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Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København 

En østlig ringvej (havnetunnel) kan binde det overordnede vejnet sammen øst 

om København og aflaste biltrafikken i de centrale bydele. En østlig ringvej vil 

også kunne betjene Refshaleøen og andre byudviklingsområder tæt på centrum 

og forbedre adgangen til Københavns havn og lufthavnen. Tunnelen vil ligele-

des kunne supplere de eksisterende forbindelser mellem Sjælland og Amager, 

der på sigt ikke har kapacitet nok. 

I december 2013 offentliggjorde Transportministeriet en indledende strategisk 

analyse af en østlig ringvej i København. Analysen viste, at projektet koster 

omkring 20 mia. kr. og vil have en samfundsøkonomisk forrentning på 4-6 pct. 

Den strategiske analyse indeholdt en første vurdering af bidrag fra brugerbeta-

ling og grundværdistigninger. På baggrund af simple antagelser blev det reste-

rende finansieringsbehov indledningsvist vurderet til ca. 8 mia. kr.  

Den strategiske analyse af østlig ringvej udgør et indledende undersøgelsesni-

veau, der viser potentialet i projektet. Næste skridt er at gennemføre en forun-

dersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse 

og eventuel principbeslutning om projektet. Herefter vil skulle følge VVM-

proces som grundlag for en anlægslov mv. 

Det vurderes at tage ca. 2 år og koste omkring 24 mio. kr. at gennemføre en 

forundersøgelse af projektet. Med finanslovsaftalen for 2017 afsættes statens 

bidrag på 8 mio. kr. til forundersøgelsen. Den resterende finansiering forud-

sættes tilvejebragt af øvrige interessenter.  

I forundersøgelsen forventes bl.a. følgende forhold at blive belyst nærmere:  

 

 Finansiering, organisering og inddragelse af private parter og OPP.  

 Trafikanalyser, betalingsvillighed og samfundsøkonomi. 

 Tekniske undersøgelser og miljø. 

 Trafiksaneringsplan som følge af projektet. 
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En østlig ringvej/havnetunnel i København. Etape ½ (Nordhavnstunnelen) er 

besluttet og finansieret. En evt. etape 1 vil gå fra Nordhavn via Refshaleøen til 

Kløvermarken. En fuldt udbygget østlig ringvej løber til Amagermotorvejen. 

 


