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Ny Ellebjerg Station 
 
Ny Ellebjerg er i dag en station med stort potentiale, men også store udfordringer. I medfør af aftalen 
mellem staten fra 2016 vedr. anlæg af metrostationen under terræn, har Københavns Kommune, 
DSB, Banedanmark og Metroselskabet sammen udarbejdet forslag til ny udformning af Ny Ellebjerg 
station. Det nye stationslayout løser en lang række af de eksisterende problemer. Stationen bliver 
mere overskuelig, der etableres et centrum på stationen og sammenhængen mellem de enkelte 
baner forbedres markant. 
 
Nedenfor gennemgås stationens historie, trafikale perspektiver, udfordringerne ved det nuværende 
stationsanlæg samt det løft som den foreslåede nye udformning af anlægget vil give til stationens 
mange brugere. 
 

Baggrund og historie 
 
Ny Ellebjerg blev skabt som trafikalt knudepunkt i 2006/2007, hvor Køge Bugtbanens station, 
Ellebjerg, blev flyttet fra den sydlige side af Ellebjergvej til den nuværende placering ved Ny Ellebjerg. 
Samtidig åbnede S-ringbanen med en station, ligeledes på Ny Ellebjerg.   
 
I december 2013 åbnede stationens fjerntogsperron, der blev anlagt i forbindelse med det såkaldte 
KØR-projekt (Kapacitetsudvidelse Østerport-Ringsted). Herefter blev stationen, hver halve time, 
betjent med regionaltog mellem København og Ringsted, i begge retninger. I 2014 indgik staten og 
Københavns Kommune politisk aftale om anlæg af en afgrening af Cityringen fra Hovedbanegården 
via Sydhavnen til Ny Ellebjerg. Aftalen indebar en placering af metrostationen på terræn, syd for 
Køge Bugt banen. 
 
Efterfølgende blev det i 2016 besluttet, gennem en aftale mellem staten, Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune, at flytte metrostationen over på nordsiden af Køge Bugt banen, og placere 
den under terræn. Den nye placering giver et bedre grundlag for at skabe en overskuelig station med 
direkte gangveje, og billiggør desuden en eventuel senere forlængelse mod Hvidovre og/eller 
Frederiksberg. 
 

 
 
Stationen har i dag ca. 5.000 daglige påstigere, men tallet forventes at stige markant i forbindelse 
med åbningen af København-Ringsted forbindelsen, der vil medføre en øget betjening af stationen 
med regional- og fjerntog. Derudover vil åbningen af metrostationen i 2024 yderligere øge 
passagertallet. 
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Trafikal status i dag og perspektiverne  
Ny Ellebjerg er i dag et knudepunkt med S-tog mod hhv Køge, Hillerød, Solrød og Farum samt S-
ringbanen mod Hellerup. Derudover er der betjening med regionaltog mellem Sjælland og 
Hovedbanegården. Endelig betjenes stationen med A-bus (8A) samt enkelte lokal-busser. I alt har 
stationen lidt over 5.000 daglige påstigere.  
 
I de kommende år stiger betjeningen af Ny Ellebjerg Station. Nedenstående illustrationer viser status 
i dag samt den forventede og mulige udvikling i de kommende år. Illustrationerne viser kun de 
direkte forbindelser, og ikke de muligheder, der ligger i omstigning fra Sydhavnsmetroen til 
Cityringen eller mellem S-Ringbanen og de øvrige S-togslinjer.  
 

 
 

 
 

 
 
Med åbningen af København-Ringsted ved årsskiftet 2018/19 forventer Trafikstyrelsen, at 
betjeningen øges, så der kommer ca. fire regionaltog/time og et InterCitytog. 

 

Kører i dag 
 

 S-tog mod Køge, Hillerød, Solrød 
og Farum. 
 

 S-tog Ringbane mod 
Flintholm/Hellerup. 
 

 Regionaltog mod Sjælland og 
København H. 

 

Er besluttet og under anlæg 
 

 Sydhavnsmetroen. Metro mod 
København og Nordhavnen. 

 

 København-Ringsted.  Regionaltog og 
fjerntog mod Sjælland/Jylland. 

 

Undersøges, men ikke besluttet 
 

 Metro, letbane eller BRT mod 
Hvidovre Hospital. 

 

 Metro mod Bispebjerg 
Hospital/Emdrup. 

 

 Forbindelse mellem Roskilde og 
Ørestad/Lufthavnen via Ny Ellebjerg. 
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Fra 2024 betjenes stationen ligeledes af Sydhavnsmetroen.  
 
Den politiske beslutning om at gøre S-togene førerløse, og formentlig øge frekvensen, får også 
betydning for stationens passagertal. P.t. er det ambitionen, at der køres prøvedrift med førreløse S-
tog på S-ringbanen omkring 2025. 
 
I det længere perspektiv undersøger Frederiksberg, København, Hvidovre og Region Hovedstaden 
muligheden for at forlænge metroen til Hvidovre Hospital og/eller gennem Frederiksberg Kommune 
mod Bispebjerg Hospital og Emdrup Station. Der undersøges desuden letbane- og BRT forbindelse 
mellem Ny Ellebjerg og Hvidovre Hospital.  
 
I forbindelse med arbejdet med udvikling af Ny Ellebjerg er der lavet prognoser i både OTM og 
Landstrafikmodellem for det mulige fremtidige passagertal. Udover forskellige scenarier for den 
fremtidige trafikbetjening indeholder scenarierne også forudsætninger om byudvikling, herunder 
udviklingen af Grønttorvet, Kommunens nuværende materielgård (Strømmen) samt området vest for 
stationen.  
 
Beregningerne viser, at stationen i 2025 (med Sydhavnsmetroen og åbning af København-Ringsted), 
forventes at få ca. 25.000 -33.000 påstigere (inkl. omstigere). I det maksimale scenarie (2035-2040) 
er antallet af påstigere og omstigere beregnet til 52.000 – 63.000. I dette scenarie er medtaget tog 
mod lufthavnen, automatisering af S-tog, fuld timemodel og forlængelser af metroen mod både 
Frederiksberg og Hvidovre.  
Det fremgår også af beregningerne, at langt hovedparten af passagerne skifter transportmiddel på 
stationen, mens kun en mindre del kommer fra stationens opland. 
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Det nuværende stationsanlæg 
Ny Ellebjerg st. er i dag præget af følgende udfordringer: 
 

 Den er fordelt på mange forskellige niveauer 

 Det er svært at orientere sig  

 Den skærer lokalområdet over  
 
Som det fremgår af nedenstående tegning, så fordeler stationen sig fra metroen, der ligger 14 meter 
under terræn op til Køge S-banen, der ligger 14 meter over terræn. En samlet højdeforskel på næsten 
30 meter. Mellem metroen og S-banen er de øvrige baner fordelt i forskellige koter. Øresundsbanen 
ligger f.eks. en del lavere end både S-ringbanen og København-Ringsted banen. 
 
 

 
Figure 1: Ny Ellebjergs 5 baner er fordelt på forskellige niveauer. 

 
Forskellene i niveau gør det svært at orientere sig på stationen. Dertil kommer, at enkelte 
adgangsveje til perronerne kan være relativt svære at finde. Det gælder f.eks. adgangen til Køge 
Bugtbanen sydlige perron samt adgangen til KØR-perronen.  
 
Stationens komplicerede layout kan bidrage til at øge utrygheden for passagerer, særligt efter 
mørkets frembrud. 

 

Da Ny Ellebjerg station åbnede i 2006 var de omkringliggende områder kun i mindre grad udviklet 
med boliger og uddannelsespladser.  I dag er stationens østlige side tæt på at være fuldt udviklet. 

Figure 3: Nedgang til tunnel til KØR-spor. Figure 2: Trappe til Køge Bugtbanens sydlige perron. 
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Den vestlige side er i gang med at blive omdannet fra, at være præget af byggemarkeder og 
værksteder til at blive nyt stort bolig og erhvervsområde. 
 
Nord og vest for stationen er det gamle Grønttorv i gang med byudvikling og området ved FL Smidth 
er de sidste 5-8 år blevet omdannet til et stort boligområde. 
 
Sydøst for stationen har Københavns Kommune flyttet deres materielgård, Strømmen, og det 
stationsnære areal forventes byudviklet. 
 

Stationen udgør centrum 
for hele området, men er 
samtidig en barriere 
mellem de enkelte bydele. 
Det betyder f.eks., at 
passagerer der kommer fra 
Folehaven og Grønttorvet, 
og som skal med S-
ringbanen eller den 
kommende metro, skal 
krydse stationsområdet på 
Gammel Køge Landevej.  
Alternativt skal 
passagererne krydse 
baneanlægget ved at gå 14 
meter op på Køge Bugt 
banens perron. Hen ad 
perronen, og ned på den 
anden side. 

Figure 4: Baneanlægget udgør en barriere mellem områdets bydele. 

 
De nuværende udfordringer risikerer at blive forstærket, når metroen åbner i 2024, og føjer endnu et 
element til stationen. 
 
 

Det nye stationsanlæg 
 
En arbejdsgruppe med deltagelse af Banedanmark, DSB, Københavns Kommune og Metroselskabet 
har på baggrund af analyser af bl.a. passagerflow, oplandsanalyser og gangtider anbefalet et ny 
stationsanlæg, der reducerer alle de ovennævnte udfordringer med det nuværende stationsanlæg. 
 

 Tilgængeligheden til stationen øges markant. 

 Stationen bliver knyttet sammen og får et centrum 

 Gangtiderne bliver afkortet, og det bliver lettere at finde rundt på stationen samt skifte 
mellem de enkelte transportmidler 

 Forbindelserne mellem de enkelte bydele bliver forbedret 
 
Der etableres et centrum på stationen, i form af et fælles concourse, der binder de enkelte baner 
sammen og gør det nemmere at orientere sig. Fra concourse bliver der ligeledes adgang til det 
kommende udviklingsområde, syd for Køge Bugt banen. Adgangen udformes som en otte meter bred 
transfertunnel, der også bliver den primære adgang til/fra stationens store sydlige opland. 
 
Anlægget er forberedt for, at fremtidige perroner ved Øresundssporene kan knyttes op på concourse 
via en gangtunnel. Forbindelsen fra concourse til Øresundsperronerne kan forlænges videre vestpå, 
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så der bliver tilgængelighed til stationen fra det vestlige opland, der bl.a. omfatter Grønttorvet og 
Folehaven. Beregninger foretaget af Banedanmark, DSB og Metroselskabet indikerer, at denne 
indgang bliver stationens største.  
 
Det nye stationslayout fremgår af nedenstående tegninger: 

 

Figur 5: Ny udformning af Ny Ellebjerg. Her vist uden overdækning. De røde bogstaver er navnene på stationens 
forpladser (Arkitema & Gotlieb Palludan / CSJV) 

 

Figur 6: Ny udformning af Ny Ellebjerg. Her vist med overdækning og elevatorer. De røde bogstaver er navnene på 
stationens forpladser (Arkitema & Gotlieb Palludan / CSJV) 

 
Transfertunnellen fra concourse til forplads E ved udviklingsområdet (E), syd for Køge Bugt banen, 
indrettes med otte meters bredde og visuel kontakt til concourse, i den ene ende, og forplads E i den 
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anden ende. Endelig udformning af tilslutning fra transfertunnel til forplads E (udviklingsområdet, 
Strømmen) fastlægges senere, i samarbejde med Københavns Kommune,  
 

 
Figure 7: Otte meter bred transfertunnel mellem concourse og forplads E. Endelig udformning væg- og gulvbeklædning 
fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen.  

I kanten af concourse er der mulighed for at etablere en mindre butik/kiosk, der både kan servicere 
passagerer med kioskvarer og give tryghed. 
 

 
Figure 8: Snapshot af simuleringen af passagerflowet på stationen. 

Udover skifteforhold er stationslayoutet optimeret i forhold til tilgængelighed fra oplandet samt 
busbetjening. Der er desuden gennemført en større simulering af passagerflowet. Simuleringen blev 
gennemført med udgangspunkt i konkrete køreplaner og beregninger af passagermængder. På 
baggrund af simuleringen blev stationen optimeret i forhold til udformning af concourse, placering af 
trapper og antallet af elevatorer. 
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Aftalen fra 2016, om placering af metrostationen under terræn, er bl.a. finansieret gennem 
overdragelse af det areal, der ligger over stations- og baneområdet til Metroselskabet. 
Metroselskabet skal udvikle en helhedsplan og sælge byggeretter for boliger, erhverv og 
detailhandel. Af samme grund er det nye stationsanlæg forberedt for 9 etagers byggeri over 
stationen. 
 
Nedenfor er skitseret et eksempel på hvordan en overbygning kan udformes. Det endelige projekt er 
endnu ikke udviklet. 
 

 
Figure 9: Snittegning af stationen  med concourse og metrostationen inkl. 7 etagers bygning over. 

 

 
Figure 10: Kig fra concourse op gennem en mulig fremtidig bygning på stationsanlægget. 
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Perroner ved Øresundssporene med tilhørende adgangsvej 
 
Der er i aftale om Togfonden afsat midler til anlæg af perroner, trapper, elevatorer mv. ved 
Øresundssporene på Ny Ellebjerg Station. 
 
Selvom der ifølge aftalen først skal udarbejdes grundlag for politisk beslutning om perronerne i 2020-
2022, har Banedanmark fremskyndet en screening af mulige perronplaceringer for at sikre bedst 
mulig sammenhæng ifm. etablering af Sydhavnsmetroen, der forventes ibrugtaget medio 2024. 
 
Således er der i 2017 gennemført en screening af perronplaceringer indenfor en økonomisk ramme 
på 0,5 mio. kr. Heri er overvejet seks mulige løsninger, hvoraf tre placeringer er nærmere undersøgt, 
hhv. nordlig løsning, sydlig løsning og en kombinationsløsning. Alle med sideliggende perroner.  
 

1. I den nordlige løsning, placeres der to sideperroner nord for Køge Bugt banen. 
2. I den sydlige løsning, placeres der to sideperroner syd for Køge Bugt banen 
3. I kombinationsløsningen placeres den østlige sideperron syd for Køge Bugt banen, mens den 

vestlige sideperron placeres nord for Køge Bugt banen. 
 

Nedenstående illustration viser de tre mulige placeringer. 
 

 
Figure 11: Perronerne ved Øresundssporene kan placeres enten syd eller nord for Køge Bugt banen eller som en 
kombination af disse. 

 
Den fælles arbejdsgruppe med deltagelse af DSB, Banedanmark og Metroselskabet har i enighed 
peget på den nordlige løsning som den bedste af de tre, og dermed også den løsning, der bør 
arbejdes videre med i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for perroner og 
gangforbindelse ved øresundsperronerne.  
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Fordele og ulemper ved hhv. den sydlige løsning, den nordlige løsning og kombinationsløsningen 
fremgår af nedenstående skema: 
 

 Fordele Ulemper 
Nordlig løsning 
- to sideperroner nord for Køge 
Bugt banen 

 Hænger logisk sammen med 
resten af stationen, og 
gangforbindelse til det store 
opland vest for stationen. 

 320 meter lange perroner, 
der kan håndtere alle tog. 

 Kan formentlig anlægges 
indenfor den økonomiske 
ramme. 

 De midterste 54 meter af 
perronen er kun 1,6 meter 
på det smalleste sted, 
hvilket i kraft af 
gennemkørerende godstog 
opleves væsentligt smallere 
end den normsatte bredde 
på 2,85 meter. 

Sydlig løsning 
- to sideperroner syd for Køge Bugt 
banen 

 Har plads til 5,05 meter 
brede perroner. 

 Knap så logisk 
sammenhæng med resten 
af stationen. 

 Perronerne kan kun blive 
140 meter lange, hvilket vil 
stille krav til, at kun kortere 
eller aflåste tog kan standse 
ved øresundsperronerne. 

 For at få tilstrækkeligt lange 
perroner skal der etableres 
en ny og bredere vejbro til 
Ellebjergvej (i begge sider), 
herunder en forventelig 
omlægning af 
fjernvarmeledning i broen. 

 En fuld løsning kan 
formentlig ikke holdes 
indenfor den økonomiske 
ramme. 

Kombinationsløsningen 
- den østlige sideperron placeres 
syd for Køge Bugt banen, mens den 
vestlige sideperron placeres nord 
for Køge Bugt banen. 

Har plads til 5,05 meter brede 
perroner. 

 Knap så logisk 
sammenhæng med resten 
af stationen. 

 Den sydlige perron kan kun 
blive 140 meter lang, hvilket 
vil stille krav til, at kun 
kortere eller aflåste tog kan 
standse ved perronen. 

 For at få tilstrækkelig lang 
perron skal der etableres en 
ny og bredere vejbro til 
Ellebjergvej, herunder en 
forventelig (i den ene side) 
omlægning af 
fjernvarmeledning i broen. 

 En fuld løsning kan 
formentlig ikke holdes 
indenfor den økonomiske 
ramme. 
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Der har derudover været vurderet en løsning med midterlagt perron, nord for Køge Bugt banen. 
Denne løsning blev imidlertid fravalgt, da det ville kræve omfattende sporforlægninger, hvor 
konsekvensen ville være en total ombygning af broen til Køge Bugt banen. 
 
Der er afsat i alt 5 mio. kr. til udarbejdelse af grundlag for politisk beslutning, som fremskyndes til 
2019 med henblik på en politisk beslutning i 2020. Dermed kan perronerne ibrugtages samtidig med 
Sydhavnsmetroen medio 2024. Dette beløb vurderes kun at kunne dække undersøgelse af en af de 
tre løsninger.  
 
Der er endvidere afsat 170,3 mio. kr. (PL18) til efterfølgende udførelse af perronerne. Det bemærkes 
dog, at forbindelse mellem Øresundsperroner og Følager (forplads C) afhængig af udformning 
muligvis vil forudsætte yderligere finansieringsbidrag. 
 
 

Bodeling. Ejerskab og drift 
 
Ejerskabet til stationsanlægget deles efter de almindeligt gældende principper for deling af stationer 
som de bl.a. er formuleret i aktstykke 321 (Trafikministeriet, 1997). 
 
Det betyder bl.a., at: 
 

 Banedanmark ejer: 
o Jernbaneareal, herunder spor, signal- og sikringsanlæg, kørestrømsanlæg m.m. 

Undtaget herfra er dele af det areal, hvor Øresundssporene ligger. Cirka halvdelen af 
dette areal er ejet af Sund & Bælt. 

o Concourseområde inkl. gangtunneller, trapper, elevatorer m.m. 

 DSB ejer eventuelle butiks- og velfærdskonstruktioner i kanten af concourse. 

 Banedanmark og DSB ejer aptering, henvisningsskilte m.m., der hører til jernbanen 

 Metroselskabet ejer: 
o Metrostationen inkl. trapper, elevatorer, eskalatorer, trafikinformationsudstyr m.m. i 

metrokonstruktionen. 
o Arealet over metrostationens konstruktioner 
o Byggeretten over stationsanlægget og banearealet som det fremgår af Lov om 

ændring af lov om en Cityring samt lov om Metroselskabet I/S og 
Arealudviklingsselskabet By & Havn I/S (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg 
Station) 

 
Sporarealet for Øresundssporene er i dag delt mellem Sund & Bælt og Banedanmark.  Med henblik 
på at sikre entydigt ejerskab og ansvar for de kommende perroner ved Øresundssporene bør 
problemstilingen vedr. det delte ejerskab håndteres inden, der anlægges perroner ved 
øresundssporene. 
 
Den endelige bodeling sker i forbindelse med færdiggørelsen af anlægget, hvor de præcise 
matrikelgrænser fastlægges. 
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Anlægsoverslag og finansiering 
Det nye stationsanlæg kan anlægges i tre etaper (1, 2 og 3), som fremgår af nedenstående tegning. 
 

 
Figure 12: Stationen anlægges i tre etaper. Etape 2 og 3 kan dog anlægges samtidigt. 

 
Der er foretaget et anlægsoverslag for Etape 1 og 2 på 262 mio. kr. (PL 17) inklusive 50% i reserve.  
 
Hertil kommer nævnt omkostninger til Etape 3, der omfatter perroner ved Øresundsspor og 
gangforbindelse, i form af bro eller tunnel, til Øresundsperroner og Følager. 
 
Metroselskabets bidrag udgør i alt 110 mio. kroner til etape 1 og 2. 
 
DSBs bidrag til Etape 1 og 2 udgør i alt 100 mio. kroner til finansiering af adgangsveje i form af 
rulletrapper, elevatorer og trappeanlæg. DSBs bidrag forudsættes tilvejebragt via P-puljen, idet Ny 
Ellebjerg, som kommende knudepunkt, vil få en særlig rolle som aflastningsstation for Københavns 
Hovedbanegård, hvorfor optimal tilgængelighed spiller en væsentlig rolle.  
 
Samlet bidrager DSB og Metroselskabet dermed med 210 mio. kr. ud af det samlede budget for etape 
1 og 2 på 262 mio. kr. 
 
For at kunne realisere projektet udestår der derfor finansiering af 52 mio. kr. 
 
I forhold til etape 3, der omfatter perroner ved øresundssporene og adgangsvej mellem stationen og 
det vestlige opland, så er der i Togfonden afsat 167 mio. kr. (PL17) til perroner, elevatorer, 
overdækning og gangforbindelse.   
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Skemaet nedenfor viser den samlede fordeling af finansieringen mellem parterne. 
 

Faser og bidragsydere Mio. kr. (PL 2017) 

Etape 1 og 2    

  Metroselskabet 110 

  DSB (Tilgængelighedspuljen)  100 

Finansiering etape 1 og 2 i alt 210 

Anlægsoverslag for etape 1 og 2 (inkl. 50%) 262 

Manglende finansiering af etape 1 og 2 52 

  

Etape 3 (foreløbigt overslag)  

  Togfond    167 

 

 
Tidsplan  
 
Etape 1 og 2: Ved beslutning senest i foråret 2019 kan anlægget stå klar til åbningen af 

Sydhavnsmetroen i 2024.  
 
Etape 3:  1. Beslutning om udarbejdelse af beslutningsgrundlag senest primo 2019 

2. Beslutningsgrundlag (NAB fase 2) færdig i 2019-primo 2020 
3. Politisk beslutning om anlæg i 2020 
4. Projektering og udførelse 2021-2023/2024 
5. Ibrugtagning i forbindelse med åbningen af Sydhavnsmetroen i 2024. 

 
 


