
 
   

 

Orientering om status for Idéoplæg for 

omdannelse af Bispeengen 

 

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsen-

tationen i Københavns Kommune har på møder henholdsvis 17. juni 

2019 og 20. juni 2019 besluttet at udarbejde et fælles idéoplæg om 

Bispeengbuens fremtid. Idéoplægget skal beskrive tre mulige scenarier, 

hvor af to af scenarierne tager udgangspunkt i, at Bispeengbuen rives 

helt ned, mens det tredje scenarier tager udgangspunkt i en delvis ned-

rivning. Det tredje scenarie blev supplerende besluttet af kommunalbe-

styrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Kø-

benhavns Kommune henholdsvis 25. januar 2021 og 4. februar 2021. 

Udarbejdelsen af idéoplægget har været i EU-udbud i foråret 2021, hvil-

ket medførte prækvalifikation af fem firmaer, hvor Tegnestuen Vand-

kunsten med underrådgivere vandt opgaven. 

 

Fase 1 i kommunernes arbejde med idéoplæg forløber fra august 2021 

til medio 2022 er således nu igangsat. Nedenfor orienteres om projek-

tets status, og visualiseret tidsplan for idéoplægget fremgår af bilag 1.  

 

Den 28. juni 2021 indgik alle partier i Folketinget en aftale om en Infra-

strukturplan, hvori der blev afsat 10 mio. kr. til "Forundersøgelse af del-

vis nedrivning af Bispeengbuen". Frederiksberg Kommune og Køben-

havns Kommune er i dialog med Vejdirektoratet, der som vejmyndig-

hed for Bispeengbuen, skal stå for den statslige forundersøgelse. Vejdi-

rektoratet har oplyst, at forundersøgelsen forventes at være en bred un-

dersøgelse, der primært vil være rettet mod undersøgelser af en delvis 

(halv) nedrivning af Bispeengbuen samt forskellige alternativer, herun-

der fuld nedrivning af Bispeengbuen, etablering af vej i tunnel (kort el-

ler lang) og etablering af vej i terræn. Kommissoriet for undersøgelsen 

er under udarbejdelse, og skal afstemmes mellem forligspartierne i Fol-

ketinget. Vejdirektoratet oplyser, at dette forventes afklaret i efteråret 

2021, hvorefter forundersøgelsen forventes udført i 2022 og 2023. For-

undersøgelsen gennemføres i samarbejde med kommunerne. 

 

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsen-

tationen i Københavns Kommune besluttede henholdsvis 25. januar 

11-10-2021 

Sagsnummer i F2 

2021 - 6306 

 

Dokumentnummer i F2 

426396 

 

Sagsnummer i eDoc 

2021-0312123 

 

Sagsbehandler 

Frederik Munk 

 

Mobilitet, Klimatilpasning og Byved-

ligehold 

Islands Brygge 37 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

TMF Park og Byrum (1577) 

Teknik- og Miljøforvaltningen  

Notat 

Til Teknik- og Miljøudvalget 



 

Organisation og Ledelse 2/3 

 

 

2021 og 4. februar 2021 i "Forlænget tidsplan og udvidet idéoplæg for 

omdannelse af området ved Bispeengbuen", at Københavns og Frede-

riksberg Kommune skal gå i dialog med staten med henblik på at afsøge 

"om, og i givet fald hvor hurtigt, scenariet med en delvis nedrivning af 

Bispeengbuen vil kunne realiseres". Dette forventes statens forundersø-

gelse at give svar på.  

 

Kommunernes idéoplæg forløber i to faser. Fase 1 forløber fra august 

2021 til medio 2022, og fase 2 forløber fra medio 2022 til medio 2023. 

Fase 1 er dermed nu i gang og vil på baggrund af en bred borgerinddra-

gelse resultere i forslag til vision og handlemuligheder for de tre hoved-

scenarier.  

 

I det første og andet scenarie nedrives hele Bispeengbuen, og trafikken 

afvikles i en tunnel. Det første scenarie skal belyse mulighederne for 

etablering af både ny bebyggelse og nyt byrum i det fritlagte område, 

mens det andet scenarie udelukkende skal belyse mulighederne for 

etablering af et nyt (grønt) byrum. 

 

Med godkendelse af Budget 2022 den 7. oktober 2021 i Københavns 

Kommune blev der afsat 0,6 mio. kr. til også at undersøge et tredje sce-

narie, hvor Bispeengbuens ene brofag nedrives, og trafikken afvikles på 

den resterende del af broen. Det udvidede idéoplæg med den halve 

nedrivning forudsætter, at hver kommune bidrager med yderligere fi-

nansiering, hvilket i Frederiksberg Kommune sker inden for de allerede 

afsatte midler og i Københavns Kommune med de afsatte 0,6 mio. kr. 

Scenariet skal belyse mulighederne for etablering af et nyt byrum på 

det fritlagte område. 

 

Håndtering af regnvand og skybrudssikring er en vigtig del af alle tre 

scenarier. 

 

Som en del af fase 1 gennemføres en bred borgerdialog, herunder med 

events samt observationsstudier og voxpops i området. Aktuelt er der 

afholdt en visionsdag 6. oktober 2021 under Bispeengbuen med delta-

gelse af ca. 300 besøgende. Der vil endvidere blive afholdt to møder i et 

kvarterpanel, som er sammensat af repræsentanter for borgere, organi-

sationer, foreninger og erhverv, herunder fra Nørrebro Miljøpunkt, som 

skal kvalificere rådgivers analyser og skitser. 

 

I februar 2022 vil der blive afholdt et fælles temamøde med Frederiks-

berg Kommunes By- og Miljøudvalget og Københavns Kommunes Tek-

nik- og Miljøudvalget. Temamødet forventes at foregå i området ved 

Bispeengbuen med en indledende besigtigelse. Formålet med tema-

mødet er at præsentere status for de tre scenarier, der indgår i idé-

oplægget, og give en forståelse for de bagvedliggende analyser samt 
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fremlægge resultatet af den hidtidige dialogproces. Temamødet vil 

give udvalgene mulighed for at stille spørgsmål og drøfte projektets te-

maer. Efter temamødet arbejdes videre med projektet frem mod frem-

læggelse af et beslutningsgrundlag til politisk behandling i kommu-

nerne medio 2022. Her skal Frederiksberg og Københavns Kommune 

træffe beslutning om, hvorvidt de ønsker at gå videre med ét af scenari-

erne og i givet fald hvilket. Såfremt dette besluttes, går projektet videre 

til fase 2, hvor der arbejdes videre med det valgte scenarie. På det 

grundlag træffer Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune 

den endelige politiske beslutning om idéoplægget i sommeren 2023. 

 
Økonomi 

Københavns Kommune har i Overførselssagen 2019/2020 afsat 1,5 kr. til 

projektet. Københavns Kommune har i Budget 2022 afsat yderligere 0,6 

mio. kr. til at undersøge den delvise nedrivning.  

 

Begge kommuner bidrager hver med 50 % af finansieringen af idé-

oplægget.  

 

Bilag 

Bilag 1 – Visualiseret tidsplan for idéoplægget 
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Bilag 1 - Visualiseret tidsplan for ideoplægget

Vision og muligheder ud 
fra tre hovedscenarier:

a. Ny bebyggelse og grønne byrum.

b. En ren byrumsløsning med vægt på 
omdannelse til nye grønne områder.

c. Delvis nedrivning

Medio 2022

Politisk beslutning

Konkretisering af vision

Helhedsplan der kan munde ud i 
projektforslag/projektering senere.

Medio 2023

Politisk beslutning

FASE 1: medio 2021 - medio 2022 FASE 2: medio 2022 - medio 2023

Statslig forundersøgelse af delvis nedrivning forventes af forløbe i 2022 og 2023
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