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Min baggrund: 
 
• Arkitekt med afgang fra Kunstakademiet 1977 
• Freelance fra 1986 med speciale i CAD og visualisering 
• Særlige interesser: jernbaner og sporveje, 
• Københavns historie, trafik og byudvikling 
• Projekt bilfri Rådhusplads 2001 – 3D model 
• Engageret i den offentlige debat siden 2006 
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Indledning: 
 
Korridoren Åboulevard og H. C. Andersens Boulevard er én af Danmarks 
mest trafikerede urbane vejstrækninger med ca. 70.000 biler i døgnet og 
formodentlig endnu flere i fremtiden. Korridoren er et markant vej- og 
trafikrum, og opleves som en barriere, der deler bydelene langs 
strækningen. Potentialet for Den Grønne Boulevard ligger i at reducere 
trafikken på overfladen og udvikle en serie grønne og rekreative byrum i 
tracéet og herved skabe bedre forbindelser på tværs af den store trafikåre. 
Den Grønne Boulevard er en mulighed for at gentænke trafikken i Indre By 
og foretage nye prioriteringer af byrum til at skabe en levende, grønnere by 
og afhjælpe nogle af de voksende udfordringer, der er med trængsel, støj, 
sundhed og sikkerhed. 
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Konklusioner for Hovedløsning 1: 
 
• De indledende trafikale beregninger viser, at der er ca. 20 % af trafikken, der er 

gennemkørende på hele strækningen mellem Bispeengbuen og Langebro. 

• Biltrafik på overfladen reduceres med ca. 70 % på de strækninger, hvor der er tunnel. 

• 0-20 % mere biltrafik på strækningen fra Bispeengbuen til Amager i forhold til et scenarie 
uden ændringer. 

• 0,7 % mere biltrafik samlet for København og Frederiksberg i forhold til et scenarie uden 
ændringer. 

• Marginale ændringer i cykel, gang og kollektiv transport samlet for København og 
Frederiksberg. 

 





Uddrag af indstillingen: 
 
• Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i anden fase af projektet videre med hovedløsning 1, 

som består af to korte tunneler fra henholdsvis Bispeengbuen til Søerne og fra Jarmers Plads 
til Rysensteensgade dog således, at forvaltningen arbejder videre med følgende 
forudsætninger, at 

• Ladegårdsåen kan etableres på den fulde strækning for at kunne skabe en gennemgående 
blå-grøn infrastruktur fra Damhussøen til Søerne jf. Kommuneplanens målsætning om 
forundersøgelser af en Å-park på Åboulevarden, 

• Løsningen for Nørrebro-Frederiksberg arbejdes videre med en boret løsning og det 
undersøges hvordan den kan fortsættes under Bispeengbuen, der på sigt vil skulle nedrives 
helt jf. aftalen om det videre arbejde med Bispeengbuen. Undersøgelsen skal inkludere og 
respektere realiseringen af nedrivningen af den ene af de to broer, der er aftalt mellem 
staten og de to kommuner, så en eventuel tunnelløsning først realiseres senere. 
Undersøgelsen skal genere trafikken på strækningen vest for Søerne mindst muligt under 
anlæggelsen, 



Uddrag af indstillingen: 
 
• Der i finansieringen inkluderes potentielle bidrag fra salg af byggeretter herunder også de 

allerede belyste bidrag ved en fuld nedrivning af Bispeengbuen, således hele fra strækningen 
fra Borups Allé til Søerne kan etableres som en boret tunnel. 

• Betjening af cykler, busser og gående prioriteres på resten af overfladearealet så en forøgelse 
af deres trafik prioriteres, 

• Der i undersøgelsen belyses potentiale for støjreduktion og luftforbedringer samt 
tilkørselsanlæg vurderes efter at disse to gener fra eksisterende og potentielle beboelser. Der 
skal i undersøgelsen tages højde for, hvordan bilparken ved projektets afslutning forventes at 
se ud, 

• Der i undersøgelsen belyses, hvordan trafikken igennem tunnellen kan minimere trafikken i 
resten af byen og kan supplere fremfor konkurrere med effekterne fra Østlig Ringvej til at 
mindske trafik i København med en spærring for gennemkørende trafik ved HC Andersens 
Boulevard ved Søerne, ved Jarmers Plads, ved Åboulevarden eller med andre 
trafikreducerende tiltag, 

• Der i den videre analyse inddrages analysen af lukning af trafik ved Vesterbro passage, 

 









Plusser og minusser 



Minusser: 
 
• Den større fremkommelighed for bilisterne vil have en tendens til at tiltrække mere trafik til 

trafikkorridoren.  Analysen forudser 0-20% uden forebyggende tiltag. 

• Anlægsperiode minimum 7 år med deraf følgende gener for trafikken og miljøet. 

• Udførelsen af anlægget udleder 175-290.000 ton CO2 med den nuværende teknologi. 

• Anlægsudgift 5,5 mia. kr. 

 



Plusser: 
 
• Der fjernes ca. 70% af overfladetrafikken over tunnelstrækningerne. 

• Der frigives et areal i størrelsesordenen Kongens Have til grønne formål. 

• De trafikale barrierevirkninger fjernes i vidt omfang. 

• Mulighed for at skabe harmoniske byrum med plads til ophold og socialt samvær. 

• Støjforureningen fra bilernes motorer og dæk falder drastisk. 

• Partikelforureningen fra bilernes motorer, dæk og bremser falder drastisk. 

• Befolkningens fysiske og mentale helbred forbedres. 

• Forebyggelse af varmeøeffekten, som kan betyde temperaturstigninger på op til 10o. 

• Grønne og blå byrum til opsamling af skybrudsvand. 

• Der skabes grobund for en større biodiversitet. 

• Byrummene beriges af en mangfoldighed af naturens former, farver, dufte og lyde. 

• I modsætning til andre infrastrukturprojekter, der lægger beslag på nye naturområder, 
leverer Den Grønne Boulevard grønne arealer tilbage til byen. 

 



Links: 
 
Den Grønne Boulevard: 
www.facebook.com/DenGronneBoulevard 

 

Åbn Åen: 
www.facebook.com/AbnAenAboulevardKbh 

www.ladegaardsaaen.dk 

 

 

 

 

Jan Koed: 
jk@cadaid.dk 
14.03.23 
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