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Hvad er BRT-inspirerede tiltag i Holbæk?
I Holbæk er BRT (Bus rapid Transit) tilpasset til
et købstadskoncept, hvor busserne gøres mere
effektive ved at skabe et trængselsfrit forløb, der
sikrer kortere rejsetid og høj pålidelighed.
BRT-inspirerede tiltag kan fx være busbaner eller
prioritering af busserne i trafiksignaler, så de kan
komme uden om trængslen. Tiltagene bidrager
derfor både til en mere omkostningseffektiv busdrift og en oplevelse af at komme hurtigere frem
samt en øget tillid til den kollektive trafik.
BRT-inspirerede tiltag omfatter også attraktive
stoppesteder, der minder mere om permanente
stationsmiljøer og kendetegnet ved at have god
adgang fra omkringliggende gang- og stinet.
Her indgår elementer, der øger oplevelsen af
et trygt og behageligt stoppestedsmiljø, der er
velintegreret i byrummet, og hvor komforten og
kvaliteten er bedre end “et almindeligt stoppested”. Det kan fx være overdækkede ventefaciliteter, siddemuligheder, god belysning, realtidsinfo, cykelparkering, brede perroner og niveaufri
indstigning og god tilgængelighed for personer
med funktionsnedsættelse.

En BRT-korridor vil skabe et grønt og effektivt
transporttilbud for unge, til og fra uddannelser og
sportsaktiviteter, og bidrage til Holbæk som en
attraktiv uddannelsesby.

Formålet med dette mulighedsstudie
I dette notat undersøges mulighederne for at
etablere BRT-inspirerede tiltag i en buskorridor i
Holbæk. Notatet indeholder først en kortlægning
af udfordringer og potentialer i korridoren og
derefter forslag til konkrete BRT-inspirerede tiltag
samt effekter og anlægsøkonomi.
Mulighedsstudiet er et katalog med et samlet forslag til BRT-inspirerede løsninger i den udvalgte
korridor. Det skal fremhæves, at de foreslåede
tiltag i mulighedsstudiet er kun behandlet på
principskitseniveau og skal derfor undersøges
nærmere og detailprojekteres i en eventuel næste fase.
Mulighedsstudiet er udarbejdet i samarbejde
mellem Holbæk Kommune, Region Sjælland og
Movia med rådgivning fra Urban Creators.

BRT-korridoren vil vise Holbæk som en købstad
med en fremsynet og grøn tilgang til byplanlægning og transport. En investering i BRT-løsninger vil bidrage til at nå kommunens ambitiøse
klimamål om en 70% CO2-reduktion fra transportsektoren i 2030.
BRT vil give grønne transportmuligheder til
fremtidige borgere i byudviklingsområder nær
Sportsbyen, og potentielt sænke den nødvendige parkeringsnorm i nærliggende nybyggeri.
BRT-korridoren kan være med til at give et område en særlig grøn profil og gøre det attraktivt for
studerende såvel som børnefamilier, der ønsker
en mere bæredygtig livsstil.
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1. Indledning
og vision for
projektet

1.1 En bedre mobilitet og et klimavenligt
alternativ til bilen
I Movias mobilitetsplan fremgår det at statens banenet udbygges og renoveres i de kommende år,
hvilket betyder, at pendlere og fritidsrejsende kan
rejse hurtigere og mere komfortabelt mellem de
større byer på Sjælland og hovedstaden. Manges rejsemål ligger dog ikke inden for gåafstand
fra Holbæk St., og der er derfor potentiale for
at styrke de strategiske buslinjer, så de i højere grad kan fungere som effektive fødelinjer til
banenettet og samtidigt binde byens funktioner
bedre sammen.
Holbæk kommune vil i de kommende år se en
vækst i indbyggertal såvel som i arbejdspladser.
Hvis dette betyder at biltrafikken stiger, kan det
føre til øget trængsel, som også vil ramme den
kollektiv trafik. En trængselsanalyse fra 2019
viste, at passagerne i busserne i Holbæk by hver
dag oplever en forsinkelse på ca. 170 timer svarende til et samfundsøkonomisk tab på 14 mio.
kr. pr. år. Særligt på Valdemar Sejrsvej betyder
trængslen i myldretiderne i dag en lav rejsehastighed for busserne og dårlig regularitet dvs. en
usikkerhed om bussen kommer til tiden, og om
man kan nå sit tog/bus.
Movia, Holbæk Kommune og Region Sjælland
har derfor udarbejdet dette mulighedsstudie,
der beskriver konkrete og ambitiøse løsninger,
der kan forbedre buslinjernes fremkommelighed
og gør den kollektive transport mere synlig og
indbydende i korridoren mellem Holbæk St. og
Sportsbyen, se figur 1. Desuden omfatter studiet
også et forslag til at forbedre den bymæssige og
trafikale forholde ved Holbæk St., etablering af et
nyt mobilitetsknudepunkt ved Sportsbyen samt
perspektiver til et alternativt parkér- og rejs-knudepunkt tæt ved afkørsel 19, Holbækmotorvejen.

Sammen med forbedringerne på banenettet kan
de foreslåede tiltag spille en væsentlig rolle i at
forbedre mobiliteten i Holbæk og gøre den mere
klimavenlig. Desuden kan et højklasset kollektivt
tilbud bidrage til at tiltrække flere virksomheder,
studerende og borgere til Holbæk Kommune.
Som eksempel kører der i dag mange busser
på Valdemar Sejrsvej, hvor der er stor trængsel
i myldretiderne. Her kan et trængselsfrit tracé
komme de mere end 2.500 daglige passagerer til
gode, der på en typisk hverdag sidder i bussen i
denne korridor.
De foreslåede tiltag har mange positive effekter,
bl.a. vil det i fremtiden være muligt at komme fra
Sportsbyen til Holbæk Bymidte på 11 min. De
mange besøgende i Sportsbyen vil med tydelig
rejseinformation få synliggjort, at bymidten ligger
tæt på og kan nås på samme tid som med bil, og
samtidig vil borgerne i Holbæk Kommune opleve,
at det er let tilgængeligt at komme til Sportsbyen.
Desuden vil de foreslåede tiltag betyde en bedre
mobilitet til de mange uddannelsessteder, som
ligger langs Valdemar Sejrsvej, og at passagererne kan stole på, at bussen er fremme til tiden.
De foreslåede tiltag finder inspiration fra Bus
Rapid Transit (BRT).

1.2 Vision for BRT-inspirerede tiltag
Holbæk kommune og Movia har i fællesskab
udarbejdet en vision for BRT-inspirerede tiltag i
Holbæk, som lyder:

Indledning og vision for projektet

7/58

Figur 1: Udvalgt BRT-korridor i Holbæk Kommune
Vision for BRT-inspirerede tiltag i
Holbæk
De effektive buslinjer med BRT-inspirerede tiltag er blevet et attraktivt og
klimavenligt alternativ til bilen, der har
fået mange borgere til at undlade at
benytte bil ind til Holbæk Bymidte og
havn. Dette har mindsket efterspørgslen efter parkering i byen og givet mere
plads til bylivet.
De stationslignende stoppesteder gør
busløsningen synlig, bidrager til bykvaliteten og er blevet nye og identitetsskabende byrum og knudepunkter, hvor
særligt de unge kan lide at opholde sig.
Dette har styrket Holbæks image som
en moderne og attraktiv uddannelsesog bosætningsby med let adgang til
idrætsfaciliteter.
Den BRT-inspirerede strækning forbedrer den regionale tilgængelighed,
så det altid føles nemt at komme til
arbejde, uddannelse eller oplevelser
i Holbæk – om det er sportsevents,
kultur eller indkøb. Men også lokalt er
busløsningen godt forbundet til stinettet, der gør det let at komme hen til det
nærmeste BRT-stop.
Figur 1: Med blåt er vist BRT-korridor fra Holbæk St. til Sportsbyen.
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Indledning og vision for projektet

De BRT-inspirerede buslinjer har øget
investeringslysten, da det er en permanent opgradering af den kollektive
transport og har givet borgere i et af de
mange nye boligområder et bæredygtigt transporttilbud fra starten.

1.3 En strategisk indsats for en grønnere
mobilitet
En ny mobilitetsstrategi er på vej i Holbæk Kommune, og den har fokus på at fremme grønne
transportformer, skabe mere lige adgang til
mobilitet og modvirke den stigende trængsel i
Holbæk. Dette mulighedsstudie synliggør potentialerne ved at omprioritere gaderummet og give
mere plads til busserne, der kan transportere
flere mennesker på mindre plads.
Det kan også give inspiration til at skabe et
sammenhængende højklasset kollektivt net i
sammenhæng med kommunens stinet, og dermed bidrage til et mere strategisk blik på, veje og
stiers trafikale funktion.

Mulig statslig medfinansiering
Der er sat et højt ambitionsniveau for de BRTinspirerede løsningerne langs den udvalgte
korridor og de forventes kun at kunne realiseres
med statslig medfinansiering.
Mulighedsstudiet kan danne grundlag for ansøgning om midler fra de kommende statslige puljer.
I Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje til
bedre busfremkommelighed i hele landet på 100
mio. kr. Denne pulje vedrører lokale og regionale
busfremkommelighedsinitiativer, som særligt skal
modvirke trængselsudfordringer og udmønte sig
i køretidsbesparelser for bustrafikken. Her kan
projekter under få statslig medfinansiering på op
til 50 pct.
Der er også afsat puljemidler til andre initiativer
fx bedre trafikal sammenhæng mellem land og
by, cyklisme, tilgængelighed på stationer, trafiksikkerhed og trygge og aktive stationer. Disse
puljer bør også tages i betragtning i forhold til
mulighed for statstig medfinansiering

Indledning og vision for projektet
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De følgende afsnit indeholder en korridoranalyse,
som vil give et indblik i forskellige udfordringer
og potentialer der finde for busserne på BRT-korridoren ud fra dagens situation.
2.1 Buslinjerne i dag
Busnettet i Holbæk Kommune er centreret omkring Holbæk St., som langt de fleste kommunale
og regionale busser betjener for enten at fortsætte til en anden del af byen eller har endestation.
Dette sikrer en god forbindelse til toget på Holbæk St., hvor busserne føder ind til banenettet,
men også en god adgang til Holbæk Bymidte.
Der er flere buslinjer som betjener korridoren og
forgrener sig fra korridoren ud i resten af byen,
bl.a. syv buslinjer på Lundemarksvej, hvoraf
tre har timesdrift eller mere, A-bussen (buslinje
501A) til Absalonsvej, linjen (buslinje 507) til
Sportsbyen og regionallinjen (buslinje 420) til
Slagelse.

Udover Holbæk St. er der flest på- og afstigere ved ungdomsuddannelserne, bl.a. Stenhus
Gymnasium, EUC Nordvestsjælland og Sportsbyen. A-bussen (linje 501A) er klart den buslinje
i Holbæk Kommune med flest passagerer (2.500
daglige påstigere samt 2.600 daglige afstigere).
Linjerne 502 og 530 er de næstmest benyttede
buslinje i korridoren (ca. 1.000 påstigere hver og
tilsvarende ca. 1.000 afstigere hver).
Ses på timefordelingen af passagerer i Holbæk
Kommune, viser sig et klassisk myldretidsbillede
med udsving morgen og eftermiddag. Dog ligger
morgen- og eftermiddagsspidsbelastningerne ca.
en time tidligere end man normalt vil se, hvilket
muligvis kan ses som et udtryk for Holbæks store
opland af mindre byer. Ca. 1/4 rejser om morgenen kl. 7-9 og 1/3 om eftermiddagen 14-17 –
herudover rejser 1/4 mellem kl. 9-14.

Busfremkommelighed
Passageranalyse

2. Kortlægning
af
udfordringer
og potentialer
i korridoren

For alle buslinjerne i den udvalgte korridor
gælder det, at der dagligt er ca. 4.680 passagerer der stiger på eller af på Holbæk St. Passageranalysen viser derfor tydeligt, at Holbæk St.
er start- eller slutpunkt for langt de fleste rejser
med bus – enten som destination eller knudepunkt til anden bus eller tog. I et snit mellem
Lundemarksvej og Holbæk St. sidder der dagligt
2.500 passagerer i busserne. En analyse af
rejsestrømmene viser, at Holbæk St. er det helt
naturlige knudepunkt for buspassagererne, og
at de fleste buspassagerer ikke har start- eller
slutpunkt langs Valdemar Sejrsvej, men rejser
gennem korridoren på vej til/fra stationen.
Analysen viser, at der generelt er gode forbindelser til busstoppestederne i korridoren, men at
der er potentiale for at koble arbejdspladserne
mellem Gl. Ringstedvej og Skagerakvej bedre på

Kortene viser hvor meget køretid der er potentiale for at spare ud fra en betragtning af bussernes
faktiske køretid i det valgte tidsrum sammenlignet med situationer, hvor de kører frit i samme
tidsrum og ikke forsinkes af trængsel.
Det ses, at busserne på Valdemar Sejrsvej er
hårdt ramt af trængsel både i morgen- og eftermiddagsperioderne. Men også midt på dagen
er der forsinkelser særligt på den inderste del
af korridoren, men faktisk helt til Sportsbyen.
Samtidig er ind- og udkørsel til/fra Holbæk St. et
problem, som skaber forsinkelse på den første
del af korridoren. Det er både vanskeligt for busserne er komme ud fra busterminalen og ud på
Valdemar Sejrsvej pga. den høje trafikintensitet.
Ligeledes hænger bussen i kø i den modsatte
retning for at svinge ind til terminalen.

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren
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Figur 2a: Analyse af buspassagerer og rejsestrømme

Figur 2b: Analyse af buspassagerer og rejsestrømme

Rejsestrømme Holbæk
15-25

25-50

50-75

50-75

100-250

Passagerer per stop
1-100
Påstigere

Afstigere

100-200

200-300

200-300

300-500

Figur 2b: Rejsestrømme på alle busser (til/fra Holbæk St.).

Figur 2a: På- og afstigere på alle busser i korridoren.
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Diagram 1: Linjefordelt passagertal

Figur 3: Fremkommelighedspotentiale, morgenmyldretid (kl. 7-9)

2.500
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1.500
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0
420
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502
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507
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560

Afstigere

Diagram 1: Antal daglige på- og afstigere fordelt på buslinjer.

Diagram 2: Timefordeling af passagerer i Holbæk
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Stoppesteder i korridoren

Figur 3: Potentiale for køretidsreduktion for tre forskellige tidspunkter på dagen.
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2.2 Oplande og tilgængelighed

200

Tæthedsanalyse

ne efterfulgt af bykernen. Samtidig er der nogle
tætheder syd for stationen, som er interessante
for den kollektive trafik.

Der er gennemført en kortlægning af koncentrationen af indbyggere, ansatte og studerende (se
figur 4a og 4b). Det ses, at Ladegårdsparken er
det tættest befolkede område i Holbæk Kommu-

De ansatte og studerende rejser især til bykernen, Holbæk Sygehus og uddannelsesinstitutionerne ved Lundemarksvej og Absalonsvej med
bl.a. EUC og Realskolen.
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Diagram 2: Passagerer i forskellige tidsrum for alle busser i korridoren.
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Figur 3: Fremkommelighedspotentiale, dagtimerne (kl. 9-15)
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Figur 3: Fremkommelighedspotentiale, eftermiddagsmyldretid (kl. 15-18)

Over 60 sek.

Stoppesteder i korridoren
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Figur 3: Potentiale for køretidsreduktion for tre forskellige tidspunkter på dagen.

Figur 3: Potentiale for køretidsreduktion for tre forskellige tidspunkter på dagen.

Disse koncentrationer af indbyggere, ansatte og
studerende indikerer, at det er interessant at se
på stoppestedsmiljøerne her med henblik på en
opgradering og forbedring af tilgængeligheden.
Det ses også, at der er en del ansatte langs korridoren syd for Gl. Ringstedvej, som er interessante at indtænke i den kollektive trafik.

Tilgængelighedsanalyse
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Nedenstående tabel giver et overblik over hvor
mange indbyggere, ansatte og studerende er
dækken langs den udvalgte korridor med buffer
på hhv. 400 m, 800 m og 1.500 m.

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren

Der er tilsvarende gennemført en tilgængelighedsanalyse, der viser hvilke områder, der er
tilgængelige i en gangafstand på hhv. 400 m, 800
m og 1500 m (se figur 5). Analysen bruges til at
udpege barrierer eller missing links i stisystemet,

Over 60 sek.

Stoppesteder i korridoren

der med fordel kan forbedres for at øge passageroplandet til den kollektive trafik.
Analysen viser, at der generelt er gode forbindelser til busstoppestederne i korridoren, men at
der er potentiale for at koble arbejdspladserne
mellem Gl. Ringstedvej og Skagerakvej bedre på
det kollektive net (se markering på figur).

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren
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Figur 4a: Tæthed af indbyggere, ansatte og studerende

Figur 4b: Tæthed af indbyggere, ansatte og studerende

Figur 4a: Indbyggertæthed i kvadrat net.

Figur 4b: Tæthed af studie og erhverv. Rød markerer buslinjer i korridoren.

2.3 Passagerpotentiale
Korridoranalysen viser, at der er flere passagerpotentialer i korridoren, som kan aktiveres.
Busserne har den største forsinkelse på den
inderste del af Valdemar Sejrsvej, og det er også
den strækning, hvor der sidder flest passagerer
i bussen. Dermed er den samlede passagerforsinkelsen på især Valdemar Sejrsvej stor og en
forbedring af busfremkommeligheden her, vil der
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have en positiv effekt for de mange nuværende
passagerer. Desuden vil en kortere rejsetid og
forbedret pålidelighed gøre bussen mere attraktiv
og derfor øge passagergrundlaget.
Der er flere stoppesteder, som ligger tæt på bymidten med mange ansatte eller studerende som
opland, hvor passagertallet er lavt. Dermed er
det interessant at se på mulighederne for at styrke disse stoppestedsmiljøer og adgangen hertil,

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren

Tabel 1: Opland af indbyggere, ansatte og studerende
Opland

Indbyggere

Ansatte

Studerende

400 m

4.170

4.220

3.520

800 m

10.400

10.490

4.200

1.500 m

19.200

12.950

6.230

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren
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Figur 5: Tilgængelighedsanalyse for stoppestederne

400 m / 5 min

800 m / 10 min

1500 m / 18 min

Stoppesteder i korridor

Figur 6: Byudvikling langs den valgte BRT-korridor

Stoppesteder uden for korridor

Figur 6. Forslag til BRT-inspirerede tiltag og byudvikling.

Figur 5: Tilgængelighed til/fra stop i og omkring korridoren.
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for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

under opførelse på en tidligere slagterigrund.

Som tidligere nævnt er adgangen til Holbæk St.
en udfordring for busserne i dag, som forårsager
store forsinkelser her. En anden indretning og/
eller tilkørsel kan bidrage til at vinde tid og samtidig kan en opgradering af stoppestedsmiljøet
medvirke til en mere attraktiv busterminal.
Generelt er der lave passagertal på stoppestederne syd for Holbæk St. Mulighedsstudiet prøver at skabe en korridor, der kan tiltrække flere
pendler og firtidsrejsende i fremtiden.

En mere direkte forbindelse mellem Holbæk
midtby og Sportsbyens mange funktioner vil
synliggøre knudepunktet, den grønne korridor og
tiltrække passagerer fra et større opland. Dette
vil også understøtte en kommende byudvikling af
Holbæk Vest, der har udbygningsmulighed på op
til 4.500 boliger i sammenhæng med Sportsbyen.

2.4 BRT og byudviklingsmuligheder
På kortet figur 6 ses de forslåede BRT-inspirerede tiltag sammen med byudviklingsprojekter tæt
på korridoren.
Arbejdet med BRT-inspirerede tiltag understøtter
udviklingsplanen for stationsområdet ved Holbæk St., og vil medvirke til at skabe et nyt og
attraktivt stationsmiljø med bylivskvaliteter, der
giver lyst til ophold og sikrer, at brugernes møde
med byen starter allerede ved stationen. Der
skabes en tydelig kobling til bymidten via Nygade
med bedre adgangsforhold, der skaber et tryg
og imødekommende gang- og cykelflow mellem
stationen og bymidten.
Desuden vil opgraderinger af korridoren på Valdemar Sejrsvej understøtte byudviklingsprojekterne på Lundemarksvej/Jernstøberigrunden, der
omdannes fra erhvervsområde til byområde med
op til 210 ungdomsboliger og 277 familieboliger.
De nye ungdomsboliger vil særligt være målrettet
de studerende på de mange uddannelsesinstitutioner ved Lundemarksvej og Absalonsvej.
Ved Absalonsvej vil en opgradering af stoppestedsfaciliteterne ligeledes sikre et mere synligt
og trygt stoppestedsmiljø for de mange studerende, samt tilføje en mere indbydende ankomst til
nybyggeriet Vølunden, hvor ca. 235 boliger pt. er
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Figur 7: +Ø (designkoncept)

Umiddelbart syd for Sportsbyen ligger et større
markareal, med udbygningsmuligheder for boliger og erhverv. Et område der i fremtiden potentielt
også kan få gavn af et højklasset kollektivt tilbud.

2.5 Knudepunkter og et genkendeligt
stoppestedsdesign
I hele korridoren arbejdes der med en fælles designlinje for stoppestederne, som medvirker til at
skabe en genkendelighed og synlighed i byrummet med et grønt profil. Se Figur 7.
Stoppestederne er opbygget af en række faste
designelementer, der sammen med formgivningen fastholder en rød tråd. Stoppestederne er
opbygget med en lamelstruktur – et organisk
og bæredygtigt design. Lamellernes mellemrum
giver mulighed for at integrere, skjule og beskytte teknik som ledninger, belysningsarmaturer,
højtalere og lydabsorberende materiale. Stoppestedernes grønne tagflader er beplantede, hvilket
bringer naturen ind i byen. Særligt i tæt bebyggede byområder vil dette være et synligt grøn element. Stoppestederne rummer bl.a. funktionalitet
som siddepladser, billetautomater, trafikinformation i real-time, reklameskærm, afgangstavle og
busskilte. Disse funktioner er integreret i læskærmens struktur og giver et roligt, overskueligt og
sammenhængende udtryk.
Der er udpeget tre knudepunkter i korridoren,
som har en særlig bymæssig og trafikal funktion.
Det drejer sig om Holbæk stationsknudepunkt,

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren

Figur 7: Stoppestedstyper og design, der foreslås i korridoren for at opnå en fælles designlinje og kvalitet i stoppestedsmiljø.

se (1) på figur 6, der har en vigtig trafikal funktion
i form af et regionalt knudepunkt med mange
omstigere. Derfor skal der sikres nemme skift og
et godt og trygt stationsmiljø samt en bymæssig
funktion, således det fungerer som ankomsten til
Holbæk og en vigtig forbindelse til bymidten.
Stoppestedet ved Absalonsvej, se (2) på figur 6
er et lokalt knudepunkt, der skal samtænkes med
de lokale stiforbindelser og nærmiljø. Stoppestedet skal gøres mere synligt for at kunne tiltrække
flere passagerer.

Holbæk Kommune arbejder desuden på muligheden for at etablere et parkér- og rejs-knudepunkt
ved motorvejsramperne, som kan understøtte
samkørsel mellem bilister og facilitere kombinationsrejser med bussen ved daglig pendling.
Med denne placering kan anlægget også aflaste
parkeringsarealet ved Holbæk Sportsby under
større sportsbegivenheder, eller når der er arrangementer i Holbæk Bymidte. Muligheden for
parkér og rejsanlæg i forlængelse af korridoren
er et særskilt projekt, der behandles af administrationen i Holbæk Kommune.

Stoppestedet ved Sportsbyen, se (3) kan blive
et mobilitetsknudepunkt, der fanger et større
opland i kommunen, fx hvor flere omstiger fra bil
til bus eller cykler til mobilitetsknudepunktet, for
derved at tage bussen ind til byen. Her kan de
BRT-inspirerede tiltag suppleres af gode last mile
løsninger.

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren
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Figur 7: +Stop (designkoncept)

Figur 7: +Stop light (designkoncept)

3. Forslag til
BRTinspirerede
tiltag
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Figur 8: BRT-inspirerede tiltag på korridoren

Korridoranalysen viste bl.a. at der er væsentlige fremkommelighedsproblemer på Valdemar
Sejrsvej og Omfartsvejen i spidstimerne samt, at
ind- og udkørslen fra busterminalen ved Holbæk
St. er særlig udfordret. Dette afsnit præsenterer
en ambitiøs ”pakke” af BRT-inspirerede tiltag, der
skal sikre et samlet trængselsfrit tracé for bussen
i hele korridoren fra Sportsbyen til Holbæk St.
samt opgraderede stoppestedsmiljøer for hhv.
Holbæk St., Absalonsvej og ved Sportsbyen.
Der er interessante byudviklingsprojekter langs
korridoren tæt på stationen og byudviklingsprojekt i Holbæk Vest med mulighed for 4.500
boliger samt en yderligere udbygningsmulighed
lige syd herfor.

3.1 Holbæk Station / busterminalen
Stedsanalyse
Stationen ligger midt i et område, der består
af klassisk gågade/bymidte, offentlige funktioner, indkøbscenter med store parkeringsflader,
almene boliger og lav lejlighedsbebyggelse
og klassisk villabebyggelse. Som en ø i dette
kludetæppe af forskellige bebyggelsesstrukturer,
ligger stationsområdet noget afskåret, til dels på
grund af sit eget banelegeme og den trafikerede
Valdemar Sejrsvej.
Dette mulighedsstudie har primært fokus på
BRT-lignende tiltag på Holbæk St. En samlet

Figur 9: Omgivelserne omkring Holbæk St.

Figur 8: De foreslåede BRT-inspirerede tiltag i korridoren samt en evt. forlængelse til parkér- og rejs-anlæg.
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Forslag til BRT inspirerede tiltag

Figur 9: Holbæk St. i sammenhæng med sine omgivelser.

Forslag til BRT inspirerede tiltag
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Figur 10: Holbæk St., busterminalpladsen før og efter

løsning for stationspladsens øvrige byrum skal
analyseres og projekteres yderligere.

3. Fremkommelighedsanalysen viser, at ind- og

Flows omkring busterminalen

4. Den eksisterende bushelle på stationsplad-

I forslaget til den fysiske løsning for busterminalen og stationsområdet er der taget udgangspunkt i at sikre håndtering af alle trafikanters flow
med udgangspunkt i følgende udfordringer (tal
henviser til figur 11):

1. Cyklister fra øst må rundt om midterhelle og
krydse/holde sammen med udkørende busser for at tilgå den store cykelparkering.

2. Alternativt vil nogle cyklister vælge at dreje til

udkørsel for busser er udfordret af trafikken
på Jernbanepladsen og Dampmøllevej.

sen giver ikke en særlig god komfort for
fodgængere og det er svært at danne sig
overblik over stationsområdet.

5. Der er behov for at synliggøre indgangen til

stationen og forbedre forbindelse til bymidten
via Nygade, der er i dag både fysisk og visuelt er afbrudt af den overdækkede cykelparkering. (En fuldstændig løsningsmodel her vil
dog kræve en nærmere analyse af aktuelle
udfordringer og potentialet for et forbedret
bymiljø samt en nærmere projektering.)

venstre ind på taxaholdepladsen, hvor der er
krydsning med fodgængerovergang.

Figur 11: Eksisterende fodgænger-, cyklist- og busflow ved busterminalen

Figur 10: F
 ør- og efterbillede af terminalpladsen set fra Nygade med +Ø, ny fodgængeradgang i niveau og ny placering for
cykelparkering.
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Fodgængere

Cyklister

Busser

Forslag til BRT inspirerede tiltag
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Figur 12: Fodgængere på eksisterende bushelle ved Holbæk St.

Figur 13: Holbæk St., busterminalen før og efter

Figur 13a: Indgangen til stationen set fra busterminalen.

Figur 10: F
 odgængere på eksisterende bushelle.

Tryghed og venteområde
En opgradering af busterminalens fysiske og
æstetiske udtryk kan medvirke til at forbedre
tryghedsoplevelsen, fx kan en ensartet, jævn
belægning give terminalen et sammenhængende
udtryk, og forbedre tilgængelighed for alle.
Desuden kan den rette belysning/lyssætning af
terminalen gøre en stor forskel. Mere belysning
er ikke nødvendigvis lig med mere tryghed – der
bør tænkes i både funktionel (kold) og stemningsgivende (varm) belysning i flere niveauer,
både fra oven, fra siden og evt. integreret i
belægningen.
Figur 13b: Simpel illustration af potentiale for at indtænke trælameldesign.
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Forslag til BRT inspirerede tiltag
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En evt. belysningsplan for busterminalen bør
udtænkes i sammenhæng med stationsindgangen, der i dag fremstår mindre indbydende. Dette
skyldes til dels forskellen i lofthøjde mellem ude
og inde, samt en stor lysmæssige kontrastforskel, der tilsammen giver fornemmelsen af at
møde stationen gennem en mørk tragt.
Endeligt fremstår busterminalen meget gold. Her
kan Movias designkoncept med trælameller være
med til at bløde busterminalens hårde, grå look
op, evt. med et integreret og sammenhængende siddemøbel i flere niveauer. Her kunne man
passende inddrage de unge fra uddannelsesinstitutionerne i designprocessen.
Der kan også søges inspiration fra en løsning

ved Gøteborg Hovedbanegården, hvor passagererne anvender en slags overdækket adgang
med glasparti og døre ud til busserne, som ved
en gate i lufthavne. Dette giver komfort og sammen med trafikinformation hjælper dette passagererne med at finde vej hen til deres næste bus.

Figur 15: Principskitse - Holbæk St.

Løsningsforslag – Optimeret busterminal og
attraktivt stationsmiljø
Inspirationen til løsningen er en såkaldt +Ø, hvor
busserne anvender en samlet perron. Herved
undgås det, at gennemkørende busser ”kører
rundt om sig selv” i den ene retning og samtidig
ikke skal køre ind og ud af terminalen, men blot
forbi. Det bør tilstræbes, at flere bybusser bliver
gennemkørende på sigt for at udnytte mulighe-

Figur 14: Referencebillede - busterminal ved Göteborg Hovedbanegården

Figur 15: Principskitse for forslag til den fremtidig udformning af terminalen med busbaner til og fra samt +Øen.

derne ved denne nye terminal bedst muligt.

Figur 14: Inspiration til gateadgang til terminerende busser og brug af lamelstruktur for ventende passagerer.
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Videre mod øst fortsætter busserne i egne
busbaner i retning mod Jernbanevej, hvor de
krydser biltrafikken på Jernbaneplads/Dampmøllevej. Dette forudsætter, at alle busser til/fra den
østlige del af Holbæk omlægges til at køre ad
Jernbanegade, hvilket i dag er tilfældet på en del
af Jernbanegadefor flere buslinjer. Dette kræver
en tilpasning af busnettet ift. at sikre et sammenhængende og logisk busnet. Mod vest kobles en
ny dobbeltrettet busbane på Valdemar Sejrsvej
syd for biltrafikken. Alle kryds omkring stationen
skal have signalstyring til at prioritere busserne.
Denne løsning betyder, at de gennemkørende
busser krydser hinanden og betjener +Øen,
mens de terminerende busser fortsat anvender
de nuværende platformene under jernbanen.
Løsningen med at føre busserne ad Jernbane-

vej, vil kræve en yderligere analyse og vurdering
af den aktuelle bustrafik og trafikforholdene i
Smedelundsgade. Her bør der også tages højde
for elementer i Udviklingsplan for Holbæk Bymidte, herunder Smedelundsgade som cykelgade, udviklingsfeltet ved stationspladsen, samt
Dampmøllevej som ringgade. (jf. Udviklingsplan
for Holbæk Bymidte).
Ift. dagens biltrafiksituation er der fjernet en venstresvingsbane mod Valdemar Sejrsvej. Samtidig
betyder løsningen, at der forsvinder omkring 15
p-pladser mellem Jernbaneplads og Jernbanevej. P-pladsen er tænkt betjent via busbanerne
fra krydset Jernbanegade/Bysøstræde. Pladsdannelse foran Jernbane Hotel bliver bevaret og
kan fortsat benyttes til udeservering foran.
Det har været drøftet i projektforløbet at fast-
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holde dagens udformning og løse fremkommelighedsproblemerne i krydsene, men dette blev
fravalgt, da der er behov en løsning, der giver
mere til den grønne mobilitet, en tryggere station
og god ankomst til Holbæk bymidte. Dette opnås
med foreslåede løsning, ved både at prioritere
busserne og samtidig skabe et attraktivt stations- og stoppestedsmiljø (se figur 10). Denne
løsning skal ses som inspiration til mulig fremtidig design/udformning og der skal en nærmere
undersøgelse til at forme selve stationsprojektet,
busterminalen samt vejprojekt. Dette skal ses
også afklares i sammenhæng med de mange
aktører her; Holbæk Kommune, Movia, DSB,
Banedanmark og selve udviklingsplanen for
Holbæk Bymidte.

Etablering af en +Ø vil bidrage til at skabe et forbedret og samlende stoppestedsmiljø og tydeliggøre i hvilket retning busserne kører.
I udviklingsplanen for Holbæk Bymidte indgår
stationsforpladsen, Jernbanepladsen, hvor det
foreslås at forbedre krydsningen i niveau for
fodgængere og cyklister, i stedet for nuværende
løsning med krydsning i tunnel. En løsning med
krydsning af Dampmøllevej i niveau (se figur 15)
vil betyde, at der skal findes en erstatning for
cykelparkeringen på stationens forplads. Her er
flere muligheder for placeringer som vil opleves
mere tilgængelige og knap så dominerende.

3.2 Valdemar Sejrsvej (JernbanepladsAbsalonsvej)
Korridoranalysen viser, at busserne oplever fremkommelighedsproblemer på Valdemar Sejrsvej,
og det er vurderet, at dette særligt gælder for
retning mod stationen samt fra Lundemarksvej
mod Valdemar Sejrsvej.

Løsningsforslag – busbane og evt. gatingsignal
Derfor foreslås det at omdanne det ene kørespor
til en busbane fra stoppestedet før Absalonsvej
og frem til den sidste vejudkørsel før jernbanebroen.
Herfra vil busserne kunne fortsætte frem til en
højresvingsbane for busser og biler i krydset

Jernbaneplads/Valdemar Sejrsvej. På selve Jernbaneplads vil busserne og den øvrige trafik også
være adskilt. Disse tiltag vil sikre, at busserne
har et trængselsfrit tracé helt frem til busterminalen ved Holbæk St. De kollektiv rejsende vil
opleve at være hurtigt fremme og til planlagt tid.
Den kollektive trafiks prioritering og styrke tydeliggøres på strækningen, når busserne overhaler
den øvrige trafikken indenom.
Hvis det på sigt opleves, at der er for mange
højresvingende biler, der blokerer for bussen,
kan der etableres et gatingsignal ved busbanens
ophør, der holder bilerne tilbage og sikrer at
busserne kommer først til krydset. Dette tiltag er
kun aktuelt, hvis busserne oplever fremkommelighedsproblemer og anlægges derfor først i en
evt. senere fase.

Figur 17: Principtværsnit Valdemar Sejrsvej syd for krydset Lundmarksvej/Valdemar Sejrsvej
Figur 16: +Ø (designkoncept)

Figur 17: Principtværsnit af Valdemar Sejrsvej lige syd for krydset Lundmarksvej/Valdemar Sejrsvej.
Højresvingende biler tillades i busbanen.

Figur 16: Eksempel på designkoncept for +Ø med busser på hver side af perronen.
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Figur 18: Busbane på Valdemar Sejrsvej (mod Holbæk St.)

Sejrsvej for at kunne prioritere bussen i krydset.
Dette betyder, at vejprofilet må udvides ved at
inddrage 10-12 p-pladser og erhverve areal mod
syd (1-2 m afhængig af endelig udformning).
I krydset Absalonsvej/Valdemar Sejrsvej omdannes det ene kørespor i sydlig retning til busbane,
og der etableres en ny højresvingsbane mod
Absalonsvej således, at busserne ikke fanges
bag højresvingende biler, men kan komme frem
til krydset og over til det (allerede) fremrykkede
stoppestedet på den anden side af krydset. Dette
kræver, at der erhverves areal til vejudvidelsen
ind mod EUC, hvor der er behov for at udvide
vejprofilet med omkring 4-5 m (afhængig af endelig udformning).

3.3 Stoppestedsmiljø ved Absalonsvej
Stedsanalyse
Især den østlige del af Absalonsvej har karakter af blind/“død” vej, hvor man som fodgænger
kan blive i tvivl om, hvorvidt man må færdes.
Den eksisterende stibro over banelegemet, der
forbinder Absalonsvej med Dommerstien, vil blive
reetableret som en bro med ramper i forbindelse med elektrificering af jernbanen. Dette sikrer
tilgængelighed for alle og skaber en ny gang- og
cykelforbindelse.
I forlængelse af den nye bro, kan man arbejde
med en bevægelsessakse på Absalonsvej, hvor

Figur 19: Stoppested, Absalonsvej

Figur 18: Forslag til busbane på Valdemar Sejrsvej ved Lundmarksvej og Absalonsvej.

I krydset Lundemarksvej/Valdemar Sejrsvej
tillades højresvingende biler i busbanen mod
nord (se figur 18). Mellem Lundemarksvej og
jernbanebroen føres en lille lokalvej bagom bebyggelsen parallelt med Valdemar Sejrsvej. Der
lukkes for indkørsel fra Valdemar Sejrsvej lige før
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jernbanebroen til denne lokalvej og dermed er
der kun mulighed for udkørsel herfra som i dag
(kun højre-ud).
Fra Lundemarksvej foreslås etableret en ny busbane frem mod krydset Lundmarksvej/Valdemar
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Figur 19: Stoppestedet på Valdemar Sejrsvej ved Absalonsvej.
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der sikres gode krydsningsforhold og attraktiv
kobling til Vølunden og mod hospitalet for både
fodgængere og cyklister. Desuden kan flytning
og opgradering af stoppestedet på østsiden af
Valdemar Sejrsvej (foran bageren) medvirke til
at skabe synlighed med en tættere kobling til
bevægelsesaksen.

Figur 20: Stoppested, Absalonsvej

For begge stoppesteder ved Absalonsvej gælder
det, at fortovsprofilet er relativt smalt. Især ved
stoppestedet på østsiden er mulighederne for opgradering af stoppestedsfaciliteter (fx læskærm)
begrænsede, da stoppestedet grænser helt op til
forhaverne for lejlighederne på Valdemar Sejrsvej. På den østlige side flyttes stoppet derfor
tættere på krydset for at skabe et samlende stop
i forbindelse med bageren, og skabe et naturlig
passagerflow af især af unge/studerende, der
benytter stedet i løbet af dagen.

Figur 20a: Det nuværende stoppested på Absalonsvej ligger helt op til forhaverne på østsiden.

Figur 20b: Stoppestedet rykkes frem mod krydset foran bageren (til venstre i billedet).
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Løsningsforslag – opgraderet stoppestedsmiljø
Stoppestederne på Valdemar Sejrsvej ved Absalonsvej etableres som stoppestedstypen +Stop
light (se figur #). Det foreslås, at der arbejdes
med en virtuel bushelle, som markerer et lysende felt på cykelstien, når der er en ankommende
bus. Dette vil være et selvstændigt forsøgsprojekt, som potentielt kan afprøves på denne
lokation i samarbejde med Movia.
Det kan også overvejes at opgradere de to
stoppesteder på selve Absalonsvej for A-bussen
(buslinje 501A) til typen +Stop light for at synliggøre den kollektive trafiks kobling ved de mange
uddannelsesinstitutioner.

Figur 21: Fremtidig visualisering af stoppested ved Absalonsvej

Figur 21: Visualisering af nyt stoppestedsmiljø på Valdemar Sejrsvej ved Absalonsvej.

Forslag til BRT inspirerede tiltag

39/58

3.4 V
 aldemar Sejrsvej (Gl. RingstedvejSkagerakvej)
Fremkommelighedsanalysen viser, at busserne
oplever en del forsinkelse på Valdemar Sejrsvej
mellem Gl. Ringstedvej-Skagerrakvej. Dette er
i sydgående retning vurderet at være frem mod
rundkørslen ved Skagerrakvej og i nordgående
retning frem mod krydset ved Gl. Ringstedvej. I
forlængelse af fremkommelighedsanalysen (som
er baseret på forsinkelser mellem stoppesteder)
har Movia været i dialog med operatøren, som
har oplyst, at der opleves fremkommelighedsproblemer de nævnte steder for busserne.
I nordgående retning foreslås det at omdanne
det ene kørespor frem til krydset ved Gl. Ringstedvej til busbane og tillade højresvingende biler
i busbanen kort før krydset. Dermed vil busserne
prioriteres frem til krydset og ledes først over
frem til det fremrykkede stoppested efter krydset.

Stoppestederne ved Gl. Ringstedvej er fastholdt på nuværende placeringer, men foreslås
opgraderet til typen +Stop light. I dag er begge
stoppesteder fremrykkede stop, og dette foreslås
videreført, så bussen har bedst mulig udkørsel
fra stoppestedet.
I sydgående retning foreslås det at udnytte den
brede spærreflade i midten af de to kørespor til
en busbane – startende fra lige syd for krydset
K.P. Danøs Vej/Valdemar Sejrsvej og frem til et
nyt signalreguleret kryds ved Skagerrakvej (nuværende rundkørsel). Dette vil sikre, at busserne
kan køre trængselsfrit frem til Skagerakvej, hvor
højresvingende biltrafik tillades i busbanen sammen med de højresvingende busser

Det foreslås også at etablere en busbane på
Skagerrakvej frem mod krydset Valdemar Sejrsvej/Skagerrakvej, som sikrer, at busserne i retning mod Holbæk St. kan køre trængselsfrit frem
til det nye signalregulerede kryds og prioriteres
i signalet. Arbejdet med det nye signalreguleret
kryds foregår i et andet regi, og det er er allerede sikret, at ovenstående løsning indgår i dette
arbejde.

Der foreslås også etableret nyt stoppested
(+Stop light) ved stibroen over Valdemar Sejrsvej
for at koble både boligområdet øst for og erhvervsområdet vest for bedre op på den kollektive trafik i korridoren. Der skal arbejdes med at
sikre god tilgængelighed til og fra stoppestederne.

Figur 23: Forslag til busbane ved Gl. Ringstedvej

Figur 22: P
 rinciptværsnit På Valdemar Sejrsvej syd for Gl. Ringstedvej

Figur 22: P
 rincipskitse for tværsnit i krydset lige syd for Gl. Ringstedvej, hvor den ene kørebane i nordgående retning er omdannet til busbane. I sydgående retning er den viste ”busbane” et smalt areal bussen i dag anvender til at kunne holde
ved stoppested, så bilerne kan passere samtidig.

Figur 23: Forslag til busbane på Valdemar Sejrsvej frem mod kryds ved Gl. Ringstedvej.
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Figur 24: P
 rinciptværsnit Valdemar Sejrsvej syd for K.P. Danøs Vej

3,5 m

3,5 m

Figur 25: Busbane på Valdemar Sejrsvej (mod Skagerakvej)

3,5 m

3,5 m

3,5 m

Figur 24:Tværsnit af Valdemar Sejrsvej syd for K.P. Danøs Vej (før og efter).

I forbindelse med at der arbejdes videre med
busbaner på Valdemar Sejrs Vej vil der være
behov for en kapacitetsanalyse i den næste fase,
for at komme nærmere ind på konsekvenserne
for den øvrige biltrafik mv.

stiforbindelse til virksomhederne nord og syd for
stoppestedet, så der opleves en direkte og tryg
tilgængelighed.

Rundkørslen ved Skagerrakvej/Gl. Ringstedvej
er fastholdt, men det anbefales at følge fremkommeligheden for busserne og biltrafikken og
på sigt, hvis busserne ikke længere kan køre
trængselsfrit ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds, der kan prioritere bussens retninger når en bus nærmer sig. Det foreslås også,
at der etableres et +Stop light på Skagerrakvej
ved tidligere stoppested vest for Spånnebæk.
Her skal der også arbejdes med at sikre en god
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Figur 25: Forslag til busbane på Valdemar Sejrsvej mod syd samt på Skagerakvej frem mod kryds.
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3.5 Ny busvej til Sportsbyen
Det foreslås at etablere en ny direkte dobbeltrettet busvej mellem Gl. Ringstedvej og Sportsbyen, som leder busserne udenom trængslen
på Omfartsvejen og Valdemar Sejrsvej syd for
Skagerrakvej. Dermed kan busserne køre direkte
og trængselsfrit på denne strækning og spare
køretid samt skabe en større sikkerhed for at
køreplanen kan overholdes til gavn for passagererne. Denne busvej med cykelbane kan også
anvendes af udrykningskøretøjer. Busvejen anbefales etableres dobbeltrettet for at fremtidssikre løsningen, frem for en enkeltrettet busvej med
buslommer til forbikørsel. Dette hænger sammen
med ønsket om at skabe et trængselsfrit tracé og
med en øget frekvens kan busserne risikere at
forsinke hinanden.

Det foreslås at etablere et nyt stoppested (+Stop
light) langs busvejen som betjener både de
eksisterende boliger samt det kommende store
byudviklingsprojekt Holbæk Vest med potentielt
4.500 boliger (og på sigt udbygningsmuligheden
lige syd for busvejen).
Der kan også etableres stier til fodgængere og
cyklister langs denne busvej for at fremme den
samlede bæredygtige transport. Dog skal nye stier ses i relation til Holbæk Kommunes samlede
planer for et fremtidigt stinet, herunder Kommunens kommende stiplan. Planlægningen af stier i
området bør bl.a. tilgodese en direkte forbindelse
mellem Absalonskolen og Holbæk Sportsby (jf.
Holbæk Trafiksikkerhedsplan).

Figur 27: Tværsnit af ny busvej til Sportsbyen

3,5 m

2m

2m

3,5 m

3,5 m

Figur 27: Tværsnit af ny busvej og potentielt nyt stinet langs busvejen samt målbillede af dette..

Figur 28: Omgivelserne ved Holbæk Sportsby

Figur 26: Principskitse af ny busvej til Sportsbyen

Figur 26: P
 rinciptegning af ny busvej mellem Gl. Ringstedvej og Sportsbyen. På kortet er med blåt vist mulig placering af
stoppesteder.

Figur 28: Eksisterende stinet og forslag til ny busvej med cykelbane.
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4. 	Perspektivering – Tiltag
der kan øge
passageroplandet til
korridoren

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af mulige
tiltag, som Holbæk Kommune og Movia kan arbejde med for at skabe et større passageropland
til korridoren. I forbindelse med udflytning af uddannelser, forventes der at komme flere studiepladser i Holbæk. Her handler det om at skabe et
tæt samarbejde med disse uddannelsesinstitutioner ift. at skabe den nødvendige mobilitet for de
kommende studerende. Tilsvarende gælder for
nye virksomheder og boligforeninger i oplandet
til korridoren. For kulturlivet er det også vigtigt at
kommunikere de nye muligheder tydeligt ud bl.a.
ift. at Sportsbyen nu kobles på en direkte buslinje til/fra Holbæk St., og at der fra Sportsbyen
som et muligt mobilitetsknudepunkt, vil være let
adgang videre mod bymidtens mange tilbud.
Tiltag, der kan øge passageroplandet til korridoren, omfatter bl.a. fysiske tiltag i knudepunkterne – det kan f.eks. være en knudepunktsmarkør eller etablering af trygge stiforbindelser, der
gør det nemt at komme til stoppestedet.

Tiltagene kan også omfatte en mobilitetsservice,
som gør first- og last mile ml. destination og stoppested lettere for brugerne. Det kan f.eks. være
samkørsel, plustur eller delebil.
Ydermere viser erfaringerne at samarbejde på
tværs af aktører er et vigtigt tiltag for at sikre
sammenhængende mobilitetsløsninger og gøre
det nemt at kombinere forskellige transporttilbud og leve et hverdagsliv uden at eje bil – eller
anskaffe bil nummer to.

Konkrete tiltag
Nedenfor er en liste af konkrete tiltag og en
status på samarbejdsprojekter mellem Movia og
Holbæk Kommune. Til slut i dette afsnit er gengivet erfaringerne for en case fra Holland, hvor
mobilitetsservices er samlet i et knudepunkt – et
såkaldt mobilitetsknudepunkt:

Samkørsel med Nabogo, Ta’ med eller GoMore

Fysiske
tiltag

Service og
komfort

Der er et stort potentiale for at styrke samkørsel
i Holbæk. Samkørsel i lokalsamfund såsom med
Nabogo, bygger på nogle positive samfundsnormer om at kende medborgere i lokalsamfundet.
En indsats for at udbrede og styrke samkørsel
kan indtænkes i indretningen af knudepunkterne i
korridoren og ved virksomheder og uddannelsessteder. Standsningspladser til samkørsel skaber
også gode forhold for på- og afsætning.
Som det fremgår nedenfor, er Holbæk Kommune
allerede med i Nabogosamarbejdet. Dette kan
med fordel fortsætte.

Kommunikation
og samarbejde
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mobilitetstilbuddet og gør det nemmere at aftale
et mødested.
Status på samarbejde om samkørsel

Status på samarbejdet

Uddannelsessteder
Samarbejde med Nabogo om mobilitetskampagne til følgende uddannelsessteder: Zealand Erhvervsakademi
Holbæk, Stenhus Gymnasium, Slotshaven Gymnasium, Zealand Business
School - ZBC Holbæk (samkørselkampagne lanceres snarest og seneste
til studiestart i aug.). Kampagnesamarbejdet bygger videre på det gode
samarbejde som Movia etablerede med
uddannelsesstederne i Holbæk Kommune i projektet Unge Viser Vej (2017).

Virksomheder
Holbæk Kommune lancerer samkørselkampagne i deres erhvervsforum (intet
konkret endnu).
Landsbyer: Mørkøv, Undløse og Kundby samt Skamstrup og Stigs Bjergby
– her har været dialog om samkørsel
gennem Nabogo inden Coronakrisen
indtræf.

Status på samarbejdet
Knudepunktskilte sættes op følgende
steder: Kvanløse Kirke, Gislinge St.,
Jyderup St., Mørkøv St., Regnstrup St.,
Holbæk St., Tølløse St., Vipperød St.,
og Svinninge St.
(forventet etablering sommeren 2021)

Blafferstoppested
Blaffernationens arbejder med at udbrede og
understøtte blafferi og blafferkulturen i Danmark.
Indsatsen har til formål at styrke sammenhængskraften, fællesskabet og tilliden til hinanden
i Danmark ved at få flere til at blaffe og flere
bilister til at samle blaffere op.
Med et officielt blafferstoppestedsskilt kan fx
Holbæk Sportsby eller det kommende parkér
og rejsknudepunktet ved motorvejen komme
på blafferlandkortet sammen med Næstved og
Roskilde.

Plustur

Knudepunktsmarkør
Det er et skilt, der gør potentielle brugere opmærksomme på, at der på dette sted er samlet
flere mobilitetstilbud og dermed mulighed for
kombinationsrejser (f.eks. kollektiv transport,
Plustur, samkørsel, og andre delemobilitetsløsninger). Skiltet skaber dermed synlighed omkring
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passagergrundlaget for busserne i korridoren.

Plustur er en ordning, hvor man transporteres
sammen med andre – ligesom bus og tog. Med
plustur kan man blive kørt de steder hen, hvor
bus eller tog ikke rækker ved at bestille turen via
rejseplanen. Da der er tale om samkørsel, kan
der være andre passagerer med i bilen på hele
eller dele af rejsen.

Perspektivering - Tiltag der kan øge passageroplandet til korridoren

Holbæk Kommune tilbyder plustur og
sikrer dermed, at rejsende i kommunen
tilbydes kollektiv transport de steder,
hvor der er en længere gangafstand til
bus og tog.

Mikromobilitet
Der er to grene i mikromobilitet: Selve transportmidlet og infrastrukturen. For transportmidlerne
såsom private cykler, delecykler og -løbehjul,
handler det om at skabe klare rammer for deres
indpasning i knudepunktets udformning. Herunder cykelparkering, aflåst og frit, samt politisk
tillade parkeringszoner for udlejnings delecykler
eller -løbehjul. Infrastrukturen skal understøtte
mikromobiliteten til de nære lokalsamfund. Det
skal være et attraktivt stinet, der opleves tryg at
færdes på – også i dag- og aftentimerne. Det
handler her om at se på separate cykelstier, belysning og evt. andre servicefunktioner på ruten,
f.eks. luftpumpe.

Andre kollektive transportmuligheder –
øvrige buslinjer og fjernbusser
Den øvrige kollektive transport såsom regionale
busruter og fjernbusser, kan potentielt få gavn
af det trængselsfrie tracé i korridoren. Hvis flere
linjer benytter korridoren, kan det resultere i en
højere frekvens og en bedre service. Samtidig
kan det overvejes at øge frekvensen for buslinjen
ud til Sportsbyen, for dermed at skabe et mere
attraktivt produkt.
Derudover er der i dag et stop ved Holbæk
Sportsby på fjernbuslinjen Kombardoekspressen,
som ligeledes vil understøtte knudepunktet og

Delebiler
Der er flere typer delebilsordninger: Nabo-til-nabo bil, hvor private udlejer deres bil til andre
borgere, så er der delebiler uden fast stamplads
(også kaldet free floating) fx Green Mobility
og ShareNow og så til slut delebiler med fast
stamplads dvs. biler, som har dedikerede parkeringspladser i byerne fx LetsGo. Adgangen til
delebiler kan sammen med en højklasset kollektiv transport betyde, at det er nemmere at leve et
hverdagsliv uden behov for at eje bil. Desuden
kan denne service hjælpe brugerne med lastmile
til/fra stoppested.

Parkér og rejs
Holbæk Sportsby er i dette arbejde udpeget som
et potentielt mobilitetsknudepunkt. Desuden er
kommunen som nævnt i gang med planlægning af et parkér og rejs-anlæg ved motorvejen,
hvilket på længere sigt kan gøre det relevant at
forlænge korridoren fra Sportsbyen og frem til
det sydvestlige hjørne af krydset Omfartsvejen/
Valdemar Sejrsvej.
Det bør undersøges nærmere, hvordan der
kan sikres plads til et trængselsfrit tracé frem til
parkér og rejs-anlægget således, at køretiden
bliver forbedret både mod Sportsbyen og Holbæk by.

Status
Holbæk Kommune har også igangsat
et arbejdet om et parkér og rejs-forsøgsprojekt i Svinninge.
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Figur 29: Mobilitetsknudepunkt - eksempel fra udlandet

Figur 29: Faciliteter ved et mobilitetsknudepunkt

Figur 29: Mobilitetsknudepunkt i Hoogkerk, hvor mange parkerer bilen og tager BRT’en videre.

Figur 30: I mobilitetsknudepunktet er der Wi-Fi og god cykelparkering

Erfaringer fra mobilitetsknudepunkter i
Groningen

hele rejsen med dør-til-dør løsninger. Dette er
bl.a. opnået ved at spørge brugerne ”hvad kan vi
hjælpe jer med?”.

Nedenfor kan hentes inspiration og læringspunkter fra en case i Holland, hvor man har arbejdet
strategisk med etablering af mobilitetsknudepunkter. Casen kan både bruges til inspiration
til Sportsbyen som knudepunkt og til parkér og
rejs-knudepunkt ved motorvejen.
Groningen (ca. 600.000 indbyggere) og Drenthe
(ca. 500.000 indbyggere) er to provinser i det
nordøstlige Holland med små og mellemstore
byer. Befolkningstætheden er relativt lav i forhold
til resten af Holland. På denne måde er de to
hollandske provinser sammenlignelige med Danmark udenfor Storkøbenhavn.
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Sammenhængskraften på tværs af by og land
er udfordret i de to provinser, som følge af en
aldrende befolkning og stigende centralisering af
services og funktioner.
Blandt andet derfor har provinserne indgået et
tværregionalt samarbejde om kollektiv transport,
som indebærer udviklingen af i alt 57 mobilitetsknudepunkter, heraf 25 togstationer,/parkér
og rejs-anlæg og 30 busstationer/stoppesteder.
Projektet Reis via Hub startede i 2016, som et
fælles knudepunktskoncept. Det er gået fra kun
har fokus på mobilitetsknudepunktet til at være et
”hub” for flere funktioner og samfundsstrukturer.
Projektet har handlet om at sørge for at transportsystemet er tilgængeligt for alle brugere på
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Følgende læringspunkter kan opsummeres fra
det hollandske initiativ og kan bruges som inspiration i det videre arbejde:

1. Anvend eksisterende infrastruktur og

funktioner til at understøtte det lokale
Alle mobilitetsknudepunkter er udpeget ud
fra eksisterende stoppesteder, stationer, og
parkér og rejs-anlæg med fokus på tilgængelighed for alle borgere. Samlokalisering
med eksisterende funktioner og inddragelse

af lokale ildsjæle gør, at flere funktioner kan
understøtte hinanden, hvilket både styrker
den lokale sammenhængskraft og gør rejseoplevelsen mere tryg og behagelig. Der skal
være fokus på de socioøkonomiske gevinster og ikke kun de fysiske løsninger.
I Sportsbyen i Holbæk Kommune er der
netop potentiale for denne samlokalisering
af forskellige funktioner i knudepunktet, som
kan understøtte Sportsbyens funktioner
inden for idræt og sundhed.

2. Planlæg og programmér hvert mobi-

litetsknudepunkt individuelt og justér
løbende
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Der findes ikke en fast formel for placering,
udformning og programmering af mobilitetsknudepunkter udover den fælles designlinje og enkelte basisfunktioner. Hvert knudepunkt skal planlægges enkeltvis og afpasses
til de stedsspecifikke potentialer, kontekst og
brugernes behov. Et mobilitetsknudepunkt er
aldrig færdigt, men skal løbende evalueres,
justeres og udvikles.

3. Samarbejde på tværs af aktører er vigtigt
Samarbejde på tværs af aktører og organisationer kan være udfordrende, da hver aktør
har sine forpligtigelser og interesser. Derfor
er det vigtigt at sikre, at der arbejdes mod
fælles mål, og alle parter skal være villige til
at udfordre deres vante måde at arbejde og
organisere sig på.
I Sportsbyen er der potentiale for at samarbejde yderligere mellem Sportsbyen, foreninger, sundhedshuset og diverse mobilitetsudbydere.

4. Learning by doing skaber resultater og
entusiasme

I stedet for først at planlægge alt ned i
detaljen, kan der med fordel implementere
eksperimenterende fysiske løsninger fra starten. På den måde kan der springes udenom
de traditionelle hierarkier og kommandoveje
hos de forskellige aktører, så der hurtigere
er konkrete resultater, som gør en forskel for
borgernes hverdag.

5. Langsigtet planlægning og højklassede

linjer understøttet af first- og last mileløsninger giver flere tilfredse passagerer
Den langsigtede planlægning med 10 og 20
års garantier for hhv. bus- og tognet er et vigtigt greb, da det giver kunderne en oplevelse
af, at den kollektive transport er pålidelig og
et langsigtet alternativ til bilen. De højklassede busser (BRT) har været et af projektets
største succeser, og det har givet både flere
og mere tilfredse passagerer.
I Holbæk skal dette initiativ ses i sammenhæng med gode faciliteter for cykelparkering
ved stoppestederne og andre mikromobilitetsformer. Samtidig kan delebilsordning
tænkes sammen med mobilitetsknudepunktet ved Sportsbyen.

6. Reduceret biltrafik til bymidten
Den hollandske case viser, at kombineret
med billige billetter til bus og tog samt gode
cykelforbindelser kan en restriktiv parkeringspolitik mindske indgående trafik til de
større byer og gøre det mere attraktivt at benytte buslinjer, der kører i korridoren. Dette
skal ses i sammenhæng med parkér og rejs,
hvor der stilles et godt alternativ til rådighed
for bilisterne.

Dette kunne i Holbæk-kontekst være midlertidigt at afstribe til en busbane på Valdemar
Sejrsvej eller en virtuel busperron på cykelsti. Det kunne også være at afprøve nye
idéer fra en dialog med skoleelever fx om
stoppestedsdesign.
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5. Anlægsoverslag og
effektvurdering

Det samlede anlægsoverslag er ca. 61-62 mio.
kr. og indeholder skønsmæssige overslag for
ny infrastruktur og opgraderede stoppesteder.
Infrastrukturen (herunder bl.a. signalteknik og
arealerhvervelse) udgør ca. 42-43 mio. kr. og
stoppestedsmiljøerne ca. 18-19 mio. kr. af det
samlede anlægsoverslag. Erhvervelse af arealer
er groft prissat for de vurderede privatejede arealer, mens offentlige arealer ikke er prissat.

derede usikkerhed.

For ny infrastruktur er der til basisoverslaget
tillagt omkostninger til projektering (15 %) og
byggeplads (5 %) og et korrektionstillæg (25 %).
For stoppestedsmiljøerne er der tillagt omkostninger til rådgivning (15 %), intern rådgivning
(15 %), landinspektør (5 %), trafikomlægning og
arbejdsplads (20 %) og et korrektionstillæg (50
%). Overslaget inkluderer ikke generelle omkostninger til designudvikling, produktionstegninger
og mockup på læskærmene.

Det er skønnet, at infrastrukturen omkring busterminalen inkl. signaler kan etableres for ca. 12-13
mio. kr. Hertil kommer omkostninger til en +Ø
på ca. 5-6 mio. kr., hvormed det samlede anlægsoverslag for busterminalen vil ligge omkring
18-19 mio. kr. Dette er uden ombygning af selve
stationsforpladsen, da dette arbejde indgår som
en del af den videre udvikling af Holbæk St. og
udviklingsplanen for Holbæk Bymidte. Tilsvarende er en evt. ombygning eller opgradering ved de
terminerende busserne ikke prissat.

Tabel 3: Vurderede rejsetidseffekter

Basisoverslaget for infrastruktur er 30-31 mio.
kr. hvortil der er tillæg for i alt 12-13 mio. kr.
Basisoversalget for stoppestedsmiløerne er 9-10
mio. kr., hvortil der i alt er tillagt 9-10 mio. kr.

Busterminalen (Jernbanepladsen)

De anvendte korrektionstillæg afspejler den vur-

Vurderet rejsetidsbesparelse
(min. pr. retning)

Dagens

BRT

Forskel i
min. %

Sparede timer
pr. hverdag

Buslinje 502,
Lundemarksvej - Holbæk St. (G)

4,5

2,8

-1,7 (37%)

1,7

Buslinje 530/560,
Lundemarksvej - Holbæk St. (T)

2,9

2,2

-0,7 (-24 %)

0,4

Buslinje 501A,
Absalonsvej - Holbæk St. (G)

5,0

3,2

-1,8 (-35 %)

3,4

Buslinje 507,
Sportsbyen - Holbæk St. (T)

14,5

11,0

-3,5 (-24 %)

2,8

Buslinje 420,
Motorvejen - Holbæk St. (T)

9,0

8,0

-1,0 (-11 %)

0,5

-

-

-

8,8

Total

Tabel 3: Vurderede rejsetider. G: gennemkørende på Holbæk St., T: Terminerende på Holbæk St.

Tabel 2: Anlægsoverslag

Valdemar Sejrsvej (JernbanepladsAbsalonsvej

Infrastruktur

Heraf tillæg

Stoppestedsopgradering

Heraf tillæg

Samlet

12,7

4,0

5,7

2,9

18,4

Lundemarksvej
-Absalonsvej

2,9

0,9

1,5

0,7

4,4

Gl. Ringstedvej
-Skagerakvej

1,9

0,6

2,2

1,0

4,1

-

-

1,5

0,7

1,5

Busvej til
Sportsbyen

25,3

6,9

7,6

3,8

32,9

Total

42,9

Delstrækning
Jernbanepladsen

Skagerakvej

18,4

Tabel 2:: Anlægsoverslag i mio. kr. inkl. korrektionstillæg.
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61,3

Det er skønnet, at en ændret afmærkning på Valdemar Sejrsvej, ny busbane på Lundemarksvej,
ny højresvingsbane ved Absalonsvej og ændrede
signalanlæg ved Lundemarksvej og Absalonsvej
kan etableres for ca. 3 mio. kr. Det er en forudsætning for anlægsoverslaget, at busbanerne
på Valdemar Sejrsvej kan indpasses inden for
nuværende vejudlæg. Hertil kommer omkostninger til to +Stop light ved Absalonsvej på ca.
1-2 mio. kr. Dette giver samlet en omkostning for
strækningen på ca. 4-5 mio. kr.

Valdemar Sejrsvej (Gl. RingstedvejSkagerrakvej)
Det er skønnet, at en ændret afmærkning på Val-

demar Sejrsvej, signalanlæg ved Gl. Ringstedvej
og nyt busstop ved stibroen kan etableres for
ca. 2 mio. kr. Det er en forudsætning for anlægsoverslaget, at busbanerne kan indpasses inden
for nuværende vejudlæg. Hertil kommer omkostninger til to +Stop light på ca. 2-3 mio. kr. Dette
giver samlet en omkostning for strækningen på
ca. 4-5 mio. kr.
Nyt +Stop light på Skagerrakvej ved Spånnebæk
ligger skønsmæssigt på ca. 1-2 mio. kr.

Ny busvej til Sportsbyen samt +Ø
Det er skønnet, at en ny dobbeltrettet busvej kan
etableres for ca. 13-14 mio. kr., og hvis der skal
være cykelsti og fortov, som en del af den nye
bæredygtige akse, vil anlægsoverslaget ligge i
størrelsesordenen 25-26. mio. kr. Hertil kommer
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omkostninger til en +Ø ved Sportsbyen på ca.
5-6 mio. kr. og to +Stop light på ca. 1-2 mio. kr.
Dette giver samlet en omkostning for strækningen på ca. 33 mio. kr.

5.6   Overordnede effekter på rejsetid
De foreslåede BRT-inspirerede tiltag mellem
Holbæk St. og Sportsbyen vil reducere bussernes køretid og samtidig følger der en forbedret
regularitet, hvilket er udtryk for en mere ensartet
køretid. Effekten opnås ved, at busserne kører
i eget tracé (trængselsfrit) på strækninger, hvor
trængslen i dag medfører varierende forsinkelser. Passagererne kan dermed opleve en øget
pålidelighed ift. at være fremme til tiden.
Effekten af disse tiltag er estimeret via en såkaldt
UITP-model og giver en rejsetidsbesparelse
opgjort per buslinje, da der ikke er én gennemkørende buslinje i korridoren, men en del buslinjer
som ”føder” ind i (eller forgrener sig fra) kor-

ridoren på Valdemar Sejrsvej frem mod Holbæk St.
De foreslåede BRT-inspirerede tiltag mellem Holbæk St. og forgreningen på Valdemar Sejrsvej
vurderes at reducere bussens køretid med 1-4
min. pr. retning, afhængig af linje. På delstrækningerne svarer det til 10-35 % kortere rejsetid for buspassagererne. Samlet set vurderes
besparelsen at svare til, at der dagligt kan spares
op til 8-9 timers kørsel.
Ud fra køretidselasticiteter er det samlet set
groft vurderet, at effekterne af styrket rejsetid og
regularitet giver en passagergevinst på ca. 12 %,
svarende til ca. 300 flere påstigere på strækningen.
Etableres kun enkelte af tilta¬gene kan det ikke
forventes at der opnås den store effekt, da især
regulariteten styrkes ved en sammenhængende
opgraderet BRT-inspireret løsning.

6. Den videre
proces og
realisering
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I dette mulighedsstudie er der givet forslag til én
samlet løsning for den udvalgte korridor, med
både infrastrukturelle tiltag, opgradering af stoppestedsfaciliteter og indpasning i de omkringliggende byrum. Tiltagene er ikke faseopdelt. Men
om nødvendigt, kan tiltagene implementeres i
faser, og nogle løsninger kan også afprøves først
som midlertidige løsninger, for at blive klogere på
effekterne både på bus- og biltrafik. Det er dog
vigtigt at understrege, at de angivne effekter af
BRT-inspirerede tiltag i Holbæk opnås på baggrund af en fuldt implementeret løsning.
En etapeopdeling af de BRT-inspirerede tiltag
baseres på hvor der opnås størst effekt for
investeringen samt ift. sammenhæng med andre
involverede aktører:

1. Det foreslås derfor at starte med at etablere

den del af løsningsforslagene som er fra
jernbanebroen og frem til Absalonsvej, da
der her kører rigtig mange busafgange og
der samtidig sidder rigtig mange passagerer
i busserne her. Dermed vil effekten være til
gavn for mange og samtidig er det kommunen selv der kan igangsætte dette arbejde.
Dette er en løsning der kan testes af med det
samme, koster relativt få midler og kommunen kan selv være initiativtager.

2. Samtidig anbefales det at plangrundlaget for

at kunne etableres busvejen mellem Sportsbyen og Gl. Ringstedvej igangsættes og
derefter anlægges i takt med udbygningen af
Holbæk Vest. Dermed vil den kollektive trafik
være til stede når indbyggerne flytter ind og
kan anvende den kollektive trafik fra start.
Samtidig kan perspektivområdet syd for
busvejen samtænkes med et centralt +Stop,
hvormed stinet og faciliteter for passagerer
og byrum omkring stoppet kan indtænkes fra
start. Det er vigtigt at være på forkant for at
sikre god mobilitet til byudviklingsområderne
og dette kan måske være med til at sikre at
der kan arbejdes med lavere parkeringsnormer for perspektivområdet.
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3. Mobilitetsknudepunkt ved Sportsbyen såle-

des at passageroplandet udvides og faciliteterne for at anvende den kollektive trafik hertil/fra er attraktive. Denne fase kan strække
sig over en årrække og være baseret på en
”learn-by-doing-tilgang”.

4. Holbæk station/Jernbaneplads skal ses i

sammenhæng med bymidteplanen og DSB/
Banedanmark, som er ejere af stationen og
en del af forpladsen. Denne løsning vil give
busserne lettere adgang og udkørsel samt
give passagererne en bedre oplevelse af at
opholde sig i et attraktivt bymiljø med gode
ventefaciliteter. Dette arbejde skal også ses
i sammenhæng med andre planer og tanker
for området, herunder især udviklingsplanen for Holbæk bymidte. Der er tale om en
løsning som kan give meget på effektsiden,
men er kompleks ift. de mange trafikanter og
aktører.

5. Konsekvent stoppestedsopgradering til

Movias designkoncept for at skabe en
genkendelighed i korridoren om at her er
BRT-korridoren. Denne fase kan udføres
når kommunen er klar og har midlerne hertil.
Bør samtænkes med udbud af læskærme i
Holbæk.

6. Fremkommelighedstiltagene mellem Absa-

lonsvej og Skagerakvej bør etableres løbende når buslinjen er omlagt og samtidig ses i
sammenhæng med ombygningen af rundkørslen ved Valdemar Sejrsvej/Skagerakvej.

Den videre proces og realisering
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