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KNUDEPUNKTERNES ‘TRE-I-ENER’

Fremtiden byder på stor vækst i befolkningstal og
antal arbejdspladser i hovedstadsregionen.
Det sætter pres på trafiksystemet i regionen, hvor
der i 2035 forventes 20% flere rejser.
Da Region Hovedstaden ønsker at reducere den
stigende trængsel og få flere borgere til at benytte
de kollektive transporttilbud, stiller det desto større krav om udvikling af nye og attraktive løsninger
indenfor mobilitet, teknologi og forretningsmodeller hvis man skal kunne tilbyde et velfungerende og
effektivt fremtidigt transportsystem.
Bedre rammer for et sammenhængende hverdagsliv
For at være på forkant med udviklingen udarbejdede Region Hovedstaden derfor en Trafik- og mobilitetsplan - et initiativ under Vækst- og udviklingsstrategien ’ReVUS’ fra 2017.
Trafik- og mobilitetsplanen indholder forslag til
at forbedre mobilitet for borgere i hovedstadsregionen samt pendlere udefra, når presset på det
samlede transportnet i regionen er størst.
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Gennem analyser og debat med centrale aktører
har arbejdet med planen identificeret strategiske
udviklingsområder og indsatser, der kan reducere
den stigende trængsel og skabe et sammenhængende transportsystem. Et af udviklingsområderne
er ”Knudepunkter der skaber sammenhæng” og
derfor har Region Hovedstaden - under ledelse af
Hovedstadens Letbane - igangsat udviklingsprojektet ’Fremtidens kollektive transportknudepunkter i
Hovedstadsområdet, der afdækker potentialet i at
arbejde strategisk med forbedringer af fremtidens
kollektive transportknudepunkter. Arbejdet med
transitorienteret byudvikling, som dette oplæg
omhandler, udgør del 4 i udviklingsprojektet - se
figur 1.
Formålet er at generere ny viden og give inspiration til politikere og fagfolk i stat, region og kommuner samt til trafikselskaber, developere og andre
aktører på området.

Knudepunkternes ’tre-i-ener’
Resultatet af del 4 er tre redskaber, der kan bruges
både til inspiration og konkret i udviklingen af et
transportknudepunkt - ikke bare i hovedstadsregionen, men overalt i landet, hvor man ønsker at
tænke i transitorienteret bydudvikling (TOB), når
man tilrettelægger sit knudepunkt. De tre redskaber består af følgende:
1. TOB Screeningsguide - der kan bruges til en
slags 360-graders eftersyn af et givent knudepunkt.
Den afdækker ved hjælp af seks dimensioner de
udfordringer og muligheder, der er i forhold til
såvel koblingen til byen som ved knudepunktet i sig
selv. Screeningsguiden kan bidrage til at identificere konkrete problemstillinger; give en status på den
nuværende kvalitet og effektivitet, samt opstille og
vurdere forslag til udvikling af knudepunktet.
2. TOB Eksempelsamling - der sætter en ramme
for forståelsen af de mange potentialer, der er i
anvendelsen af transitorienteret byudvikling samt
giver en række konkrete eksempler på hvilke tiltag

TOB

HVAD ER TOB?
TOB, der står for transitorienteret byudvikling,
er den danske oversættelse af det amerikanske
begreb TOD, Transit Oriented Development,
der har revolutioneret måden, man udvikler
trafikale knudepunkter på. Begrebet afspejler
en helhedsorienteret tilgang til udvikling af
knudepunkter, hvor man ikke kun kigger på
stationens udformning og placering, men også
inddrager de omkringliggende boliger, erhverv
og institutioner i både planlægning og finansiering af stationens funktioner og kvaliteter.
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Figur 1: Region Hovedstadens analyser og rapporter om fremtidens mobilitet og transport (ReVUS 2017)

og planlægningsmæssige greb, man kan bruge i
udviklingen af et knudepunkt.
3. TOB Inspirationsoplæg - er resultatet af en række udviklingsmøder med fem kommuner; Helsingør, Herlev, Hillerød, Høje Taastrup og Vallensbæk.
Her har kommunerne sammen med eksperter og
lokale interessenter debatteret transitorienteret
byudvikling samt udviklet og konkretiseret ideer til

forbedring af lokale knudepunkter.
Derudover har de undersøgt og drøftet forskellige
partnerskabs- og finansieringsmodeller for hver
enkelt lokalitet.
TOB-Inspirationsoplægget byder på ideer og konkrete forslag til, på hvilke måder de pågældende
fem knudepunkter kan optimere og udvikle deres
station og stationsområde (se figur 2).

Målet med TOB er at skabe et let tilgængeligt
og attraktivt trafikalt knudepunkt, der både
bidrager til et levende og multifunktionelt
bymiljø, rækker ud til potentielle brugere og
stimulerer lysten til at benytte kollektive transportformer.
I TOB arbejder man med begreber som effektivitet, brugervenlighed og kvalitet i forhold til
både stationen og koblingen til byen.
Et godt eksempel på hvordan man kan tænke
TOB, finder man i planerne for den svenske by
Växjö. Her arbejde man med at udvikle stationen i et tæt partnerskab mellem kommune,
kommunes ejendomsselskab og en statslig
aktør.
Man planlægger bl.a. en ny stationsbygning,
der integrerer kommunens rådhus med en række tryghedsskabende og attraktive funktioner,
opholdsarealer, cafe og billetsalg.
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På ideudviklingsmøderne er der arbejdet systematisk med de tre kvalitetsparametre, der skaber et
velfungerende transportknudepunkt:
1. Bedre bymiljø
2. God opkobling
3. Effektive og brugervenlige skift
Kvalitetsparametrene er udviklet i forbindelse med
hovedstadsregionens screening af knudepunkter
fra 2017 ”Fremtidens kollektive transportknudepunkter i hovedstadsregionen” - se figur 3.
Løsningsforslagene er siden blevet bearbejdet og
er at finde i dette inspirationsoplæg.
Partnerskaber på tværs af sektorer
Derudover er der gennemført to workshops på
tværs af kommunerne sammen med eksperter
indenfor kollektiv transport, passageradfærd, wayfinding, ejendomsudvikling, mm.
Fokus for de to workshops har været dels at kvalificere hvilke parametre, der gør et kollektivt transportknudepunkt vellykket og dels at drøfte, hvordan kommunerne kan etablere nye partnerskaber
4

Formøde med de
5 kommuner

Ekspertmøde #1
God-praksis-guide

Idéudviklingsmøde
ved stationen

Ekspertmøde #2
Finaseringsmodeller
og partnerskaber

TOB IDÉOPLÆG

Inspirationsoplæg - tænk stort og i helheder
Walk & talk på stationen
Idéudvikling
Udpegning af driveren
Figur 2: Proces for TOB inspirationsoplæg

og finde finansiering til deres projekter.
Da en del af løsningsforslagene involverer flere
grund-, spor- og ejendomsejere samt aktører på og
omkring knudepunktet, blev det desto tydeligere,
at en klar rollefordeling, stærke samarbejder og
partnerskaber på tværs er en forudsætning for, at
løsningsforslagene kan realiseres.
Erkendelsen heraf har sat fokus på, at der i den
videre proces må skabes de bedste muligheder for
samarbejder på tværs af de mange interessenter
omkring udvikling af stationerne - evt. understøttet

af etablering af lokale og regionale TOB-netværk.
De fem knudepunkter - hvorfor lige dem?
De fem kommuner – Helsingør, Herlev, Hillerød,
Høje Taastrup og Vallensbæk - er udvalgt på baggrund af ønsket om at inkludere forskellige typer
knudepunkter med en bredest mulig variation af
udfordringer i analyser og udviklingsarbejde.
De respektive steder udmærker sig bl.a. ved at
repræsentere meget forskellige typer af opkoblinger til den øvrige by, skiftezoner, adgangsforhold

TOB

og passagerflow. Desuden gennemgår de fem
stationer allerede en række forandringer i større
eller mindre grad. Hver kommune/knudepunkt er
behandlet i et selvstændigt afsnit, hvor der redegøres for de lokale forudsætninger, stedspecifikke
egenskaber, udfordringer, potentialer, ideer og
løsninger.
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Inspiration for alle
Inspirationsoplægget henvender sig til alle, der
arbejder professionelt med stationsudvikling, men
især selvfølgelig til planlæggere og projektudviklere omkring trafikale knudepunkter. Kommuner,
der påtænker eller er i gang med at udvikle deres
trafikale knudepunkt kan få hjælp til screeningen
af deres knudepunkt, god inspiration samt konkrete bud på løsninger.
Knudepunkternes konkrete problemstillinger er i
sagens natur forskellige, men samlet set kommer
oplægget også omkring en række generelle emner,
der kan være til inspiration også for andre stationer i forhold til fx, hvordan man kan forbedre
trygheden i og omkring stationen, arbejde proak-

tivt med wayfinding, anvende stationsbygningen
på nye måder eller styrke koblingen til den lokale
detailhandel og byudvikling.
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Effektivt og
brugervenligt
skift
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Det lokale knudepunkt
På de følgende sider beskrives det lokale knudepunkts udfordringer og potentialer, og de ideer
og løsninger, der er genereret på workshoppene,
præsenteres i ord og billeder.
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Figur 3: Kvalitetsparametre
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HELSINGØR STATION

HELSINGØR - PORTEN TIL NORDEN
Med Kronborg som vartegn udgør Helsingør det
spektakulære udgangspunkt for en lang række
rekreative, kulturelle, erhvervs-, uddannelsessamt transportsmæssige tilbud, som de over 6.500
rejsende, der dagligt passerer gennem destinationsknudepunktet, drager nytte af (se figur 5)1.
Fra Helsingør Station er der adgang til København,
Hillerød og Nordkystens byer samt til Helsingborg
og resten af Norden med færger og fjernbusser.
Byen er desuden mål for et antal kulturbrugere,
borgere og turister der besøger handelsbyens
stemningsfulde gader og de mange seværdigheder,
museer og attraktive strande i oplandet.
Gennem flere år har man undersøgt muligheden
for skabe en fast forbindelse mellem Helsingør og
Helsingborg i Sverige (HH-forbindelsen)2. Anlægges
en sådan tunnel får det stor betydning for Helsingør og for mulighederne for at udvikle knudepunktet yderligere.
Mere trafik på vej
I takt med udviklingen indenfor den kollektive
transport og befolkningsudviklingen i Helsingør,
forventes i følge fremskrivninger fra trafikmodel6

beregninger en stigning i påstigere på ca. 30% og
en øgning i antallet af skift på ca. 37% på knudepunktet. For at kunne imødekomme de fremtidige
behov for effektiv og let tilgængelig transport, har
Helsingør Kommune igangsat en række initiativer
til et samarbejde om udvikling og forbedring af
knudepunktet.
I dette samarbejde er der blandt andet både udlejet og frasolgt ejendomme til private erhvervsformål på stationsområdet og sat projekter i gang om
nye anvendelser i de eksisterende. Derudover er
der flere byudviklingsprojekter rettet mod at skabe
et mere attraktivt stationsområde på vej.
I dag vender byen så at sige ryggen til stationen
– når man ankommer og følger strømmen ud af
den mest benyttede udgang af stationen, mødes
man af en mur af ejendomme og det er svært at
forestille sig, hvilket byliv, der findes bag disse
mure. Derudover ligger de øvrige transporttilbud –
busser og lokaltog – et stykke væk fra Kystbanens
perroner og man skal krydse Lokaltogets spor, for
at komme derhen.
Figur 4: Pendlerture med kollektiv trafik med Helsingør St.
som anvendt rejseknudepunkt, 2035¹.
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Stationsområdet ligger som en perle mellem andre
potentielle infrastrukturelle projekter med regional
betydning. Nærværende projekt er dog tiltænkt at
kunne stå alene uanset tidsramme og udfaldet af
samme. Inspirationsoplægget for Helsingør Station
bygger på de planer, der er for nuværende, samt
på den viden, der er genereret af Helsingør Kommune i forbindelse med den øvrige byplanlægning.
En succes har mange faddere
Inspirationsoplægget er blevet til på baggrund af
flere møder og workshops, hvor kommune, nære
interessenter og udvalgte eksperter har samarbejdet om først at udpege og kvalificere de tre største
udfordringer for knudepunktet, og derefter identificere hvilke potentialer, der er i forhold til at arbejde med transitorienteret byudvikling (TOB), samt
hvilke løsningskoncepter, der er mulige indenfor de
organisatoriske rammer, partnerskaber og finansieringsformer.
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En gennemgang af oplandet omkring de 8 knudepunkter tegner et billedet af, i hvor høj grad knudepunktet også servicerer
nærområdet med destinationspunkter. Et stort antal destinationer i form af arbejdspladser og boliger betyder, at der er et
tilsvarende stort potentielt kundeunderlag for den kollektive transport.
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På TOB-idéudviklingsmødet deltog, udover Helsingør Kommune, også lokale interessenter, trafikselskaber, grundejere og developere. På mødet blev
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området udvides til 1.200 m, er billedet i grove træk det samme. Målt på tilgængelige arbejdspladser ligger Glostrup og
Herlev højest, efterfulgt af Høje Taastrup og Buddinge. Ishøj ligger igen lavest.
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UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Manglende opkobling til byen
Uanset om man ankommer som påstiger, skal skifte linje eller om Helsingør Station er endemålet for
rejsen, møder man den markante stationsbygning,
der har stationens egentlige hovedindgang (se nr. 1
på figur 7). Men stationsbygningen, samt den omkransende røde mur (se nr. 2 på figur 7 og figur 17
s. 19), gør det svært for brugerne at orientere sig
i forhold til, hvor bus- og toglinjer, udgange og bymidte ligger, ligesom stationen på ydertidspunkterne også kan opleves som utryg og isoleret – der er
ingen ’øjne på gaden’. Muren er dog bevaringsværdig og kan kun undergå beherskede forandringer,
men forbedret ind- og udkig til livet på og omkring
stationen, vil gøre en stor forskel.
De mange kvaliteter og tilbud, som Helsingør som
by har at byde på, kan først komme rigtigt i spil,
hvis både ejendomme og gader, der fører ned til
stationen på nordvest siden, bliver mere inviterende og forklarende for besøgende. Hverken turister
eller de daglige pendlere oplever således en naturlig kobling til byen (se nr. 3 på figur 7).
8

En klar, tydelig og intuitiv information på stationen
og wayfinding, der rækker ud, vil bidrage væsentligt til, at brugerne af knudepunktet både kan
finde vej til færger, tog- og buslinjer og til byens og
oplandets mange tilbud.

de andre kollektive transporttilbud i én samlet og
mere effektiv skiftezone. Derudover vil det udløse
et større areal til perronforpladsen inde på stationen, hvilken giver nogle helt nye muligheder for
fremtidig anvendelse.

Intensiverer man samtidig livet i bykernen, skaber
sammenhæng i wayfindingen til og fra bykernen
fra stationsområdet, får man et stærkt afsæt for
en fælles fortælling og grobund for mere liv begge
steder.

Stationsbygningen og -forpladsen med
muligheder
Private investorer har allerede investeret i konvertering af en bevaringsværdig bygning på stationsområdet til privat erhverv. Derudover er udvikling
af hovedstationsbygningen samt perronforpladsen,
der er arealet mellem stationsbygningen og sporenes begyndelse, også i spil. Der er potentiale for at
indtænke nye funktioner i stationsbygningens og
arbejde med, at de bliver mere udadvendte.
Sammen med en stationsforplads, der både inviterer ind og rækker ud til resten af byen, kan der
skabes en livlig éntre, der signalerer transportknudepunkt med information, mikromobilitetstilbud
og effektive kollektive transporttilbud.

Sportilbagetrækning med stor effekt
Ud over regionaltogsforbindelsen, lander ét af
de to lokaltog - Lille Nord, der har afgange mod
Hillerød - inden for murene. De tre spor rækker
langt ind på perronområdet, selvom skiftezonen
med både lokaltog mod Gilleleje og flere buslinjer
er placeret længere mod syd og dermed et stykke
væk fra stationsbygningen og hovedindgangen.
DSB og Banedanmark undersøger muligheden
for at trække sporene længere tilbage for at optimere deres drift. Dette vil samtidig kunne udløse
et potentiale for, at perronerne kan placeres ved

HELSINGØR STATION
ATTRAKTION:

ATTRAKTION:

Kronborg Slot

Kulturværftet

BYKERNEN

3

Helsingør st.

2

1

NYE BYMÆSSIGE
FUNKTIONER
MOD SVERIGE

OPTIMERET
SKIFTEZONE
Figur 7: Helhedsorienteret tilgang. Her vises opdelingen af
stationen i en optimeret skiftezone og rum til nye funktioner. Stationsområdet kobles op til bykernen, attraktioner
mm., der er markeret med røde, bløde felter.
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HELSINGØR STATION
Statsejet skov (Naturstyrelsen)
Kommunaltejet arealer
skov (Naturstyrelsen)
Statsejet (Banedanmark)
Kommunaltejet
Statsejet
(DSB) arealer
(Banedanmark)
Statsejet (DSB
Ejendomsudvikling)
Statsejetejendomssalg
(DSB)
Statens
A/S (Freja Ejendomme)
Uddannelsesinsitu�oner
(Selvejene)
Statsejet (DSB Ejendomsudvikling)

Figur 8: Ejerforhold/ejere af matrikler og elementer
omkring stationen. Private boliger og de kommunalt
ejede vejarealer er ikke markeret på kortet.

På figur 8 ses de mange forskellige grundejere
i området, der understreger vigtigheden af, at
facilitere en samlet strategiproces for udvikling af
Helsingør Station.
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Regionsejet areal (Region Hovedstaden)
Skinner ejet af Banedanamark (inkl. perroner mm.)

2

HELSINGØR STATION

LØSNINGSKONCEPTER

På de følgende sider illustreres og beskrives løsningskoncepterne på de tre hovedudfordringer,
som Helsingør Station står overfor. Løsningskoncepterne tager udgangspunkt i de tre kvalitetsparametre for udvikling af velfungerende transportknudepunkter: bedre bymiljø, god opkobling samt
effektive og brugervenlige skift.

Figur 9: Inspirationsbillede fra start-up campus Station F,
Paris, Frankrig, med +1000 start-ups.
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Figur 10: Diagram for skiftezonen.
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Hvis kystbanens spor føres tilbage, så de stopper i
samme akse som de øvrige bus- og toglinjer, er det
muligt at skabe en mere effektiv og synlig skiftezone, der bedre kobler sig til Helsingør by.
I dag findes der allerede ventefaciliteter i ’Det blå
hus’, der ligger lige ved busholdepladsen – det kan
opgraderes og der kan etableres mere cykelparkering til pendlere. Den nye skiftezone kan blive
fremtidens multiskifte i Helsingør, hvor delecykler
og andre deleservices er tilgængelige, og hvor der
er en samkørselsplads.
Sporændringen kan blive den drivkraft, der sætter
gang i flere samarbejder omkring udviklingen af
stationen – da det vil frigøre plads inde på stationsområdet.

12

HELSINGØR STATION
SAMMENTÆNKNING AF TRANSPORTMIDLER OG DESIGN
AF DET SØMLØSE SKIFT

I Hamborg, Tyskland, har man mobilitetsknudepunktet Swichh. Her
har sammentænkning af de forskellige transportmidler, indretning af
pladsen og et gennemført design været redskaberne til at optimere
skiftezonen. Det grønne tæppe guider brugeren til deres næste transportmiddel.

Last-mile løsninger såsom bycykler er
indtænkt på Nørreport St., København,
nær den cykelparkering, busser og
nedgange til togperronerne.

INDRETNING
TIL LASTMILELØSNINGER
FX BYCYKLER
...
Information i skiftezonen er vigtig
- både ift. realtidsinfo, billet køb
og leje af dele-transportmidler mv.
Standeren her er fra en e-mobility
station (LVB), Leipzig, Tyskland.

.. OG ATTRAKTIV CYKELPARKERING,
BÅDE OVERDÆKKET OG FRITSTÅENDE.

ON SITE-INFORMATION
BL.A. TIL FØRSTEGANGSBESØGENEDE
Figur 11: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for skiftzonen.

I Helsingborg har de nær stationen
indrettet æstetiske og funktionelle,
overdækkede cykelparkeringspladser.
Designet er indbydende og med tryghedsskabende belysning.
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Figur 12: Diagram for stationsbygning og -forplads.

NYT KREATIVT MILJØ STATIONSBYGNING OG -FORPLADS
Den smukke gamle stationsbygning kan blive
rammen om en lang række rekreative, kreative og
erhvervsmæssige funktioner. Selve stationshallen
kan fx indeholde funktioner målrettet turister og
være en forpost for nogle at de mange kulturtilbud
i byen. Kronborg og Søfarts Museet såvel som de
hyggelige bygader med handel og cafeer, ligger lige
om hjørnet. Det er essentielt for omdannelsen,
at de to byområder ikke kommer til at konkurrere
om bylivet, men vil kunne supplere hinanden og
døgnrytmen.
I stationsbygningen kan der for eksempel indrettes
hotel, kontorfællesskaber og kreative værksteder,
og tager man både forpladsen og perronforpladsen med i projektet, kan der skabes en sammenhængende og intuitiv forbindelse fra den omkringliggende by, ind gennem bygningen og ud på
perronerne. Særligt hvis perronforpladsen bliver
overdækket kan et eventuelt kontorfællesskab
benytte arealet til udadvendte funktioner/fællesarealer, hvor kantinen fx også kan fungere som café
for brugerne af stationen og fælles workspace også
kan anvendes som pendlerlounge. På den måde
kan stationens funktioner give noget tilbage til
knudepunktet.
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HELSINGØR STATION
NYE FUNKTIONER I BYGNINGEN FX MØDELOKALER, KONTORFÆLLESSKAB ...

Stationsbygninger har mange steder fået nyt
liv med nye funktioner. Flere steder er de
blevet omdannet med mødelokale, start-up
virksomheder og kontorfællesskaber, som fx
”Station F” i Paris, Frankrig.

Kalvebod Bølge, København, lægger op til
afslapning, bevægelse
og leg. Samtidig er
installationen rumskabende på pladsen.

.. ELLER ”FINGERMAD”..

.. ELLER SOM HOTEL.

Mange steder indrettes de ligeledes
med madboder og caféer. Med en
blanding af midlertidige food trucks og
faste stande, kan stationens brugere
blive serviceret på vejen.

INSTALLATIONER TIL LEG
OG AKTIVITET I BYRUMMET

Jomfru Ane Park i Aalborg er et lille åndehul i
mellem midtbyen, Standvejen og havnekanten. Den syner med sin beskedne størrelse
ikke af meget, men er med lokalitet, design
og funktion en velbesøgt park i Aalborg.
Figur 13: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for stationsbygning og - forplads.

Den gamle store banegård, Union Station i
Nashville, USA, stod i 2016 færdig som et unikt,
nyrenoveret hotel, Union Station Hotel.

REKREATIVE BYRUM
NÆR HAVNEFRONTEN
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Figur 14: Diagram for koblingen til byen.

NEDBRYD BARRIERER OG SKAB
FORBINDELSE TIL BYMIDTEN
Ideen er her at se på muligheden for at nedbryde
barrieren til byen. Hegnet, som afskærmer lokalbanen kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke fjernes,
men det kan gives et æstetisk løft evt. gennem et
kunstprojekt. Ydermere bør det undersøges om
der kan laves et større hul i den bevaringsværdige
røde mur på nordvest siden, så det er lettere for
brugerne at orientere sig mod bymidten. Her er
der også behov for at ordne cykelparkeringsforholdene, så det er muligt at håndtere flowet af
mennesker. Der kan ligeledes arbejdes med belysning af passagen langs med stationsbygningen på
Jernbanevej.
Forpladsen foran stationsbygningen ligger flot med
kig til Kronborg, Øresund og bymidten – et udsyn
der dog forstyrres af Sundbussernes bygning med
billetsalg. Det vil være interessant at se nærmere
på muligheden for at rykke funktionerne i denne
bygning ind i stationsbygning.
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HELSINGØR STATION
Der er lagt meget vægt på skabe
et attraktivt og trygt fodgængermiljø af høj kvalitet, hvor mange
funktioner er indenfor gangafstand som en del af Del Mar
Station, LA, USA. Dette er bl.a.
gjort ved at etablere mange og
varierede adgangsveje til stationen gennem mindre passager,
gårdrum og den større centrale
plads.

FORSKØNNE BARRIERER SÅSOM HEGN
Installationen Silvana er designet af tegnestuen Brut Deleux, og stod som
en labyrint af lys og farver bl.a. i Seville, Spanien. Her blev de semitansperante vægge dekorative og afskærmende for leg og lysspil i akrylen.

Gadelampen Via Láctea er designet til at tegne linjer af
lys. Hvis de bliver placeret lige efterhinanden, danner de
en ubrudt linje der både leder og skaber tryghed i aftentimerne, som her i parken El Parque Fluvial Padre Renato
Pobleter, Chile.

LEDENDE OG TRYG
BELYSNING

INDBYDENDE
FORBINDELSER, ..

.. DER VARIERER
SAMT KOBLER
BYRUM OG STATION

ELLER SOM DEKORERENDE VEJVISNING

Figur 15: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for koblingen til byen.
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FINANSIERINGSMODELLER OG
NYE PARTNERSKABER

Der er ikke udarbejdet et estimat for en tilbagetrækning af sporene og perroner, men det kræver
en større finansiering, hvor staten er en væsentlig
part.
Sportilbagetrækning frigiver arealer på perronforpladsen, der kan være interessante for investorer
i forhold til en omdannelse og aktivering af dette
areal. Her kan både privat investering og fondsmidler tænkes ind. I forbindelse med aktivering eller
evt. opkøb af stationsbygningen, er det private
partnere eller developere, der kan komme i spil.
Elementer, der kan skabe bedre kobling til byen herunder kunstprojekter, etc. - kræver ikke så store
investeringer og kan baseres på kommunale midler
og evt. fondsmidler.
Både Helsingør Kommune og trafikselskaberne vil
være potentielle partnere i en opgradering af en
samlet skiftezone.
I omdannelsen af Helsingør Station handler det i
høj grad om forandringer på arealer og inventar,
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på og omkring stationen, der har forskellige ejere.
Helsingør har tradition for at fostre stærke netværk, og en lang række projekter er blevet realiseret i samskabelse mellem private, kommunale og
statslige interessenter. Den stærke netværksånd
skal også i spil, hvis der skal skabes rentable og realistiske nye anvendelser for fx stationsbygningen
og hvis stationsforpladsen skal genopfindes som et
pulserende, genkendeligt mødested for borgere,
rejsende og turister.
Det vil være en fordel, hvis Helsingør Kommune
tager en facilitatorrolle i en fælles strategiudvikling
med de vigtigste interessenter og skaber en entydig vision og en helhedsplan, der sikrer integrerede løsninger for hele området.

Figur 16: Barriere på barriere. Af sikkerhedsmæssige årsager
er hegnet nødvendigt for lokaltogene. Spor og vej gennemsskærer også koblingen mellem stationen og bymidten.
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HELSINGØR STATION

SAMMENFATNING

HVORDAN KAN HELSINGØR
STATION STYRKES I FREMTIDEN?
En fælles fortælling
Der er behov for en sammenhængende vision
for Helsingør Station med et tydeligt narrativ, der
beskriver kvaliteten i det fremtidige knudepunkt
både for byen og for de rejsende. Denne vision
skal skabes gennem en strategiproces med lokale
interessenter, og kan baseres på at Helsingør bliver
et unikt eksempel på et knudepunkt, hvor den
stærke kulturarv møder det moderne menneske i
bevægelse og samtidig ser ind i fremtiden og bliver
et fyrtårn for innovative løsninger.
Drivkraft for udviklingen
Tilbagetrækning af spor kan være en drivkraft for
optimeringen af skifteforholdende og en katalysator for en tydeligere kobling til byen. Desuden kan
det sætte skub i forandringen af selve stationsområdet og muliggøre en ny bymæssig anvendelse af
attraktive arealer på stationen.

Fysiske ændringer
Etablering af en samlet skiftezone mod syd, der
letter omstigning mellem tog, bus og lokaltog samt
giver brugerne bedre mulighed for at orientere sig
i forhold til den omkringliggende by.
En overdækning af den udvidede perronforplads,
hvis sporene flyttes, samt nye funktioner.
Nedbryde barriere herunder undersøge mulighed
for større åbning i den bevaringsværdige røde mur
evemtuelt etablere et kunstprojekt på hegn ud til
lokalbanen på Jernbanevej.

Finansieringsmuligheder
Finansieringsmodellen bygger både på statslig,
kommunal og privat finansiering. Sportilbagetrækningen vil alt andet lige skabe muligheder for
private investeringer i omdannelse og aktivering
af det overskydende areal og i forbindelse med en
yderligere aktivering eller evt. opkøb af stationsbygningen. Her kan også fondsmidler tænkes ind.

Organisering og samarbejde
Helsingør har tradition for at fostre stærke netværk
og en lang række projekter er blevet realiseret i
samskabelse mellem private, kommunale og statslige interessenter. Denne stærke netværksånd skal
i spil, hvis der skal skabes rentable og realistiske
nye anvendelser af fx stationsbygningen og hvis
stationsforpladsen skal genopfindes som et pulserende, ikonisk mødested for borgere, rejsende og
turister.
Figur 17: Muren ved Helsingør Station
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KILDER:
1

Fremtidens Kollektive Transportkundepunkt – Del 2
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/
trafik/Analyser-og-rapporter-om-trafik/
Trafik-_og_Mobilitetsplan/Sider/
default.aspx

2

https://hh-gruppen.org/hh-forbindelse/

