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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.
12
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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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HERLEV STATION

HERLEV – FREMTIDENS NETVÆRKSKNUDEPUNKT
På Herlev Station benytter knap 6.000 passagerer
hver dag de otte buslinjer eller de to S-togslinjer,
som ligger på strækningen mellem Frederikssund og København (se figur 5). I dag er Herlev et
byknudepunkt, der primært betjener Herlev by.
Stationens nære opland består i høj grad af boliger,
men også en hel del arbejdspladser (se figur 6).
Efter åbningen af letbanen på Ring 3 i 2025 bliver
Herlev et netværksknudepunkt med et opland, der
strækker sig ud i hele hovedstadsområdet (se figur
4).
Netværksknudepunktet forventes i 2035 at få over
13.000 passagerer og fire gange så mange skift
mellem kollektive transportformer som i dag (se
figur 5)1.
Udviklingen stiller helt nye krav til knudepunktets
indretning, og er tilmed en unik mulighed for at
tiltrække ny byudvikling til områderne omkring det
nye knudepunkt.
Byudviklingen er allerede i gang bl.a. i erhvervskvarteret ved Marielundvej (se nr. 1 på figur 8 s.
9), som bliver et område med blandet bolig og
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erhverv, og på den gamle posthusgrund (se nr. 6 på
figur 8) kan der fortættes der med boliger og nye
centerfunktioner. Ydermere er der byudviklingsmuligheder på Bangs Torv (se nr. 2 på figur 8).
En væsentlig forudsætning for at håndtere de
mange skift mellem letbane og S-tog er, at den
eksisterende S-togsperron flyttes, så den kommer
til at ligge under Ringvejsbroen og dermed give direkte forbindelse mellem letbane og S-tog (se figur
7 og nr. 3 på figur 8). Banedanmark har udarbejdet
et beslutningsgrundlag for dette, men der er på
nuværende tidspunkt ikke fundet finansiering til
projektet (se figur 7)2.
Idéoplæg skal skabe synergi i udviklingen af Herlev Stationsområde
Baggrunden for dette oplæg er et ønske om at få
ideer til, hvordan Herlev Station kan blive et stærkt
knudepunkt i fremtiden. Idéoplægget bygger videre på de planer og løsninger, der allerede er i spil
for stationen og bymidten, og bidrager til samtænkning af disse og til inspiration til helhedsløsninger, der kan gøre det interessant for flere parter

Figur 4: Pendlerture med kollektiv trafik med Herlev St. som
anvendt rejseknudepunkt, 2035.

HERLEV STATION

b. BEFOLKNING OG ARBEJDSPLADSER
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.

c. PASSAGERPOTENTIALER
c. PASSAGERPOTENTIALER

På baggrund af data om befolkning og arbejdspladser i OTM er der udtrukket, hvor mange beboere og arbejdspladser der
findes inden for stationsnærhedsområderne. Dette er afbildet i nedenstående figur 1, hvor der for de forskellige knudepunkter
hhv. vises, hvor mange arbejdspladser og indbyggere, der er lokaliseret indenfor en afstand fra knudepunktet på 600m.
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Ballerup, Ishøj, Buddinge og Herlev udmærker sig derimod ved en høj befolkningstæthed omkring knudepunktet.
Når 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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samt antal skift i knudepunkterne 2015 og 2035
Idéoplægget sætterFigur
fokus
på følgende
udfordringer
omkring stationen:
• Flytning af perron for S-tog
Figur 5: Tabel over udvalgte knudepunkters udvikling i antal
Figur 7: Illustration af ny S-togsperron fra BeslutningsgrundSes der udelukkende på skift, sker der også en
Sesmarkant
der udelukkende
udvikling af
påknudepunkterne
skift, sker der også
som
enformidler
markant udvikling
af skift mellem
af knudepunkterne som formidler af skift mellem
i 2015 og 2035¹.
lag - Opgradering af Herlev Station, Banedanmark.
transportformerne fra 2015 til 2035 (figur påstigere
4).transportformerne
fra 2015 til 2035 (figur 4).
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UDFORDRINGER OG POTENTIALER

Perronflytningen skal finansieres
Med den eksisterende placering af S-togsperronen,
er der en gangafstand mellem letbanen på Ring
3 og S-togsstationen på ca. 200 m. En flytning af
perronen, så den i stedet ligger mellem stationsbygningen og Ring 3 (se nr. 3 på figur 8), vil give
optimale omstigningsforhold mellem de to perroner. Der vil dermed via trapper og elevator kunne
etableres direkte forbindelse mellem letbanen og
S-toget. En direkte skiftemulighed er en forudsætning for letbanens beregnede passagergrundlag.
Samme problematik er der i forhold til et attraktivt
skift mellem bus og letbanen, da busterminalen
ligger parallelt med stationen på Stationsalleen (se
nr. 4 på figur 8). Der er potentiale for at undersøge
muligheden for en kompakt busterminal på Sønderlundvej under Ringvejsbroen (se nr. 8 på figur
8).
Dette vil sandsynligvis kræve en opgradering af infrastrukturen ved Stumpedal og Herlev Hovedgade
med et nyt signal reguleret kryds (se nr. 5 på figur
8

8). Gør man dette frigives til gengæld et større areal ved den nuværende busterminal til byudvikling.
Netværk af trygge forbindelser
Den nuværende forbindelse mellem stationsområdet og Bymidten er kan gøres mere attraktiv for
de rejsende i området. Som cyklist eller fodgænger
bevæger man sig under Herlev Hovedgade igennem en af Herlevs tunneller. I tunnelen ved centret
er der en del detailhandel, som skaber liv og tryghed i dagtimerne, men om natten kan forbindelsen
måske virke utryg.
Der er behov for at bryde banens barriere og sikre
opkoblingen af Erhvervskvarteret ved Marielundvej. Bryder man barrieren, er der et stort potentiale for at forstærke Kulturaksen mellem stationsområdet, Herlev bymidte og Herlev Hospital, og skabe
et attraktivt fodgænger- og cykelmiljø (se nr. 9 på
figur 8).
Der er flere arealer, fx Bangs Torv, der har et stort
udviklingspotentiale og som ruten kan understøtte.

En anden udfordring er, at cykelparkeringen omkring stationsområdet er mangelfuld og presset af
de mange cyklister. En bedre løsning til cyklisterne,
vil også bidrage til effektivitet og tryghed på knudepunktet.

Figur 8: Helhedsorienteret tilgang. Her vises en forbindelse mellem de to perroner som bindeled mellem S-tog og
letbane. Dermed sammenbindes nye byudviklingsområder,
eksisterende funktioner og bykernen mm., der er markeret
med blå, bløde felter.
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HERLEV STATION
Statsejet skov (Naturstyrelsen)
Kommunaltejet arealer
Statsejet (Banedanmark)
Statsejet (DSB)
skov (Naturstyrelsen)
Kommunaltejet
arealer
Statsejet
(DSB Ejendomsudvikling)
Statens
A/S (Freja Ejendomme)
Statsejetejendomssalg
(Banedanmark)
Uddannelsesinsitu�oner
(Selvejene)
Statsejet (DSB)

Figur 9: Ejerforhold/ejere af matrikler og elementer omkring
stationen. Private boliger og de kommunalt ejede vejarealer
er ikke markeret på kortet.

På figur 9 ses, at der er en del forskellige ejere i
stationsområdet, hvilket understreger vigtigheden
af, at igangsætte en samlet strategiproces.

Private
eller andet selskab
Statsejetak�e-,
(DSB anpartEjendomsudvikling)
Forening, legat eller selvejende ins�tu�on
Statens ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme)
(Boligselskab, Menighedsråd etc.)
Regionsejet areal (Region(Selvejene)
Hovedstaden)
Uddannelsesinsitu�oner
Skinner
ejet afanpartBanedanamark
(inkl.
perroner mm.)
Private ak�e-,
eller andet
selskab
Forening, legat eller selvejende ins�tu�on
(Boligselskab, Menighedsråd etc.)
Regionsejet areal (Region Hovedstaden)
Skinner ejet af Banedanamark (inkl. perroner mm.)

10

2

HERLEV STATION

LØSNINGSKONCEPTER

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

Figur 10: Inspirationsbillede fra Flintholm Station, hvor der er
krydsende togforbindelser i to niveauer.
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HERLEV STATION
Figur 11: Diagram for perronforlængelse.
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PERRONFLYTNINGEN - SKABER ET
HELT NYT BYOMRÅDE
Som et fremtidigt netværksknudepunkt, skal
Herlev Station tilbyde et effektivt skift og en god
og tryg rejseoplevelse. Det er derfor essentielt at
få skaffet finansiering til flytning af S-togsperronen (se figur 11). Dette kan evt. samtænkes med
en flytning af busterminalen til en mere kompakt
løsning under Ringvejsbroen på Sønderlundvej.
En flytning af dele af eller hele busterminalen kan
frigøre attraktive, stationsnære arealer på den nuværende stationsforplads til byudvikling og sikre et
mere kompakt stationsknudepunkt samt et større
passagergrundlag.
I den forbindelse kan man tænke i nye forretningsmodeller for parkering. Der er flere udenlandske
eksempler på, at parkering i forbindelse med
nybyggeri dobbeltudnyttes, så dele af p-anlægget
tilbydes til pendlere. Hvis der kan tænkes smarte
p-løsninger, som kan erstatte terrænparkeringen
på stationsforpladsen, kan pladsen komme i spil til
byudvikling. Dette kan bidrage til et mere levende
og attraktivt bymiljø omkring stationen, der igen
giver et større kundegrundlag for fx detailhandel
og cafémiljø (se figur 12). At tænke flytning af perron i sammenhæng med en større omdannelse kan
bringe andre interessenter og investorer på banen.

HERLEV STATION
Parkering af cykler og andre
mikromobilitets-køretøjer skal
følge med tiden og de behov,
som brugerne har, som fx
her hvor der er gjort plads til
ladcyklerne.

EFFEKTIVT SKIFT
MELLEM TOG OG
CYKEL

CYKELPARKERING

Togstation med effektiv cykelparkering i Randstad,
Holland. Her kan man parkere sin egen cykel, eller
tage en af de lånecykler, der står klar til brug.

DEN NEMME ADGANG TIL PERRON OG TOG

I Hamborg, Tyskland, er der skabt et nyt
mobilitetsknudepunkt ”Swichh”. Her har
bl.a. sammentænkning af de forskellige
transportformer, nyindretning af pladsen og
et gennemgående design været grundlaget
for optimering af skiftet. Det grønne ’tæppe’
guider brugeren til de forskellige transporttilbud - fra forpladsen til perronen.

SAMMENTÆNKNING AF TRANSPORTMIDLER OG DESIGN AF DET
SØMLØSE SKIFT

Stationsbroen over togskinnerne er en essentiel
del af Växjö Station i Sverige. Broen er en del af
helhedstilgangen og tilbyder tilgængelighed for
alle brugere. Projektet er under opførelse, hvorfor
dette er en visualisering fra White Architects.

Figur 12: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for perronforlængelse.
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HERLEV STATION
Figur 13: Diagram for broudvidelse.
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STIBROEN - ET SYNLIGT BINDELED
TIL BYKERNEN
I forbindelse med det nye letbanestop på Ring 3
etableres nye stålbroer for bløde trafikanter.
Idéen der præsenteres her, handler om at videreudvikle den vestlige stålbro til en attraktiv gang- og
cykelbro mellem Glødelampen og Sønderlundvej
(se figur 13). Stibroen kan have flere funktioner og
både sikre nemme skift mellem letbane, S-tog, bus
og cykel, bryde banens barriere samt skabe en ny
forbindelse mellem det store byudviklingsområde,
Erhvervskvarteret ved Marielundvej og Bymidten.
En sådan stibro kan skabe mérværdi for hele knudepunktet og gøre projektet interessant for flere
parter.
Broen kan synliggøre knudepunktet og blive et
genkendeligt, arkitektonisk vartegn - evt. med begrønning og mulighed for ophold på broen - ligesom den kan fungere som sikker skolevej for børn
til Herlev Byskole. Brolandingerne kan udformes
som nye byrum, der samler alle praktiske funktioner og servicefaciliteter, som fx kiosk, pop-up kaffe
og food trucks, på ét sted.
Broen vil sikre en bedre opkobling af stationen til
den omkringliggende by, sikre et langt bedre cykelog fodgængermiljø og bryde banens barriere – alt
sammen forhold, der kan understøtte TOB-partnernes interesse i projektet (se figur 14).

HERLEV STATION
ARKITEKTONISKT LANDMARK I EN LET OG
ÅBEN STRUKTUR

I designet af Køge
Stationsbro har der
været forkus på især
brolandlingerne, hvor
der med inspiration i
Den Spanske Trappe,
er blevet skabt et velbesøgt opholdsrum
med udkig til bylivet.

Cykel- og gangbroen, Åbuen i
København, er ikke kun en forbindelse, men også et genkendeligt
landmark og en port til København. Den store bue er ikonisk
med sin lette og åbne struktur,
der lyser over indfaldsvejen både i
lys og mørke.

OPHOLD PÅ BROEN OG
TILGÆNGELIGHED TIL
PERRONEN FOR ALLE

BROLANDINGER SOM MØDESTEDER
BÅDE GANG- OG
CYKELFORBINDELSE
PÅ STATIONSBROEN
Stationsbroen, der er en del af Viborg Baneby, bliver en
forbindelse, der binder to bydele sammen på en funktionsrig
måde. Her kan både fodgængere, kørestolsbrugere og cyklister uhindret komme på tværs og ned til perronerne.

BROUDVIDELSE PÅ EN EKSISTERENDE
TOGBRO

HER ER DER PLADS TIL BÅDE FODGÆNGERE OG CYKLISTER
Figur 14: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for broudvidelsen.

Kulturbroen i Aalborg er så stor en succes,
at man undersøger, om der kan hægtes et
ekstra brofag på, så endnu flere cyklister
og gående kan krydse Limfjorden uden
besvær.
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HERLEV STATION
Figur 15: Diagram for wayfinding.

WAYFINDING - GODE OG
ATTRAKTIVE ADGANGSVEJE TIL OG
FRA STATIONEN
Herlev Kulturakse (se nr. 9 på figur 8) skal binde
byens kulturelle mødesteder sammen og forbinde
byens to dominerende erhvervsområder - Herlev
Hospital og Erhvervskvarteret ved Marielundvej.
Det vil sige, at kulturelle mødesteder i byen skal
planlægges i forhold til aksen.
Dette løsningskoncept handler om at styrke koblingen mellem byudvikling, station og bymidte netop
via Herlevruten og Kulturaksen. Konceptet indeholder to essentielle greb: de fysiske forbindelser og
den grafisk visuelle formidling af ruter, funktioner
og adgangsveje.
Den fysiske forbindelse kan opgraderes ved at
etablere en ny kompakt busterminal på Sønderlundvej under Ringvejsbroen kombineret med et
nyt signalreguleret kryds ved Stumpedal-Herlev Hovedgade og med et attraktivt cykel- og gangmiljø.
Man kan se på muligheden for at lukke dagslys ind
i tunnellerne under Herlev Hovedgade eller give
bedre mulighed for at krydse i gadeniveau.
De visuelle elementer skal via oversigtskort, intuitiv skiltning og guidende tiltag i byrummet hjælpe
brugerne med at orientere sig både ind på stationen, inde på selve stationsområdet og fra stationen og ud i byen - fx ved brug af belysning, skiltning, farver eller lys i belægningen, etc. (se figur 15
og 16).
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HERLEV STATION
På Del Mar Station i Los Angeles, USA er
der lagt vægt på skabe et attraktivt og trygt
fodgængermiljø, med mange funktioner
indenfor gangafstand. Blandt andet har man
etableret flere og varierede adgangsveje til
stationen gennem smalle passager, gårdrum
og pladser.

LET AFLÆSELIGT
BYRUM

Bilfri plads og fodgængerpassage i Footscray, Melbourne, hvor indretningen
er formgivet, så den guider
brugerne samtidig med,
at der er plads til leg og
ophold.

INDBYDENDE FORBINDELSER

.. DER VARIERER I STØRRELSE OG
KOBLER BYRUM OG STATION

Interaktiv tunnel i Kolding af Arkitekterne Kollision, hvor lyset langs
væggene følger personen igennem tunnelen.
Det skaber spil i farver og lys, når to personer krydser hinanden og
synliggør de andre forgængere - man kan se, at man ikke er alene.

GUIDENDE OG TRYG
BELYSNING

INTERAKTIV TUNNEL TIL TRYG PASSAGE

Figur 16: Inspirationsbilleder til løsningsforslaget for wayfinding.

Gadelampen Via Láctea er designet til at tegne linjer af lys på
himlen. Lamperne kan stå enkeltvis eller som her, placeret så de
danner en linje, der både lyser og
skaber tryghed i aftentimerne.
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FINANSIERINGSMODELLER OG
NYE PARTNERSKABER

Flytning af S-togperronen er af Banedanmark estimeret til ca. 173 mio. kr. Der er ikke udarbejdet et
egentlig estimat for flytning af busterminalen, men
dette kræver et tocifret millionbeløb.
Erfaringer fra andre projekter viser, at en stibro
over banen kan kræve en finansiering i størrelsesordenen 50-100 mio. kr.
De store anlægssummer, der skal til for at gennemføre de foreslåede forandringer, forudsætter både
statslig, kommunal- og privat finansiering.
Her kan man lade sig inspirere af nytænkende
samfinansieringsmodeller fra bl.a. Kulturbroen i
Aalborg, hvor virksomheder, foreninger og borgere
kunne sponsorere en ”bro-meter”. Desuden er der
flere eksempler på innovative broprojekter, der har
fået fondsstøtte - bl.a. broen i Viborg Baneby.
I takt med byudviklingen kan finansingen også
delvist ske gennem udbygningsaftaler. En udbygningsaftale er, når kommunerne indgår frivillige
aftaler med private grundejere om at medfinansiere fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med
18

en byudvikling. Det kan være stier, veje, pladser,
parker mm.
En opgradering af adgangsvejene mellem stationen og bymidten, opgradering af tunnellerne samt
ny wayfinding kan primært finansieres gennem
kommunale midler og tænkes sammen med kulturaksens koncept og design. Her kan der evt. også
søges fonde til dele af finansingen.
I forhold til organiseringen af et videre TOB-arbejde kan Herlev Kommune med fordel påtage sig
facilitatorrollen for en strategiudvikling og udarbejdelse af vision og helhedsplan for Herlev Station sammen med de vigtigste interessenter. Efter
helhedsplanen er på plads, kan Herlev kommune
optræde som interessent og søge målene realiseret gennem aftaler med grundejere, trafikselskaber, staten, developere og andre aktører.

Figur 17: Koncept 3i1 fra Strategi for kollektiv trafik i Frederikssundfingeren (2012). Strategien var et samarbejde
mellem Herlev Kommune, Frederikssund Kommune, Ballerup
Kommune, Egedal Kommune og Movia.
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HERLEV STATION

SAMMENFATNING

HVORDAN KAN HERLEV STATION
STYRKES I FREMTIDEN?
En fælles fortælling
Der er behov for en sammenhængende vision for
Herlev stationsområde med en tydelig fortælling
om kvaliteten i det fremtidige netværksknudepunkt og de stationsnære arealer. Et narrativ der
formidler, at Herlev Station er et knudepunkt, der
ikke kun kobler kollektive transportformer effektivt
sammen, men også skaber et nyt netværk af forbindelser sammen med Kulturaksen mellem Herlev
Hospital og stationen. Dette netværk forbinder
mennesker og bymiljøer og har fokus på at tiltrække nye arbejdspladser og boliger til området.
Visionen skal understøtte den fælles byvision for
Ringbyen langs Ring 3.
Drivkraft for udviklingen
Sammen med den øgede investeringslyst og interesse for byudvikling i det stationsnære område
er den kommende letbane i Ring 3 den vigtigste
drivkraft for udviklingen af Herlev stationsområde.

Byudviklingen vil give en tættere by omkring knudepunktet og dermed et større passagergrundlag,
og investeringslysten medvirker til, at kommunen
står stærkere i forhold til at udvikle og stille krav
til helhedsløsninger af høj kvalitet, der bidrager til
godt bymiljø, et attraktivt knudepunkt og en god
opkobling til den omkringliggende by.
Dette ses allerede i det tidligere arbejde ”Strategi
for kollektiv trafik i Frederikssund-fingeren” fra
2012 (se figur 17).
Fysiske ændringer
En flytning af S-togsperronen, så den i stedet ligger
mellem stationsbygningen og Ring 3 er en nødvendighed for at sikre optimale omstigningsforhold
mellem S-tog og letbane i fremtiden. Samtænkes
dette med en flytning af hele eller dele af busterminalen og parkering i konstruktion, kan store
stationsnære arealer frigøres til byudvikling.
Som en del af letbanestoppet på Ring 3, bliver
der etableret nye stålbroer for bløde trafikanter.
Dette oplæg præsenterer en idé om, at den vestlige stålbro med tiden kan videreudvikles til en

attraktiv cykel-gangbro med flere funktioner, der
både sikrer nemme skift mellem letbane, bus, tog
og cykel samt kobler det store byudviklingsområde
Erhvervsområdet ved Marielundvej, med resten af
byen.
Organisering og samarbejde
Kommunen kan have en facilitatorrolle og lede
processen og den fælles strategiudvikling i et
TOB-netværk bestående af nøgleaktører og lokale
interessenter. Gennem et aftalebaseret samarbejde med grundejere, trafikselskaber, staten, etc. kan
kommunen indgå som interessent i realiseringen af
strategierne.
Finansieringsmuligheder
Finansieringen til de omfattende fysiske forandringer kan basere sig på en model, der trækker på
både statslige midler, innovativ samfinansierng,
fonde og udbygningsaftaler. De mindre fysiske forandringer vil kræve kommunal finansiering - evt.
med fonds- eller puljetøtte.
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HERLEV STATION

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

Beslutningsgrundlag - Opgradering af
Herlev Station, Banedanmark, 2017
https://www.bane.dk/da/Borger/
Baneprojekter/Kommendebaneprojekter/Perronflytning-HerlevStation

