalitet i bymiljøet  

➢ Koncentration og placering af bebyggelse 

 

Den kollektive trafikbetjening 

Interviewpersonerne var alle enige om, at en god og effektiv kollektiv 

trafikbetjening af Lynetteholm er helt afgørende for bydelens attraktivitet 

og projektets succes, hvis bydelen etableres som helt eller delvist bilfri. 

Når man indfører restriktioner på brugen af biler, så vil der være et behov 

for at kompensere gennem kollektive trafikløsninger af høj kvalitet for at 

sikre tilstrækkelig efterspørgsel på bolig- og erhvervsejendomme. Dette 

er desuden særligt vigtigt, Lynetteholms placering langt fra centrum taget 

i betragtning.  

 

Vigtigheden af den kollektive trafikbetjening ses også i internationale 

eksempler med bilfri byområder. I disse byområder spiller det en vigtig 

rolle, at alternative transportformer til den private bil er af høj kvalitet og 
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med frekvens. Dette sikres i flere (delvist) bilfri byer gennem etablering 

af letbaner, ved at give beboere fordelagtige aftaler om brugen af 

kollektiv transport (f.eks. gennem subsidiering), samt ordninger med 

delecykler og delebiler. Som eksempel er der etableret letbane til 

”Vauban” i Freiburg, hvor beboere i området, som ikke ejer bil, ikke 

betaler for at bruge letbanen (Concito, 2016). 

 

Særligt efterspørgslen på erhvervslokaler afhænger af, at der etableres 

et velfungerende kollektivt trafiksystem, som forbinder Lynetteholm med 

Indre København. Vi vurderer på baggrund af de afholdte interviews, at 

det er en central forudsætning for, at der overhovedet vil være 

efterspørgsel på erhvervsejendomme på en bilfri Lynetteholm. Dette 

understøttes af Sadolin & Albæk (2017), som konkluderer, at adgangen 

til kollektive transportmuligheder er den primære afgørende faktor for 

udviklingen af nye erhvervsområder. Et eksempel herpå er, at udviklingen 

af erhvervsgrunde i Nordhavn, blev sat på pause, indtil Cityringens åbning 

i oktober 2019.  

 

En interessant undersøgelse fra Berlin konkluderer, at beboernes villighed 

til at acceptere et bilfrit centrum stiger markant, når man forbedrer 

infrastrukturen til cykler. Samtidig bidrager en forbedring af netværket 

for buslinjer og togstationer vil bidrage til en højere accept af et bilfrit 

centrum. Yderligere vil anvendelse af frigjorte vejarealer til rekreative 

forhold have samme positive effekt på villigheden til at acceptere et bilfrit 

centrum (Gundlach et al, 2018)60. Undersøgelsen indikerer, at det er 

muligt at øge attraktiviteten af et bilfrit byområde, som en helt eller delvis 

bilfri Lynetteholm, ved at kompensere den manglende 

bilfremkommelighed med en opgraderet kollektiv trafikbetjening og ved 

at dedikere de frigjorte vejarealer til rekreativ anvendelse. 

 

Rambøll vurderer, at for at skabe en tilstrækkelig efterspørgsel på bolig- 

og erhvervsejendomme på en helt eller delvis bilfri Lynetteholm, skal 

 
60 Gundlach, Amely & Ehrlinspiel, Marius & Kirsch, Svenja & Koschker, Alexander & Sagebiel, Julian. (2018). 

Investigating people’s preferences for car-free city centers: A discrete choice experiment. Transportation 

Research, Part D, Transport and Environment. 

kvaliteten af den kollektive trafikbetjening være endnu højere, end det 

der i forvejen planlægges i basisscenariet. Beboere og arbejdspladser på 

en helt eller delvis bilfri Lynetteholm skal kompenseres for den forringede 

bilfremkommelighed med styrket metrobetjening, højfrekvente 

busafgange og forbedret cykelinfrastruktur. Det hænger ligeledes 

sammen med, at mobilitetsbehovet i København forventes at stige i 

fremtiden, jf. afsnit 4.161. Det øgede mobilitetsbehov sætter endnu større 

krav til den kollektive trafik, hvis det ikke er muligt at transportere sig i 

bil.  

 

Det vurderes i den forbindelse, at der er gode muligheder for at forbedre 

den kollektive trafikbetjening yderligere i et helt eller delvist bilfrit 

scenarie. Det skyldes, at vejnet, parkeringsarealer og den dertilhørende 

infrastruktur, som helt eller delvist frigøres i en bilfri bydel, kan indrettes 

til fordel for kollektive mobilitetsløsninger. En styrket kollektiv betjening, 

hvor flere bruger kollektiv trafik fremfor privat (bil)trafik, understøtter 

desuden de målsætninger, som er præsenteret i forslaget til Københavns 

Kommuneplan 2019.  

 

Indretning af byrum med fokus på øget kvalitet i bymiljøet 

Det er muligt at anvende de frigjorte arealer på en helt eller delvist bilfri 

Lynetteholm til at indrette byrummene med fokus på at sikre højere 

kvalitet i bymiljøet og derigennem påvirke prisdannelsen på bolig- og 

erhvervsejendomme positivt. 

  

I undersøgelserne af Lundhede (2013) og Panduro, Lundhede & Thorsen 

(2014) konkluderes det, at grønne områder og parkarealer har en 

markant positiv effekt på prisudviklingen på bolig- og 

erhvervsejendomme. I det helt og delvist bilfri scenarie kan de frigjorte 

arealer prioriteres til etablering af yderligere grønne områder og 

parkarealer i en større grad sammenlignet med det, som allerede er 

foreslået som en del af de første principtegninger over øen.  

61 https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-

ny.pdf 

https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-ny.pdf
https://www.trm.dk/media/3658/ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden-afrapportering-marts-2018-ny.pdf
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Der er i de første skitser for Lynetteholm præsenteret planer om at 

etablere et grønt bælte mod Øresund. Der vil i det helt eller delvist bilfri 

scenarie være yderligere mulighed for at øge størrelsen af dette grønne 

bælte, som særligt privatboligmarkedet må forventes at efterspørge.  

 

 

En lang række studier om fodgængervenlighed (Walkability) finder 

ligeledes, at det er meget positivt for værdien af både boliger og 

erhvervslokaler, hvis der sikres nærhed og adgang til bykvaliteter til fods 

(Leinberger & Alfonzo, 2012). Det er vores vurdering, at det er helt 

afgørende for hverdagsmobiliteten for beboere og arbejdstagere med 

daglig gang på Lynetteholm, at fodgængervenligheden styrkes i de bilfrie 

scenarier for at kompensere for den manglende tilgængelighed i bil. 

 

Etablering af yderligere grønne arealer, sikring af nærhed til havnemiljøer 

og fodgængervenlighed i generel forstand vil understøtte Københavns 

Kommunes muligheder for at realisere målsætningerne for udvikling af 

byen. Københavns Kommune har som mål i Forslag til Kommuneplan 

2019, at ”adgangen til havnen, kysten og vandområderne forbedres, 

navnlig som led i byomdannelse” og ”at kvaliteten af byens eksisterende 

grønne områder øges til gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten 

og for at tilpasse byen til fremtidens klima”.  

 

Det er Rambølls vurdering på baggrund af den gennemgåede litteratur og 

de afholdte interviews, at de negative påvirkninger ved indførelse af 

bilrestriktioner, blandt andet skal kompenseres gennem prioritering af 

arealer til flere rekreative tilbud og endnu bedre adgang til grønne og blå 

områder, hvis attraktiviteten af en helt eller delvis bilfri Lynetteholm skal 

opretholdes. 

 

Koncentration og placering af bebyggelse 

Ifølge undersøgelserne af Lundhede (2013) og Panduro, Lundhede & 

Thorsen (2014) har placeringen og koncentrationen af bebyggelsesarealet 

positiv indvirkning på prisudviklingen for både bolig- og 

erhvervsejendomme. Studierne viser, at korte gåafstande fra bolig til 

koncentrerede butiksområder har en markant positiv effekt på 

boligprisudviklingen.  

 

Flere undersøgelser viser desuden, at omdannelse af veje til gågader har 

positiv effekt på detailhandelsomsætningen. Således viser en 

undersøgelse af Madrids største handelsgade, ”Gran Vía”, at 

detailhandelsomsætningen steg gennemsnitligt 9 pct., efter 

implementering af et bilfrit område i handelsgaden (BBVA, 2018). 

Lundhede et al. (2014) estimerer ydermere, at lejeprisen for 

detailhandelslokaler i København er op til 18 pct. højere, hvis de er 

placeret i en gågade. I de bilfrie scenarier er der bedre forudsætninger 

for at skabe gågademiljøer på Lynetteholm. Dette vil positivt påvirke 

markedslejen for erhvervslokaler og dermed også prisen på byggeretter. 

 

Der var bred enighed blandt interviewpersonerne om, at en helt eller 

delvist bilfri Lynetteholm skal kunne rumme mange af de funktioner, der 

tilbydes i Københavns centrum og i ”brokvartererne”. Det skyldes, at 

afstanden til disse områder er relativt store. Beboere på Lynetteholm er 

derfor afhængige af, at deres egen bydel har nok at tilbyde. Dette er 

naturligvis også vigtigt, selvom bydelen ikke etableres som bilfri. Der skal 

derfor prioriteres tiltag, som kan sikre stor variation i næringslivsbrancher 

(cafeer, restauranter, barer, kultur), og afstanden til disse skal 

begrænses. Panduro, Lundhede & Thorsen (2014) finder netop, at 

nærheden til og variationen af næringslivsbrancher til fods, har en 

markant positiv effekt på boligprisudviklingen for boliger i København. 

 

Vi vurderer, at der er gode forudsætninger for at øge koncentrationen af 

kontorejendomme og detailhandelsbutikker samt begrænse gåafstanden 

til disse, hvis Lynetteholm etableres som helt eller delvist bilfri bydel.  
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Tabel 4-10: Bykvaliteter med betydning for boligpriser, som kan prioriteres på en helt eller delvist bilfri Lynetteholm 

 

Kilde: Rambøll pba. litteraturgennemgang 
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Tabel 4-11: Bykvaliteter med betydning for priser på kontorejendomme, som kan prioriteres på en helt eller delvist bilfri Lynetteholm 

 
Kilde: Rambøll pba. litteraturgennemgang 
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Tabel 4-12: Bykvaliteter med betydning for priser på detailhandelslokaler, som kan prioriteres på en helt eller delvist bilfri Lynetteholm 

 
Kilde: Rambøll pba. litteraturgennemgang 
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5. KONSEKVENSER FOR BRUGERBETALING 

PÅ ØSTLIG RINGVEJ 

Formålet med afsnit 5 er at belyse konsekvenserne for brugerbetalingen 

på Østlig Ringvej, hvis Lynetteholmen etableres som helt eller delvis bilfri. 

Brugerbetalingen på Østlig Ringvej indgår som et vigtigt element i 

finansieringen af hele anlægsprojektet. Der vil være en naturlig nedgang 

i trafikbelastningen i de bilfrie scenarier, som påvirker brugerbetalingen 

og derfor også finansieringen af anlægsprojektet.  

 

Afsnit 5.1 indeholder de beregningstekniske forudsætninger for analysen. 

Forudsætningerne tager udgangspunkt i OTM-beregninger af 

trafikbelastninger, Transportministeriets strategiske analyse af Østlig 

Ringvej62 og den igangværende forundersøgelse af alternativer til Østlig 

Ringvej, jf. afsnit 3.1. Analysens resultater er derfor sammenlignelige 

med resultaterne fra den igangværende forundersøgelse. 

 

Afsnit 5.2 beskriver analysens resultater af konsekvenserne for 

brugerbetaling og nutidsværdiberegninger for Østlig Ringvej.  

5.1 Forudsætninger og beregningsscenarier 

Østlig Ringvej: B1 Linjeføring med trafiksaneringsplan C 

Til beregning af konsekvenserne for brugerbetaling, er Østlig Ringvej 

forudsat med en B1-linjeføring med trafiksaneringsplan C. Denne 

linjeføring forløber sig i tunnel i forlængelse af Nordhavnsvej til Nordhavn, 

under havneløb til Refshaleøen og videre under Amagers østkyst frem til 

Øresundsmotorvejen med tilslutningsanlæg på Refshaleøen samt ved 

Prøvestenen, jf. den igangværende forundersøgelse. 

 

 

 

 
62 Østlig Ringvej: Strategisk analyse af en havnetunnel i København (2013) - 

https://www.trm.dk/publikationer/2013/%C3%B8stlig-ringvej-strategisk-analyse-af-en-havnetunnel-i-

koebenhavn/ 

 

Kilde: Københavns Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 5-1: Udformning af Lynetteholm, forslag og principaftale 

https://www.trm.dk/publikationer/2013/%C3%B8stlig-ringvej-strategisk-analyse-af-en-havnetunnel-i-koebenhavn/
https://www.trm.dk/publikationer/2013/%C3%B8stlig-ringvej-strategisk-analyse-af-en-havnetunnel-i-koebenhavn/
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Brugerbetaling 

Brugerbetalingen for personbiler og varebiler (køretøjer under 3,5 ton 

totalvægt) mellem Nordhavn og Refshaleøen er fastsat med en 

takst på 14 kr., mens taksten for de øvrige delstrækninger på Amager er 

3 kr. fra Refshaleøen til Prøvestenen og 6 kr. fra Prøvestenen til 

Øresundsmotorvejen ved Københavns Lufthavn (jf. kort 5-2). 

Brugerbetaling for køretøjer over 3,5 ton totalvægt, dvs. lastbiler eller 

anden tung trafik, er fastsat til det dobbelte af personbiler, hhv. 28/6/12 

kr. En samlet brugerbetaling for fuld anvendelse af Østlig Ringvej er 

derfor fastsat til 23 kr. for personbiler og varebiler samt 46 kr. for 

lastbiler. 

 

Analyseperiode 

Analyseperioden til beregningen af konsekvenserne for brugerbetaling på 

Østlig Ringvej er fastsat til 50 år, hvilket er samme periode som der 

anvendes i finansieringsanalysen i den igangværende forundersøgelse af 

alternativer til Østlig Ringvej. Anlægsperioden for Østlig Ringvej forventes 

at være 10 år, med åbningsår i 2035. Derfor er driftsperioden, hvor 

indtægter fra brugerbetalingen opstår, de resterende 40 år af 

analyseperioden, fra 2035 til og med 2075. 

 

Trafiktal fra OTM 

Udregningen af de årlige indtægter fra brugerbetaling på Østlig Ringvej 

baseres på trafikmodelberegninger af hverdagsdøgnstrafik (HDT) i OTM. 

Disse HDT-belastninger er fordelt på de enkelte delstrækninger for 

personbiler, varebiler og lastbiler. Trafikbelastningen opregnes fra HDT til 

årstrafikbelastning ved anvendelse af opregningsfaktorerne, som også 

blev benyttet i den Strategiske analyse af Østlig Ringvej, jf. næste afsnit. 

Det forudsættes i den igangværende forundersøgelse, at væksten i HDT-

belastningen for 2035 – 2050 er lineær, på tværs af alle scenarier. Fra 

2050 til 2060 fremskrives HDT-belastningen med ½ pct. årligt. De 

resterende år af driftsperioden forudsættes med 0 pct. trafikvækst.  

 

 

 

 

Kilde: Københavns Kommune 

 

 

Kort 5-2: Brugertakster på delstrækninger 
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For at fastholde sammenligningsgrundlaget til den igangværende 

forundersøgelse integreres disse forudsætninger også i den denne 

analyse.  

 

Til brug for analysen har vi været i dialog med Vejdirektoratets 

projektteam, som arbejder med analysen af Alternativer til Østlig Ringvej. 

Når vi skal beregne konsekvenserne for indtægter fra brugerbetaling på 

Østlig Ringvej, så skal vi kunne etablere cash flows (indtægtsstrømme) i 

alle tre scenarier fra åbningsåret af Østlig Ringvej til sidste år i 

analyseperioden (2075) 

 

Grundet forsinkelser i arbejdet med OTM-beregninger har vi kun haft data 

for trafikbelastningen for 2050 tilgængeligt for analysen. Vi har derfor 

igennem dialog med Vejdirektoratet forudsat et niveau for 

trafikbelastningen i 2035. Det forudsættes derfor, at trafikbelastningen i 

åbningsåret 2035, ligger på 80 pct. af niveauet for 2050 fra Nordhavn til 

Refshaleøen. De sydlige delstrækninger, Refshaleøen – Prøvestenen og 

Prøvestenen – Øresundsmotorvejen, forudsættes med en HDT-belastning 

på 90 pct. af niveauet i 2050. Det er Rambølls vurdering, at det 

manglende datagrundlag for 2035 ikke vil have betydning for 

forholdsmæssigheden i resultaterne mellem de to bilfri scenarier. Det 

vurderes dog at have betydning for den absolutte størrelse på differencen 

mellem basisscenariet og de to bilfri scenarier.  

 

Vi forudsætter yderligere en indsvingsperiode for trafikmængden for 

personbiler, varebiler og lastbiler. Den fulde trafikale effekt af Østlig 

Ringvej antages med andre ord ikke at materialisere sig med det samme 

men først efter nogle år, hvor trafikanterne har ”vænnet” sig til den nye 

rute. Der forudsættes indsving på 78 pct. i 2035, 84 pct. i 2036, 92 pct. 

i 2037 og med 100 pct. i 2038. Dette er konsistent med den 

igangværende forundersøgelse. 

 

HDT-belastningen fra trafikmodelberegningerne fordeler sig ud på år, 

delstrækninger og scenarier, jf. tabel 5.1.  

Tabel 5-1: Hverdagsdøgntrafik i de 3 scenarier, fordelt på delstrækninger og år. 

 

Kilde: Rambøll pba. af trafikmodelberegninger fra OTM. Værdier markeret med * 

er Rambølls egne udregninger baseret på dialog med Vejdirektoratet. 

OTM-beregningerne viser små forskelle i døgntrafikbelastningen mellem 

det delvis og helt bilfri scenarie. Derfor, forventes indtægterne for 

brugerbetaling på Østlig Ringvej, for de to scenarier ikke at afvige 

væsentligt fra hinanden. Trafikmængden i basisscenariet er derimod 

væsentligt højere end i de bilfri scenarier, hvorfor indtægterne fra 

brugerbetalingen også forventes at være højere.  
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Som en forudsætning i OTM-modellen, varierer lastbil- og varebiltrafik 

ikke på tværs af scenarierne. Dette betyder, at variationen i 

brugerbetalingen på Østlig Ringvej i de forskellige scenarier udelukkende 

beror på forskelle i personbiltrafikken.  

 

Opregningsfaktorer 

Vi anvender samme opregningsfaktorer som i den strategiske analyse af 

Østlig Ringvej, til at opregne HDT-belastningen til årstrafikbelastning. I 

den strategiske analyse differentieres der mellem opregningsfaktorer for 

personbiler (329), varebiler (304) og lastbiler (270).  

 

Nutidsværdiberegninger og diskonteringsrente 

Til beregning af konsekvenserne for brugerbetalingen på Østlig Ringvej, 

foretager vi nutidsværdiberegninger af den årlige brugerbetaling for 

analyseperioden tilbagediskonteret til år 2019. De årlige indtægter fra 

brugerbetalingen beregnes ved at multiplicere årstrafikbelastningen 

fordelt på personbiler, varebiler og lastbiler, med brugertaksten på de 

enkelte delstrækninger. 

 

Til tilbagediskonteringen af indtægterne fra brugerbetalingen, anvender 

vi den anbefalede diskonteringsrente fra Finansministeriet63. Den 

anbefalede diskonteringsrente fastsættes til 4 pct. for de første 35 år af 

analyseperioden og 3 pct. for år 36-70. Analyseperioden for konsekvenser 

for brugerbetalingen af Østlig Ringvej analyse er fastsat til 50 år, hvorfor 

vi anvender en faldende diskonteringsrente i nutidsværdiberegningerne. 

Brugertaksterne er fastsat i 2019 prisniveau, hvorfor de årlige 

burgerindtægter angives i faste priser.  Det er derfor ikke nødvendigt at 

korrigere for prisudviklingen i fastsættelse af diskonteringsrenten. Den 

anvendte diskonteringsrente på hhv. 4 pct. og 3 pct. er derfor udtryk for 

realrenten. 

 

 
63 Finansministeriet (2018): ”Den samfundsøkonomiske diskonteringsrente”. 

https://www.fm.dk/~/media/files/oekonomi-og-tal/fm-regnemetoder/dokumentationsnotat-_-den-

samfundsoekonomiske-diskonteringsrente.ashx?la=da 

Resultatet for nutidsværdiberegningerne er summen af de årlige 

brugerbetalinger for hele driftsperioden på 40 år, tilbagediskonteret til år 

2019, jf. nedenstående ligning. 

 

𝑵𝒖𝒕𝒊𝒅𝒔𝒗æ𝒓𝒅𝒊 = ∑
𝑩𝒓𝒖𝒈𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈

(𝟏 + 𝑫𝒊𝒔𝒌𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝒔𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆)𝒏

𝒏

𝒊=𝟎

 

 

Beregningsscenarier 

Der foretages nutidsværdiberegninger af brugerindtægter på Østlig 

ringvej i basisscenariet, det delvist bilfri scenarie og det helt bilfrie 

scenarie. Den eneste forskel mellem scenarierne er trafikbelastningen på 

de forskellige delstrækninger for personbiler. De beregningstekniske 

forudsætninger fremgår af figur 5-1 nedenfor og er ens på tværs af 

scenarierne.  

Figur 5-1: Beregningstekniske forudsætninger 

 

Kilde: Den igangværende forundersøgelse af alternativer til Østlig Ringvej, jf. afsnit 

3.1 i nærværende rapport, samt Østlig Ringvej: Strategisk analyse af en 

havnetunnel i København (2013).  
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5.2 Beregning af konsekvenser for brugerbetaling på Østlig 

Ringvej 

 

I dette afsnit præsenteres beregningsresultaterne for Rambølls analyse af 

konsekvenserne for brugerbetalingen på Østlig Ringvej, hvis 

Lynetteholmen etableres som helt eller delvis bilfri bydel.  

 

Konsekvenser for brugerbetaling 

Nedenstående figur (figur 5-2) viser udviklingen i brugerbetalingen for 

driftsperioden på Østlig Ringvej i de tre scenarier. Baseret på de relativ 

små forskelle i årstrafikbelastningerne for det delvis og helt bilfri scenarie, 

ses der ligeledes små forskelle i udviklingen mellem brugerbetalingerne.  

Figur 5-2: Årlig udvikling i brugerbetaling på Østlig Ringvej i mio. kr., 2019 priser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Rambøll pba. trafikmodelberegninger fra OTM 

 

I 2075 er den samlede forskel i brugerbetalingen mellem det helt og delvis 

bilfrie scenarie er 135 mio. kr. (2 pct.).  

 

Det fremgår desuden, at den samlede brugerbetaling i basisscenariet er 

væsentligt højere end i både det helt og delvis bilfri scenarie. Indtægterne 

fra brugerbetalingen i 2075 i basisscenariet er således 552 mio. kr. (7,5 

pct.) højere end det delvis bilfri scenarie og 687. mio. kr. (9,3 pct.) højere 

end det helt bilfri scenarie. 

 

Nutidsværdien af de samlede brugerbetalinger på Østlig Ringvej i 

driftsperioden (2035 – 2075) udregnes til 2.189 mio. kr. i 2019 priser, for 

basisscenariet (jf. tabel 5-2). 

Tabel 5-2: Resultater af konsekvensberegninger for de tre scenarier, nutidsværdi i 

mio. kr. i 2019 priser 

 
Kilde: Rambøll pba.  trafikmodelberegninger fra OTM 

Ved at etablere Lynetteholmen som delvis bilfri, falder nutidsværdien af 

de samlede brugerbetalinger med 163 mio. kr. (-7,4 pct.) relativt til 

basisscenariet, til et niveau på 2.026 mio. kr. Ved at etablere 

Lynetteholmen som helt bilfri falder nutidsværdien af de samlede 

brugerbetalinger yderligere. Relativt til basisscenariet falder 

brugerbetaling på Østlig Ringvej med 203 mio. kr. (-9,3 pct.) til et niveau 

på 1.986 mio. kr. Relativt til det delvis bilfri scenarie, falder nutidsværdien 

af brugerbetalingerne i det helt bilfri scenarie altså med 40 mio. kr. 

 

Analysen viser således, at der er størst negativ konsekvens for 

finansieringen af Østlig Ringvej ved at etablere Lynetteholmen som helt 

bilfri. Det fremgår ligeledes af beregningerne, at finansieringen af Østlig 

Ringvej er størst i basisscenariet med en samlet indtægt på 2.189 mio. 

kr. målt i nutidsværdi i 2019 priser.  Ved at etablere Lynetteholmen som 

enten helt eller delvis bilfri, vil den samlede indtægt fra brugerbetalingen 

falde med hhv. 9,3 pct. (helt bilfri) og 7,4 pct. (delvist bilfri) relativt til 

basisscenariet. 



Rambøll - Bilag 5: Etablering af Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel – Analyse af konsekvenser for finansering 

 

  

 

66/72 

6. KONKLUSION 

Det kan overordnet set konkluderes, at etablering af Lynetteholm som 

helt bilfri bydel har en negativ påvirkning på det samlede 

finansieringsgrundlag i form af lavere byggeretspriser og lavere indtægter 

fra brugerbetaling på Østlig Ringvej. Samtidig kan det konkluderes, at 

etablering af Lynetteholm som delvist bilfri bydel har ingen eller en svagt 

positiv betydning for byggeretsprisen, mens indtægterne fra 

brugerbetaling på Østlig Ringvej også her påvirkes negativt. 

 

I fortolkningen af analysens resultater er det vigtigt at skelne mellem, 

hvor meget konsekvenserne for de to finansieringskilder (grundsalg og 

brugerbetaling) rent faktisk betyder for den samlede finansiering af 

Lynetteholm inkl. Østlig Ringvej. Den samlede finansiering påvirkes 

primært som følge af konsekvenserne for prisen på byggeretter og kun i 

mindre grad som følge af påvirkningerne på indtægter fra brugerbetaling 

på Østlig Ringvej. Dette skyldes, at konsekvenserne for prisen af 

byggeretter vil langt overstige konsekvenserne for indtægter fra 

brugerbetaling, hvis man vælger at etablere Lynetteholm som helt eller 

delvist bilfri bydel. Det betyder med andre ord, at påvirkningerne af 

indtægter fra salg af byggeretter har en relativt større betydning for den 

samlede finansiering sammenlignet med påvirkningerne af indtægter fra 

brugerbetaling på Østlig Ringvej. Samtidig bør man i fortolkningen af 

resultaterne have sig for øje, at usikkerhederne ved at estimere 

konsekvenserne for byggeretsprisen er væsentlig højere end 

usikkerhederne ved at estimere konsekvenserne for indtægter fra 

brugerbetaling på Østlig Ringvej. 

 

Endelig bør det nævnes, at det er uden for denne analyses scope at 

estimere den samlede påvirkning på værdien af grundsalg ved at etablere 

Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel. Det afhænger dels af, 

hvordan det bebyggede areal prioriteres i lokalplanen, ligesom det også 

afhænger af, om man vælger at anvende de frigjorte arealer (som under 

normale omstændigheder anvendes til parkeringsfaciliteter og 

vejinfrastruktur) i de bilfri scenarier til øget bebyggelse (byfortætning) 

eller til bykvaliteter (såsom grønne områder). 
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APPENDIX 1
 

OVERSIGT OVER GENNEMGÅET LITTERATUR 
 

Kilde  Undersøgelsesfokus Konklusion 

PARKERINGSFORHOLD 

Van Ommeren, Wentink & Dekkers: (2011) The real price of 

parking policy 

  

Villighed til at betale for 

gadeparkering, “cost of cruising” 

Villighed til at betale for gadeparkering 

er 10 euro pr. dag. Omkostninger ved 

”cost of cruising” er 1 euro pr. dag 

De Groote, Van Ommeren & Koster (2017): The impact of 

parking policy on house prices 

Effekt af betalingsparkering på 

huspriser 

Studiet finder ingen effekt på huspriser 

efter introduktion af ny 

betalingsparkeringsordning 

Christiansen et al (2016): Household parking facilities: 

Relationship to travel behavior and car ownership 

Bilejerskab, rejsemønstre, Villighed til 

at acceptere afstand til bil 

Adgang til privat eller reserveret 

parkering tredobler tilbøjeligheden for 

bilejerskab. Personerne i undersøgelsen 

er villige til acceptere en distance 

mellem parkering og hjem på 155 meter 

Christiansen et al (2017): Parking facilities and the built 

environment: Impacts on travel behavior 

Rejsemønstre og bilejerskab En reduktion i adgang til gratis 

parkering på arbejdspladsen er den 

mest effektive metode til, at reducere 

bilkørsel til og fra arbejde. 

Gundlach et al (2018): Investigating people’s preferences for 

car-free city centers: A discrete choice experiment  

Villighed til at acceptere et bilfrit 

centrum (Berlin) 

60% af respondenterne i undersøgelsen 

vil være villige til at acceptere et bilfri 

centrum 

Guo & McDonell (2013): Curb parking prices for local residents: 

An exploration in New York City based on willingness to pay   

Villighed til at betale for en hypotetisk 

parkeringstilladelse 

Lidt over halvdelen af respondenterne 

er villige til at betale 408$ om året for 

en parkeringstilladelse 

Bakis & Pierce (2019):  Unbundling curbside parking costs from 

housing prices 

Introduktion af betalingsparkering og 

huspriser 

Efter Introduktion af betalingsparkering, 

falder huspriserne i det omkringliggende 

område 

Litman (2019):   

Parking requirement impacts on housing affordability 

Omkostninger ved parkeringsnormer i 

byggeri og huspriser 

Baseret på typiske 

udviklingsomkostninger for ”affordable 

housing”, vil omkostninger stige med 
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omkring 12,5% pr. parkeringsplads 

etableret. 

Lehe (2018): How minimum parking requirements make housing 

more expensive 

Parkeringsnormer og ”housing 

affordability” 

Parkeringsnormer gør lejligheder dyrere 

og reducere attraktiviteten af at 

etablere små boliger 

Realdania (2014): Parkering og bykvalitet 

Anlægsomkostninger af parkering, 

bykvaliteter 

”Publikationen viser – med konkrete 

eksempler – hvordan der 

kan skabes parkeringsløsninger, som 

bidrager til at skabe byer, 

som mennesker har lyst til at leve og 

arbejde i.” 

Andersson et al (2015): The effect of minimum parking 

requirements on the housing stock 

Parkeringsnormer, boligmasse og 

lejeniveau 

Undersøgelsen viser, at 

parkeringsnormer sænker boligmassen 

med 1,2% og hæver lejepriser med 

2,4% 

BILFRIE BYOMRÅDER 

Jan Scheurer (2001): Residential areas for households without 

cars:  

The scope for neighborhood mobility management in 

Scandinavian cities 

  

Mobilitet og transportmidler i bilfrie 

byer og bydele 

Bilfrie/delvis bilfrie områder, reducerer 

anvendelsen og ejerskabet af biler, 

såfremt tilstrækkelige offentlige 

transportmidler er til rådighed 

Nobis (2003): 

The impact of car-free housing districts in mobility behavior – 

case study 

Mobilitet og transportmidler i bilfrie 

byer og bydele 

Analysen viser, at delvis bilfri 

byområder er en effektiv måde at 

reducere antallet at biler, bilture og 

skifte over til mere bæredygtige 

transportmidler. Denne effekt ses også 

hos familier der ejede bil før de flyttede 

til Vauban (Bilfrit byområde) 

Concito (2016): 

Bilfrie byområder 

Beskrivelse/analyse af bilfrie 

byområder 

Identificere effektive virkemidler til at 

skabe bilfri byområder: 

1. At lade bilister betale den reelle pris 

for parkering – og dermed at friholde de 

der ikke har bil for den omkostning 2. 

At placere parkeringspladserne i 
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udkanten af området og i øvrigt indrette 

området til gang og cykling 

3. At stille alternativer som delebil og 

delecykler (fx ladcykler) til rådighed  

4. At inddrage de potentielle beboere i 

udformning af området 

Melia (2011): 

Carfree, Low-car – What’s the difference? 

Begrebsafklaring af ”car-free” og ”low-

car development” 

Identificere 3 typer af ”car-free 

development”: 

”The Vauban model” 

”Limited acces model” 

”Pedestrianised city centres” 

Melia, Parkhurst & Barton (2009): Potential for carfree 

development in the UK 

Potentiale for bilfri byer i 

Storbritannien 

Personer der ikke har biler og personer 

der er villige til at opgive bilejerskab er 

mest tilbøjelig til at bo i bilfri byområder 

Coates (2013): The sustainable urban district of Vauban in 

Freiburg, Germany 
Case-baseret studie af Vauban 

Vauban er et succesfuldt eksempel på 

inddragende byudvikling og design, 

samt social, økonomisk, 

arkitekturmæssig og teknologisk 

bæredygtighed. 

BYKVALITETER 

Racca & Dhanju (2006): Property Value/Desirability effects of 

bike paths adjacent to residential area 
Nærhed til cykelstier og huspriser 

Ejendomme inden for 50 meter fra en 

cykelsti blev solgt for næsten 10.000$ 

mere end identiske huse længere væk 

fra cykelstier. 

Pelechrinis et al (2017):  Economic impact and policy 

implications from urban shared transportation: The case of 

Pittsburgh’s shared bike system 

Sammenhængen mellem “Shared bike 

systems” og boligpriser/lejepriser 

Resultat af undersøgelse viser, at 

”shared bike systems” har en klar 

positiv effekt på huspriser 

Leinberger & Alfonzo (2012):  Walk this way: The economic 

promise of walkable places I metropolitan Washington D.C. 

Sammenhængen mellem ”Walkability” 

og huspriser samt priser på 

erhvervsejendomme 

En 20-point stigning i ”walkability” (0-

94 skala) forøger lejen på 

erhvervslejemål, er associeret med  

stigning i detailhandelssalgs, lejeniveau 

og huspriser. 

Beboer i ”walkable” områder bruger i 

gennemsnit 12% af deres indkomst på 
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transport, hvor beboer i mindre 

”walkable” områder bruger 15%. 

Beboer i ”walkable” områder har højere 

uddannelse og højere indkomst. 

Lundhede et al (2013): Værdisætning af bykvaliteter – fra 

hovedstad til provins 

Økonomisk værdisætning af 

bykvaliteter på boliger 

Nærhed til parker og naturområder, 

kyst og stationer har positiv effekt på 

boligprisen. Støj, nærhed til større veje 

og jernbaner har negativ effekt på 

boligprisudviklingen 

Panduro, Lundhede & Thorsen (2014): Virksomheder 

værdisætning af byrummets kvaliteter 

Økonomisk værdisætning af 

bykvaliteter på erhvervslejemål 

Nærhed til stationer, vejkryds, større 

veje og motorvejsafkørsler samt 

kyst/havn og park har positiv effekt på 

et erhvervslejemåls værdi. Bygninger 

med andet hovedformål end 

virksomheden og kontorvirksomheder 

placeret i industriområder har negativ 

effekt på et erhvervslejemåls værdi. 

Transport for London (2016): Cycling and the housing market 
Forbedring af cykel-infrastruktur, 

huspriser 

Cykel-infrastruktur kan have positiv 

indvirkning på boligmarkedet 

Chay & Greenstone (2005): Does Air Quality Matter? Evidence 

from the Housing Market 
Luftforurening og huspriser 

Luftforurening har en negativ effekt på 

huspriser i undersøgelsen 

Siripanich, Rashidi & Moylan (2019): Interaction of public 

transport accessibility and residential property values using smart 

card data 

Sammenhængen mellem 

ejendomsværdi og 

tilgængelighedsindikatorer 

Ejendomme placeret i områder med højt 

serviceniveau af kollektiv transport og 

infrastruktur oplever højere 

ejendomsværdier 

Ismir Mulalic, Ninette Pilegaard & Jan Rouwendal (2016): 

Bosætningsmønstre I Storkøbenhavn – en model for 

boliglokalisering og bilejerskab 

Beboersammensætning, demografi, 

nytteværdi, bilejerskab, 

metroudvidelse, huspriser 

Tilgængeligheden til arbejdspladser via 

kollektiv transport og afstanden til 

metrostationer er vigtige parametre for 

husholdningerne uden bil.   

Planlagt metroudvidelse reducerer 

bilejerskabet med 2-3% i 

Storkøbenhavn, øger boligpriserne 

omkring metroudvidelsen, tiltrækker 

flere relativt rigere og højtuddannede 

husholdninger  
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Pivo & Fisher (2011): 

The walkability premium in commercial real estate investments 

Sammenhængen mellem ”Walkability” 

og ejendomsinvesteringer 

På en 100-point skala, vil en stigning af 

”walkability” på 10-point øge værdien af 

ejendomme mellem 1-9% (Kontor, 

detail og lejligheder) 

Joe Cortright (2011): How walkability raises home values in U.S 

Cities 

Sammenhængen mellem ”Walkability” 

og huspriser 

Finder en positiv sammenhæng mellem 

walkability og ”house values” i 13 af de 

15 undersøgte områder 

Ståhle (2016):  Economic values of a walkable city Fodgængervenlighed og boligpriser 

Finder at centralitet, fodgængervenlige 

gademiljøer, nærhed til transport, 

nærhed til servicebrancher, nærhed til 

park, nærhed vand og adgang til 

baggård er de mest betydningsfulde for 

boligprisudviklingen i Stockholm  

Panduro & Mortensen (2014):  Økonomisk værdisætning af 

Københavns grønne områder 

Den økonomiske værdi af park-

/rekreativt område på Sønder 

Boulevard 

Sønder Boulevard (Case) Skaber 12 

mio. kr. i skatteindtægter pr. år som 

følge af er betydelig merværdi for 

ejendommene i nærområdet. 

Smith (2010): Valuing housing and green spaces: Understanding 

local amenities, the built environment and house prices in London 

Nærhedsindikatorer, Parker/rekreative 

områder og huspriser 

Lokationsmæssigt, er områder tæt på 

undergrundsstationer og grønne 

områder eftertragtet (særligt gennem 

privat have). Hver hektar park-område 

inden for 1 km hæver boligpriser med 

0,08%. Tilstedeværelsen af regional 

eller ”metropolitan park” indenfor 600 

meter hæver boligprisen med 1,9%-

2,8%.  

Szarata et al (2017):  The impact of the car restrictions 

implemented in the city center on the public space quality 

Effekten af “car restrictions” i Krakow 

på virksomhedsejeres tilfredshed 

Finder, at 75% af alle virksomhedsejere 

ikke vil have ophævet bilrestriktionerne, 

samt følgende positive indvirkninger: 

Områdets popularitet for investorer, 

turister og lokale. 

Tao (2017): The value of access to rail transit in a congested 

city: Evidence from housing prices in Beijing 
Bilkø og værdien af ”rail transit”  

Forbrugere er villige til at betale 

væsentligt mere for ”rail transit” i 

områder der er præget af trængsel på 

vejnettet. 



Rambøll - Bilag 5: Etablering af Lynetteholm som helt eller delvist bilfri bydel – Analyse af konsekvenser for finansering 

 

  

 

72/72 

Hou (2016): Traffic congestion, accessibility to employment and 

housing prices: A study of single family housing market in Los 

Angeles County 

Sammenhængen mellem bilkø og 

huspriser 

Husholdninger er villige til at betale 

mere for boliger, for at undgå områder 

plaget at trængsel på vejnettet. 

Beimer & Maennig (2017): Noise effects and real estate prices: 

A simultaneous analysis of different noise sources 

 

Huspriser og støjniveauer fra vej, fly 

og tog. 

Vejstøj og støj fra jernbaner har negativ 

effekt på huspriser. Største negative 

effekt findes på støj fra fly. 

Wang et al (2015): Bus stop, property price and land value tax: 

A multilevel hedonic analysis with quantile calibration  

Sammenhængen mellem antal busstop 

inden for gåafstand (300-1500 meter) 

og ejendomspriser 

Antallet af busstop inden for gåafstand 

(300-1500 meter) er positivt associeret 

med de observerede 

ejendomssalgspriser 

Mulley et al (2016): Residential property value impacts of 

proximity to transport infrastructure: An investigation of bus rapid 

transit and heavy rail networks in Brisbane, Australia 

Sammenhængen mellem ”Bus Rapid 

Transit” (BRT) og huspriser i Brisbane 

(Australien) 

Nærhed til BRT og højfrekvent 

busnetværk har positiv effekt på 

huspriser 

Kim & Jin (2019): The Effect of Land Use on Housing Price and 

Rent: Empirical Evidence of Job Accessibility and Mixed Land Use 
Jobtilgængelighed og huspriser 

En øgning i jobtilgængelighed er positivt 

associeret med boligpriser. Denne effekt 

findes dog ikke for lejepriser. 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Cover
	Analyse af mulighederne for at gøre Lynetteholm bilfri eller delvis bilfri herunder konsekvenserne for finansiering af Østlig Ringvej

	2 Resumerapport
	Analyse af muligheden for at etablere en bilfri eller delvis bilfri Lynetteholm, herunder konsekvenser for finansiering af Østlig Ringvej
	Resumé

	Sagsfremstilling

	3 Lynetteholm - rapport bilfri
	4. Ekstra bilag vedr. Finansiering

