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Baggrund for mulighedsstudierne
Movia har, som en del af ”Mobilitetsplan 2020”, igang-

sat et arbejde med udvikling af BRT-inspirerede løs-

ninger i fem sjællandske købstæder. 

I 2019 viste en trængselsanalyse, som Movia fik 

lavet, at der i Hillerød, Helsingør, Holbæk, Slagelse, 

Ringsted, Køge, Næstved og Roskilde var væsentli-

ge og stigende udfordringer for busdriften på cen-

trale strækninger i byerne. Trængselsudfordringer-

ne medfører dårligere regularitet, lavere rejsehastig-

hed, gør busdriften mindre konkurrencedygtig i for-

hold til bilerne, og forbedring af de fysiske forhold 

ved stoppestederne har potentiale til at gøre kun-

dernes oplevelse af busservicen væsentligt bedre. 

Allerede i 2021 har Movia, sammen med kommu-

nerne, gennemført mulighedsstudier i Helsingør, Køge 

og Holbæk. For nylig er mulighederne for at etablere 

BRT-inspirerede tiltag i to buskorridorer i henholds-

vis Hillerød og Ringsted også blevet undersøgt. Un-

dersøgelserne er blevet til i et samarbejde mellem 

Movia, Hillerød Kommune, Ringsted Kommune, Re-

gion Hovedstaden og Region Sjælland. Movia har en-

gageret rådgivende ingeniører fra Via Trafik og arki-

tektfirmaerne Gehl og Urban Power som rådgivere.

I mulighedsstudierne i Hillerød og Ringsted er to 

udvalgte korridorers trafikale og byrumsmæssige ud-

fordringer og potentialer blevet undersøgt. På denne 

baggrund er der foreslået en række BRT-inspirerede 

tiltag, som samlet set kan bidrage til at sikre et træng-

selsfrit tracé og attraktive stoppestedsmiljøer i korri-

dorerne og heraf en væsentligt forbedret kollektiv 

transportservice. Et andet formål med mulighedsstu-

dierne er også at vise, hvordan udviklingen af den 

kollektive transport kan bidrage til den samlede by-

udvikling og -forskønnelse over flere år.  Ligeledes 

kan mulighedsstudierne bruges som grundlag for én 

eller flere ansøgninger til de statslige busfremkom- »
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STEDSSPECIFIK ANALYSE AF STOPPESTEDER OG KNUDEPUNKTER

Gehl har udviklet en serie af kvalitetskriterier for knudepunkter og stoppesteder, der 
er benyttet til at vurdere stedets kvalitet ud fra brugerens perspektiv samt 
potentialet for at skabe et attraktivt byrum. Dette værktøj kan bruges både som 
analyseværktøj og tjekliste for stedets fremtidige udvikling.
Kvalitetskriterierne er opdelt i fem kategorier, som hver beskriver de forskellige 
temaer, som er essentielle for at skabe gode pladser for mennesker. De enkelte 
stoppesteder er i praksis vurderet på en skala fra et til fire inden for hvert tema (fra 
en meget lille opfyldelse af kriteriet til en meget god opfyldelse af kriteriet). 
Pointskalaen er ikke en absolut skala, og karakteren refererer udelukkende til de 
stedsspecifikke potentialer.
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melighedspuljer med henblik på at sikre 

medfinansiering til at gennemføre de fore-

slåede løsningsforslag. 

Hvad er BRT-inspirerede tiltag?
BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre 

busservicen mere effektiv og mere attrak-

tiv ved at skabe et trængselsfrit forløb, der 

sikrer kortere rejsetid og høj pålidelighed. 

BRT-inspirerede tiltag kan fx være busba-

ner eller prioritering af busserne i trafik-

signaler, så de kan komme uden om 

trængslen. Tiltagene bidrager derfor både 

til en mere omkostningseffektiv busdrift, 

og til at kunderne oplever, at de kommer 

hurtigere frem og kan stole på, at den kol-

lektive trafik får dem frem til tiden.

BRT-inspirerede tiltag omfatter også 

trygge og behagelige stoppestedsmiljø-

er, der er velintegreret i det omkringlig-

gende byrum, og som er udført i materi-

aler, der sikrer god komfort og høj kvali-

tet. Det kan fx være overdækkede vente-

faciliteter, muligheder for at sidde ned, 

god belysning, realtidsinformation, cykel-

parkering, brede perroner og niveaufri 

indstigning og god tilgængelighed for 

personer med funktionsnedsættelse. 

De udvalgte korridorer
Muligheden for BRT-inspirerede tiltag er 

undersøgt for korridorer med højfrekvent 

busdrift. Således kan flere få gavn af frem-

kommelighedstiltagene. Derudover har 

det også været et krav, at bustrafikken i 

korridoren betjener en togstation, så de 

rejsende kan få glæde af, at togtrafikken 

bliver hurtigere i de kommende år. 

De primære udvalgte buslinjer, linje 

401A i Ringsted og fællesstrækningen for 

linje 301 og 302 i Hillerød, kører med en 

høj frekvens og har også høje passager-

tal sammenlignet med de fleste andre lin-

jer i de to købstæder. Det skyldes blandt 

andet, at de betjener de centrale dele af 

købstæderne med stop ved stationerne, 

populære handelsmiljøer, sygehuse og 

uddannelsesinstitutioner. 

Buslinjerne har derfor stor betydning 

for beboere, studerende og pendlere in-

ternt i samt til og fra de to købstæder. Der-

for ses der også et potentiale i at øge bus-

sernes serviceniveau yderligere, da det vil 

medvirke til at fastholde de nuværende 

passagerer og tiltrække nye. 

Fællestræk i de to 
mulighedsstudier
Arbejdet med de to korridorer er gennem-

ført i særskilte forløb, og analyseresulta-

terne, løsningsforslagene og konklusio-

nerne skal derfor ses som to adskilte stu-

dier med samme afsæt. Resultaterne for 

de to korridoranalyser er derfor også afrap-

porteret i særskilte rapporter. Rådgiver-

teamets metodiske tilgang til opgaveløs-

ningerne har dog været den samme.  

I begge projekter har der fx været ned-

sat styregrupper og arbejdsgrupper be-

stående af medlemmer fra kommunen, 

regionen, Movia og rådgiver, som løben-

de har været inddraget og bidraget til 

projektet. Arbejdsgruppen har medvirket 

på en fælles besigtigelse af korridoren 

samt med idéudvikling og sparring på de 

efterfølgende workshops. 

Med bistand fra Gehl har Via Trafik va-

retaget planlægning, analyser, skitsering 

af løsninger og effektvurdering. Der er 

blandt andet gennemført stoppesteds- 

og passageranalyser, herunder passager-

tal, af- og påstigere, belægning, døgnva-

riation, rejsestrømme samt oplands- og 

tilgængelighedsanalyser. Der er også gen-

nemført rejsetidsanalyser i korridoren for 

at udpege de steder, hvor bussen forsin-

kes af trængsel. Effektvurderingerne har 

blandt andet omfattet anlægsoverslag på 

de foreslåede tiltag samt beregninger af 

konsekvenser for rejsetid, regularitet og 

passagereffekt.

Traditionelt er der fokus på de trafik-

tekniske aspekter i forbindelse med ana-

lyser med relation til den kollektive bus-

betjening. I forbindelse med de BRT-in-

spirerede tiltag er det dog også aktuelt at 

vurdere aspekter knyttet til byrum og by-

udvikling. Gehl har derfor, i samarbejde 

med Via Trafik, medvirket med særlige by-

rumsanalyser, som har haft til hensigt at 

udpege både udfordringer og potentia-

Figur 1: Parametre i Gehls stedsspecifikke analyser af stoppesteder og knudepunkter.
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ler ved de lokale stoppestedsmiljøer (jf. 

figur 1). På den baggrund er der givet for-

slag til, hvordan stoppestedsmiljøerne 

kan gøres mere attraktive.

Mulighedsstudie i Hillerød
I Hillerød er der foreslået tiltag for i alt cir-

ka 39 millioner kroner. Dette omfatter 

blandt andet traditionelle busfremkom-

melighedstiltag som fx busbaner og bus-

prioritering. Der er også foreslået strate-

giske anlæg lidt uden for korridoren, som 

kan medvirke til at dosere trafikken mere 

hensigtsmæssigt og dermed reducere 

trængslen i selve korridoren. Derudover 

er der foreslået opgradering af eksiste-

rende stoppesteder samt nye pladsdan-

nelser for at indfri uforløste byrumspo-

tentialer ved særligt vigtige stoppesteder.

Linje 301 og 302 er i dag pressede på 

køretiden i myldretiden. For at oprethol-

de køreplanen er der behov for at indsæt-

te ekstra busser, der øger driftsudgiften 

med 3-4 millioner kroner pr. år. De fore-

slåede BRT-inspirerede tiltag vil imidler-

tid få bussen hurtigere frem, og det vil 

udskyde behovet for den øgede driftsud-

gift i 10-15 år svarende til en potentiel be-

sparelse på cirka 30-60 millioner kroner. 

Via Trafiks beregninger af de BRT-inspire-

rede tiltags passagereffekt har desuden 

vist, at der herudover kan forventes øge-

de indtægter på op imod cirka 0,4-0,8 mil-

lioner kroner om året. Der er således gode 

argumenter for at realisere flere af projek-

terne i Hillerød, når der udelukkende ses 

på de økonomiske gevinster.

Mulighedsstudie i Ringsted
I Ringsted er der foreslået mange af de 

samme typer af tiltag som i Hillerød, og 

det samlede omfang på cirka 46 millioner 

kroner er også i samme størrelsesorden. 

Der forventes en øget passagerindtægt 

på cirka 1,2-1,7 millioner kroner pr. år, men 

der er ikke mulighed for at udskyde øge-

de driftsudgifter, som det var tilfældet i 

Hillerød. De økonomiske gevinster er der-

for ikke i samme størrelsesorden som i 

Hillerød. De trafikale og byrumsmæssige 

gevinster er dog tilsvarende gode, og de 

forskellige metoder i korridoranalysen har 

medvirket til at afdække flere interessan-

te og forskelligartede potentialer.

Rejsestrømsanalyser har med stor ty-

delighed vist, at en meget stor andel af 

alle rejser med linje 401A foretages enten 

til eller fra Ringsted Station. Stationen er 

derfor et vigtigt bindeled for mange af 

passagerne på linje 401A. Denne erken-

delse førte til en nærmere analyse af for-

holdene ved stationen, som blandt andet 

viste, at den nuværende stoppestedspla-

cering på busterminalen medførte meget 

store forsinkelser for bussen og passage-

rerne. Mange passagerer oplever således 

at holde unødigt i kø frem mod eller på 

vej væk fra stoppestederne ved stationen. 

Samtidig pegede Gehls byrumsanalyse i 

retning af, at der ligger et stort potentia-

le i at forskønne områderne omkring sta-

tionen. Derfor er det foreslået at flytte 

stoppestederne for linje 401A væk fra sel-

ve busterminalen ved Ringsted Station 

og placere dem foran stationsbygningen. 

Dermed kører bussen uden om den mest 

trængselsplagede delstrækning ved sta-

tionen, hvilket medfører en betydelig rej-

setidsgevinst. Samtidig bliver bussen en 

mere synlig del af byrummet – begge dele 

til stor gavn for passagerne i korridoren. 

Det er foreslået, at den ændrede stoppe-

stedsplacering sker i sammenhæng med 

en gennemgribende fornyelse af stations-

forpladsen (jævnfør figur 2).

Det videre arbejde
Begge mulighedsstudier er politisk be-

handlede i foråret 2022. I Hillerød er mu-

lighedsstudiet imidlertid blevet behand-

let på fagudvalget med henblik på be-

handling i byrådet i efteråret 2022. De 

indstillede projekter forventes at blive an-

lagt i 2023-2024, såfremt der opnås med-

finansiering fra de statslige busfremkom-

melighedspuljer.

På baggrund af de positive erfaringer 

med mulighedsstudierne fra blandt an-

det Hillerød og Ringsted, planlægger Mo-

via i efteråret 2022 at gennemføre et til-

svarende mulighedsstudie i Roskilde sam-

men med kommunen.

Mulighedsstudierne fra Ringsted og 

Hillerød er tilgængelige på Movias hjem-

meside. 

Figur 2: Det nye stoppested ved Ringsted Station. 
Kilde: Urban Power


