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1. Indledning 

Metroselskabet har sendt idéforslag om en ny metrolinje M5 i offentlig høring. Det overordnede formål med M5 er at 

understøtte en bæredygtig udvikling af de nye byudviklingsområder i Kløvermarken, Refshaleøen og på sigt Lynette-

holmen. Yderligere skal en ny metrolinje aflaste det eksisterende metronet, som allerede i 2025 vil være kapacitetsud-

fordret i myldretiden. 

Idéfasehøringen omfatter to linjeføringsforslag til M5: en lang linje (lilla) og en kort linje (orange).  

Idéfasehøringen er en indledende høring før igangsættelse af en eventuel miljøkonsekvensvurdering. Det er i idéfasen 

derfor muligt at påvirke forslagene til f.eks. stationsplacering. 

Nærværende notat danner grundlag for Mærsk’ input til den offentlige høring, med henblik på at belyse potentialerne 

ved at ændre på de to forslag. Målet er at influere på M5’s linjeføring og stationsplaceringer. Det forudsættes, at det 

offentlige materiale for idefasehøringen er kendt; således gennemgås ikke de af Metroselskabets foreslåede linjeførin-

ger.  
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2. Motivation  

Nærværende høringssvar omfatter forslag om en undersøgelse af supplerende metrostationer i området omkring 

Nordre Toldbod og på Holmen. Motivationen for dette skal findes i følgende forhold: 

1. Bedre sammenhæng i det københavnske kollektive transportudbud 

En ændret metrolinjeføring, der går på tværs af Havneløbet, og mulighed for placering af yderligere to metrostationer 

øst og vest for Havneløbet, vil sy den kollektive transport i området bedre sammen. Herved styrkes de enkelte trans-

porttilbud ved at skabe øgede synergieffekter på tværs af det københavnske kollektive trafiksystem.  

Kortet herunder viser sammenhængen i det eksisterende kollektive transportudbud, med både S-toget, metrosyste-

met og havnebussen, med oplande angivende 600 m stationsnærhed. Det ses, at havnebussen ikke har nogle kob-

lingspunkter med den skinnebårne kollektive transport i det centrale København. Da havnebussen i vid udstrækning 

bruges af turister eller til rekreative formål, er der et stort potentiale i at knytte denne op mod metro, så den bliver 

bedre forbundet med det eksisterende system. Dette vil gøre denne transportform langt mere attraktiv for pendlere 

end hvad tilfældet er i dag.  

 

Figur 1 Sammenhæng i det eksisterende kollektive transportudbud i det centrale København (brun linje er S-toget, røde linjer er me-

troen og den blå linje er havnebussen) 
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2. Bedre dækning i den kollektive transport  

En ændret linjeføring af metrolinjen, så denne går på tværs af Havneløbet, og mulighed for placering af yderligere to 

metrostationer øst og vest for Havneløbet, vil give et øget passagerpotentiale i det offentlige transportsystem. Dette 

grundet de to nye stationers nærhed til flere store arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, samt en ny servicering 

af flere populære turistattraktioner. Derved vil den nye linjeføring kunne være med til at aflaste vejene ved at be-

grænse bil- og i særdeleshed turistbustrafikken i det centrale København. 

Kortet herunder viser, at Langelinie og attraktionerne omkring Kastellet samt uddannelsesinstitutionerne på Holmen 

ligger uden for de stationsnære områder for de eksisterende metrostationer. Med stiplede cirkler er angivet foreslå-

ede lokaliteter for placering af nye metrostationer. Pilene fra den øvrige – eksisterende – offentlige transport viser po-

tentialerne i at koble de nye stationer op mod den eksisterende infrastruktur for at forbedre tilgængeligheden til disse 

centrale knudepunkter.  

 

Figur 2 Kobling mellem eksisterende kollektivt transportudbud og forslag til nye metrostationer. Den vestlige station giver mulighed for 

at knytte metroen op mod øvrig kollektiv transport og derved skabe en synergieffekt. 
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3. Forbedret tilgængelighed til store turistattraktioner  

Der er flere store turistattraktioner omkring Langelinie og Holmen, Disse vil kunne betjenes via offentlig transport, hvis 

linjeføringen ændres for de to forslag, der er i høring. Turister er særligt afhængige af at kunne komme nemt og intui-

tivt rundt. En forbedret tilgængelighed til de store attraktioner, vil gøre det nemmere for besøgende at finde rundt og 

vil derved øge Københavns konkurrencedygtighed mod øvrige europæiske storbyer, som har et bedre udbygget høj-

klasset metronet. 

Kortet herunder viser de eksisterende turistattraktioner i området, som de nye metrostationer ville kunne være med til 

at betjene. Særligt vil den vestlige metrostation ved Frihedsmuseet og Gefion Springvandet medføre en betydelig for-

bedret tilgængelighed til de anviste turistattraktioner. 

 

Figur 3 Eksisterende turistattraktioner i det centrale København, som i dag har en relativ dårlig kollektiv trafikbetjening 
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3. Forudsætninger 

3.1. Anlægsmæssige overvejelser 
Der er i dette notat taget udgangspunkt i Metroselskabets koncept for stationer på Metroen, hvor hele stationen rum-

mes i en kasse under jorden, og hvor der dermed er en binding imellem den plads, der anvendes på overfladen, og 

skinnernes retning ved perronen. 

3.2. Anlægsøkonomiske overvejelser 

I Forundersøgelsen fra 2020 er der for den lange linje angivet, at løsningen med højbane er valgt på baggrund af 

økonomiske aspekt. Hvis strækningen skal lægges i tunnel vil det fordyre løsningen med ca. 2,5 mia. (2020 priser). I 

tillæg fremgår det, at der på strækningen vil være forholdsvis få påstigere i 2035, hvilket skyldes, at byudviklingsområ-

derne kun i begrænset omfang er udbygget på dette tidspunkt.  Af denne årsag er det derfor primært aflastning af 

M1/M2, der vil være det primære formål med M5 de første årtier.  

Ændres linjeføringen af den lange linje, så denne får en større orientering mod det centrale København, vil den nye 

metrolinje antageligvis generere nye påstigere allerede fra 2035, da den kommer til at dække eksisterende byområ-

der, som i dag ikke er metrobetjent. De øgede anlægsomkostninger medfører således en væsentligt styrkelse af me-

troens funktion som et kollektivt trafiknet i København, og vil styrke udviklingen af områderne på Refshaleøen og Ly-

netteholm  

3.3. Passagerpotentialer 

Som en del af planforudsætningerne i Udredningsrapporten for metrobetjening af Lynetteholmen er angivet den for-

ventede udvikling af befolkningstal, arbejdspladser og studiepladser, se nedenstående kort.  

Frem mod 2070 forventes en markant stigning i aktivitetstal i området omkring Nordre Toldbod og Holmen.  
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Figur 4 Kortlægning af antal borgere, studiepladser og arbejdspladser i hhv. 2035 og 2070. Hver prik angiver 100 borgere (grøn), stu-

diepladser (gul) eller arbejdspladser (rød) Den orange cirkel indikerer det område, der har begrænset dækning med kollektiv trans-

port, og som er genstand for nærværende screening.  

Kortene viser alene planforudsætninger, og ikke den trafik, som genereres af de intensive besøgstal på Kastellet og 

Langelinie, Den Lille Havfrue, Operaen og Holmen. Det anslås, at alene Den lille Havfrue årligt har ca. 1 mio. besø-

gende. Operaen anslås at have et besøgstal på omkring ½ mio. besøgende, Holmen noget tilsvarende. 

Dette er attraktioner, som ikke i dag dækkes af det kollektive transportudbud. Tilvejebringes en stationsnærhed for 

disse attraktioner, kan turister transportere sig mere smidigt og bæredygtigt i den kollektive transport, i stedet for bru-

gen af turistbusser, som fylder meget i det lokale bybillede omkring Toldboden. I tillæg vil de mange udefrakom-

mende gæster i Operaen kunne benytte offentlig transport ind og ud af byen, i stedet for at føle sig nødsaget til at 

komme i bil. 

En station beliggende på Holmen vil betjene funktioner som Flådestation Holmen, den nordlige del af det tidligere 

flådeområde, der i dag rummer et stort antal studieinstitutioner, samt i rimelig grad også Operaen. 
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4. Forslag til ændring af kort linje (orange) 

4.1. Beskrivelse af linjeføring 

I den linjeføring, der er vist i høringsmaterialet, er Østerport M5 metrostation placeret i Østbanegade.  

Ved at vende udkørslen fra Østerport, så togene mod Refshaleøen forlader stationen i sydvestlig retning, kan linjen 

føres i en kurve under Nyboder og videre på tværs af Havneløbet mod Refshaleøen. Der kan her placeres en station i 

en lokalitet omkring Frihedsmuseet. Mulighederne er vist på nedenstående figur. 

En stationsplacering som her beskrevet, vil åbne for muligheden for at etablere (eller forberede) en station på det om-

råde, der nu rummer Flådestation Holmen. Det må anses for sandsynligt, at flåden vil fraflytte dette område indenfor 

en overskuelig fremtid. Uanset hvad området, og den nuværende fredede boligmasse, vil finde af anvendelse, vil en 

stationsnær placering være attraktiv. Herefter vil linjen kunne komme op til overfladen i området bag rækkehusene på 

Refshalevej, og fortsætte som højbane til stationer på Refshaleøen og Lynetteholm.  

 

Figur 5 Forslag til ændret linjeføring for Orange Linje  

Det fremgår af Forundersøgelsen, at linjeføringen fra Østerport mod vest på sigt føres videre til Rigshospitalet.  

Med en automatisk metro vurderes en linjeføring fra fx Rigshospitalet, via Østerport og videre mod Refshaleøen, ikke 

at være den store udfordring. Togene kan hurtigt skifte retning, hvilket kan ses i Vanløse hver dag. For at være til-

strækkeligt effektivt, kræver det dog, at ind- og udkørsel fra de to spor på Østerport station, ikke krydser i niveau. 

Dette kan opfyldes ved, at Østerport M5 bygges i to niveauer, i lighed med den eksisterende metrostation  Marmor-

kirken. Dette vil have den yderligere fordel, at stationens bredde minimeres, således at den knebne plads i Østbane-

gade bliver tilstrækkelig, uden at adgangen til de boliger i Østbanegade, der ligger langs den kommende station, bli-

ver helt forringet. 
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Det vil være simpelt at forberede en fortsat linjeføring mod nordøst, til en eventuel senere styrkelse af Metroforbindel-

sen til Nordhavn. 

4.2. Mulig placering af nye stationer 

4.2.1. Placering af vestlig station 

På den orange linje foreslås en supplerende metrostation i området omkring Frihedsmuseet. De mulige placeringer er 

angivet med numre på nedenstående figur. Navngivning af denne station kunne være Kastellet, Toldboden, Den Lille 

Havfrue eller Langelinie. I det følgende gennemgås de umiddelbare forslag til placeringer, hvor det vurderes fysisk 

muligt at etablere en metrostation.   

Stationsplacering 1 – nord for Frihedsmuseet. Med etablering af en metrostation vil denne placering give mulighed for 

at etablere et nyt byrum i nærhed til museet og derved sætte fokus på denne turistattraktion. Ved kombination af an-

læggelse af et byrum på overfladen, giver det mulighed for ophold nær Kastellet. I dag er der begrænset med offent-

lig opholdsmuligheder i dette område, og en metrostation her kan højne oplevelsen og tilgængeligheden for besø-

gende.  

Stationsplacering 2 –  ved Gefion Springvandet. Denne placering kan ligeledes styrke området som et eksisterende 

byrum. Endvidere ligger denne placering fysisk tættere på Toldboden og Langelinie, og har bedre visuel kontakt, hvil-

ket vil øge tilgængeligheden til disse områder for turister.  

Stationsplacering 3 – placering på Nordre Toldbod. Placering af station her vil fylde det ikke-aktiverede byrum, som 

ligger syd for caféerne. Placeringen her vil ligge meget centralt ift. turistattraktionerne, men lidt længere væk fra de 

store arbejdspladser i området, som findes syd for området.   

 

Figur 6 Mulige placeringer af ny metrostation i området omkring Frihedsmuseet  
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4.2.2. Placering af østlig station 

På Holmen foreslås fire mulige placeringer af en ny metrostation. De mulige placeringer er angivet med bogstaver på 

nedenstående figur. Navngivning af denne station kunne fx være Holmen, Ny Holm eller Sixtus. I det følgende gen-

nemgås de umiddelbare forslag til placeringer, hvor det vurderes fysisk muligt at etablere en metrostation.   

Stationsplacering A –  ved molen. En metrostation placeret her vil være en optimal placering ift. synlighed og tilgæn-

gelighed.  

Stationsplacering B –  ved Batteriet Sixtus. Det kan af hensyn til fredning være udfordrende at placere en metrostation 

her. Placeringsmæssigt er dette heller ikke det mest optimale, da man som bruger skal hele vejen ud til enden af Hol-

men, hvilket vil være en omvej for de fleste. 

Stationsplacering C –  i bassinet. Samme overvejsler som ovenstående. Heller ikke optimal placering. 

Stationsplacering D –  ved løbebanen. Dette er den mest sydlige af de mulige placeringer, hvilket vurderes at være 

den mest attraktive for brugere af Holmen. Byrumsmæssigt er der ikke så mange funktioner i nærmiljøet, men der vil 

kunne etableres et nyt byrum i forbindelse med nedgangen, som vil kunne understøtte Ny Holm som udflugtsmål, 

både for lokale og turister.   

 

Figur 7 Mulige placeringer af ny metrostation i området omkring Holmen 
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5. Forslag til ændring af lang linje (lilla) 

5.1. Beskrivelse af linjeføring 

I den lilla linjeføring, der er vist i høringsmaterialet, er der meget langt mellem stationen Prags Boulevard Ø og statio-

nen Refshaleøen. Ved at trække denne linjeføring mod vest, suppleret med to nye  stationer, bliver dette stykke bane 

et væsentligt mere attraktivt led i den kollektive trafik, ikke mindst på tværs af havnen.  

Dette vil desuden medføre, at linjen ikke skal op som højbane efter station Prags Boulevard Ø, med deraf afledte ne-

gative konsekvenser for eksisterende bebyggelse og tilgængelighed for bløde trafikanter på tværs af området, men 

skal fortsætte i tunnel, indtil den når Refshaleøen. Dette vil øge investeringen, men også nytteværdien for København. 

 

Figur 8 Forslag til ændring af linjeføring for Lilla Linje 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: [Enter project ID] 

Dokument ID: HMQHRJFSW2JM-81690495-10 

Udarbejdet af: ACH/KAF/JULB Kontrolleret af: NNRS Godkendt af: CTRU 
13/14 

En station, der for eksempel placeres i Havnebassinet syd for Kongebrovej, vil kunne betjene funktionerne på Holmen. 

På dette sted kan også etableres en god omstigningsmulighed til havnebussen. 

Linjen fortsættes under havnen, til en station placeret i havnebassinet, langs med Toldboden, så langt mod nord som 

det er muligt. Herefter kan linjen fortsættes mod øst til Refshaleøen og Lynetteholm. 

Da en trafikbetjening af de store udviklingsområder på Refshaleøen og Lynetteholm bør have en god forbindelse til 

centrum, kan det overvejes at forberede den mulige nye station ved vestlig placering til en afgrening mod Østerport 

eller Kgs. Nytorv.  

5.2. Mulig placering af nye stationer 

5.2.1. Placering af vestlig station  

På den lilla linje foreslås en supplerende metrostation i området omkring Kastellet. En oplagt placering er angivet med 

tal på nedenstående figur. Navngivning af denne station kunne fx være Kastellet, Toldboden eller Langelinie.  

Fordelen ved at placere metrostationen i havnebassinet er, at anlæg af stationen ikke vil påvirke den eksisterende 

infrastruktur og aktivitetsniveau i området. Stationen vil være visuel både fra syd og nord, og er placeret så den er 

nemt tilgængelig. Dette er en stor fordel, da man må antage, at en betydeligt andel af brugerne på denne station 

vil være turister og derfor ikke er stedkendte.  I tillæg ligger stationen tæt på de store arbejdspladser, syd for statio-

nen, hvilket vil være attraktivt for pendlerne. De eksisterende byrum i området, vil i denne løsning bevares som de 

er. 

 

Figur 9 Mulig placering af ny metrostation ved Toldboden 

5.2.2. Placering af østlig station 

På Holmen foreslås fire mulige placeringer af en ny metrostation.  De mulige placeringer er angivet med romertal på 

nedenstående figur. Navngivning af denne station kunne være fx Operaen, Akademiet eller Holmen. I det følgende 

gennemgås de umiddelbare forslag til placeringer, hvor det vurderes fysisk muligt at etablere en metrostation.   
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Stationsplacering I - Ved siden af Operaen. Denne placering gør det nemt for gæster i Operaen at finde rundt og 

vælge offentlig transport frem for bil. Operaen er ikke specielt brugervenlig, når det kommer til tilgængelighed, og 

området er generelt svært at finde rundt i for besøgende. En metrostation, som ligger, så den er synlig og let tilgæn-

gelig vil højne oplevelsen for mange og gøre Operaen mere central i byen – både i kraft af stationens placering, men 

også ved visuelt at være det første, man ser, når man står af metroen. 

Stationsplacering II –  Ved molen. Denne placering har også en fordel ved at ligge ud til havnen, hvilket giver visuel 

kontakt til Operaen. Umiddelbart vurderes der at være tilgængeligt areal til rådighed.  

Stationsplacering III –  i bassinet mod nord. Denne placering har umiddelbart den ringeste tilgængelighed til Operaen 

og uddannelsesinstitutionerne på Holmen. Da der ikke er nogle funktioner i umiddelbar nærhed som genererer liv og 

øjne på gaden, vil stationen kunne komme til at føles meget utryg at opholde sig på. I tillæg ligger den forholdsvis 

langt fra øvrig bebyggelse, i et øde område, hvorfor denne er den mindst fordelagtige placering og ikke anbefales. 

Stationsplacering IV –  i bassinet mod syd. Denne station har nogle af de samme udfordringer som III, men den ligger 

tættere på uddannelsesinstitutionerne og Operaen, hvilken gør den til et bedre alternativ, tilgængelighedsmæssigt. 

 

Figur 10 Mulige placeringer af ny metrostation omkring Holmen 
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