Farum
Holte
Ravnholm
Ørholm

Virum

Furesøen

Brede

Fuglevad

6. FORTUNFORTET

Værløse
Sorgenfri

Hareskov

Klampenborg

Lyngby lokal
station

3. LYNGBY
FORT

Københavns Befæstnings
to grønne cykelruter

Re

Befæstningsruten: ca. 90 km 

Lyngby

Hurtigruten: ca. 64 km

5. DÆMNING Ordrup
4. GARDERHØJFORTET

Fort

Jægersborg

Skovbrynet
Bagsværd
Stengården

Batteri  

Gentofte
Charlottenlund
Buddinge

SEN
EL

Dæmning

Bernstorffsvej

Vangede

2. GLADSAXE
FORT

Skanse

7. CHARLOTTENLUNDFORT

Kildebakke

Måløv

Oversvømmelse	  
Dyssegård

Hellerup

Skovlunde

OV

ER

S

VØ

	Landevej, Hvidovre Kommune,
til Åkandevej, Københavns Kommune

2. gladsaxe fort
Gladsaxe Kommune
2730 Herlev

3. lyngby fort

4. garderhøjfortet

Emdrup

Svanemøllen

Herlev

	Gentofte Kommune

Ryparken

To grønne cykelruter

2820 Gentofte
Husum
Nordhavn

Ta’ cyklen til
Befæstningen

Bispebjerg

8. TREKRONER

5.	DÆMNING

Nørrebro

EN
LD

6.	fortunfortet

Grøndal
Lindevang
Solbjerg

Vanløse
Flintholm

Nørreport
Frederiksberg Forum

Peter
Bangsvej

Københavns
Hovedbanegård

Ålholm
Langgade
Valby

Hvidovre

Lyngby-Tårbæk Kommune

Kgs. Nytorv

2800 Kongens Lyngby

Vesterport

KB Hallen

Dybbølsbro
Enghave

Christianshavn

Islands
Brygge

Lergravsparken
Amagerbro

Re

Brøndbyøster

Glostrup

2820 Gentofte

Østerport
Jyllingevej

1. VES
T VO
Re

	Gentofte Kommune

Islev

Rødovre

Øresundvej
DR Byen

Albertslund

Høje
Taastrup

Strækker sig 14 km fra Gl. Køge 		

2800 Kongens Lyngby

M
Malmparken

1. Vestvolden

Lyngby-Tårbæk Kommune

Re

M

Ballerup

Hvor finder du
anlæggene?

Sydhavn
Sjælør

Om projektet

Amager Strand

9. KASTRUPFORT
Sundby

Ellebjerg

Taastrup

Husk at du kan ta’
din cykel med i tog og metro!

Femøren

Re

7. charlottenlundfort

Åmarken

Et partnerskab bestående af Realdania,

Bella Center

Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvs-

Ørestad
Re

styrelsen arbejder for i samarbejde med

2920 Charlottenlund

Lufthavnen Re

Friheden

beliggenhedskommunerne at vække
Københavns gamle forsvarsværk til live.

Re

	Gentofte Kommune

Kastrup

Vallensbæk

Brøndby
Strand

8. trekroner

Avedøre

Københavns Kommune

Vestamager

1259 København K
Befæstningsringen skal genoplives, så den

9. kastrupfort

Ishøj

kan udnyttes rekreativt, og dens historie
blive fortalt. Partnerskabet lægger vægt på

Københavns Kommune

sammenhængende initiativer, der øger op-

2300 København S

mærksomheden på Befæstningens helhed.
Hundige
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10. dragør fort
Dragør Kommune
2791 Dragør

11. kongelundsfort

Greve

Dragør Kommune
2791 Dragør

11. KONGELUNDSFORT

Karlslunde
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Besøg på anlæg og forter
sker på eget ansvar.

Dragør

Tårnby

Hvidovre

Brøndby

Befæstningsruten forbinder Dragørfort og

Tårnby kommune er forbindelsesled mel-

I Hvidovre findes den sydligste del af

Fra Park Allé til Vestbanen findes flere ty-

Kongelundsfort med en kystnær cykelrute.

lem befæstningsanlæggene i Københavns-

Vestvolden, der oprindeligt lå helt ud til

piske bygninger for Vestvolden såsom fred-

Dragørfort blev anlagt 1910-15 på en kun-

og Dragør Kommune. Og videre som forbind-

Køge Bugt. Fra Brøndby passerer man

skrudtmagasiner og kanonstillinger. Syd

stig ø syd for Dragør gamle by. På Amagers

elsesled til Hvidovre Kommune, hvorved den

Avedøresletten, hvor man får indtryk af,

for banen ligger Glostrup Militærstation,

sydspids ligger Kongelundsfort, der blev

sydlige ring af Befæstningsruten s kabes.

hvordan landskabet så ud omkring 1880.

der er en af de mere unikke bygninger, man

bygget 1910-16. Begge forter skulle forsvare

Fra Kongelundsfort køres via Skansesporet

Ved Poppelbatteri er det muligt at gå på

vfinder på strækningen. Her blev togtrafik

København mod fjendtligt angreb fra syd,

til Kanalvej og Svenskeholmvej, hvor ruten

opdagelse i voldens konstruktion, der bl.a.

til og fra Vestvolden i form af artilleritrans-

og giver et interessant indblik i datidens

byder på Pinseskov og udsigt over Syd

er særlig ved det, at man kan skyde langs

port og gullasch til soldaterne styret. Den

forsvar af hovedstaden.

amagers flotte naturreservat. Cykelstien på

voldgraven. Syd for Poppelbatteri findes en

nærliggende store røde træbygning er

Amagermotorvejen gør det let at komme til

rød træbarak, hvor der fra 1930’erne blev

Vestvoldens eneste bevarede artillerima-

Hvidovre.

fremstillet ammunition. Under besættel-

gasin, og længere nede af volden findes

sen stjal frihedskæmpere krudt herfra til

fundamentet af en gammel militærlejr.

TO GRØNNE
CYKELRUTER

Med ”Hurtigruten” er tanken,
at besøgende kan nå hele ruten
på en dag og få fornemmelsen
af Befæstningens oprindelige
funktion som beskyttende ring
om København. På ”Befæstningsruten” får besøgende detaljerne
med. Ruten forbinder anlæggene
i alle ni kommuner.

Begge ruter byder udover
imponerene forter, batterier og
volde også på naturoplevelser
gennem skov, eng, ved hav og
sø. Alle kommunerne arbejder
sammen om at gøre det nemt og
bekvemt at cykle til og imellem
anlæggene med Cykelstrategi
Københavns Befæstning.

at lave sabotage med.

Rødovre

København

Gladsaxe

Gentofte

Lyngby -Taarbæk

Få mere ud af
din cykeltur

	Har du en smartphone,
 kan du bruge Befæstningens
mobilapplikation til at få
overblik over hele befæstningsringen.
Send en sms med teksten
”KBHB” til 1919 og modtag
et link til applikationen.
Det er gratis.
Den del af Vestvolden, der løber g
 ennem

I Københavns Kommune løber ruterne i

I Gladsaxe Kommune ligger Gladsaxefortet

I Gentofte Kommune ligger mange attrak-

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger Lyngby-

Rødovre Kommune er ca. 4 km og grænser

to hovedstrøg: ét i det nordvestlige hjørne

og Bagsværdfortet midt i boligområder.

tioner og vidner om Københavns Befæst-

fortet, Fæstningskanalen og Fortunfortet

op til København. Mod syd er Vestvolden

af kommunen ved Vestvolden og ét i den

Bagsværdfortet blev bygget for at beskytte

ning blandt andet: Garderhøjfortet, Chris-

alle i boligområder. Lyngbyfortet blev for

fastholdt som en historisk vold. Voldanlæg

østlige del langs Øresund, som forbinder

området mellem Gladsaxefortet og Lyngby-

tiansholmslinien, Ordrupkrat batterierne,

indsamlede midler påbegyndt i 1886 af

dyk ned i historien om hele

gets former ses tydeligt og bygningerne

Charlottenlundfort og Kastellet i nord med

fortet. Gladsaxefortet blev nedlagt i 1920.

Fæstningskanalen og Nordre- og Sønder

foreningen ”Fædrelandets Forsvar”.

befæstningsringen eller

er flot istandsat udvendigt og bestemt et

Kastrupfort og Dragørfort i syd. Kastrup-

I en periode herefter fungerede fortet som

Oversvømmelser, Ermelundens krudtma-

I 1889 overtog Krigsministeriet fortet, der

find praktiske oplysninger

besøg værd. I sommermånederne afgræs-

fort, der er et kystfort, blev bygget i 1886-87.

bryggeri og producerede den forfriskende

gasiner, Vangedebatteri, Gentoftebatteri,

stod færdigt 1892. Fæstningskanalen blev

på Befæstningens website.

ses arealet af får. I det genopførte artilleri

Det blev nedlagt i 1920 og blev senere brugt

Fortøl. I 1971 købte Gladsaxe Kommune for-

Bernstorffbatteri, Hvidørebatteri og

gravet i 1888 som forsyningskanal til over-

magasin kan besøgende få informationer

som folkepark med udskænkningssteder og

tet og gennemførte en flot istandsættelse.

Charlottenlundfort. Befæstningsanlægge-

svømmelserne. Det var tanken at lede vand

om områdets historie. I 2012 forventes

forlystelser.

Siden har fortet været udlejet til hjemme-

ne ligger i naturskønne omgivelser op til

fra Furesøen gennem et kanalsystem og der-

Ejbybunken fra 1950’erne omdannet til et

værnet. Fortet er dermed det eneste som

Dyrehaven eller ved kysten med udsigt til

med oversvømme lavere liggende områder

formidlingscenter om Vestvoldens historie

endnu tjener militære formål.

Middelgrundfortet og Flakfortet i Øresund.

for at besværliggøre en fjendes fremrykning.

for besøgende.

	Udforsk de enkelte anlæg,

www.befaestningen.dk

