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1  Indledning
og vision for
projektet

1.1 Hvad er BRT-inspirerede tiltag i
Ringsted?
BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre
busserne 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 således til kortere rejsetider
og ikke mindst en højere regularitet og derved
en bedre oplevet pålidelighed. Tiltagene vil også
kunne resultere i driftsmæssige effektiviseringer
således, at Ringsted Kommune potentielt kan ”få
mere kollektiv trafik for de samme penge”.
BRT-inspirerede tiltag omfatter også attraktive
stoppesteder, der minder mere om permanente
stationsmiljøer, som er 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, digital trafikinformation i realtid, cykelparkering, brede perroner
og niveaufri indstigning og god tilgængelighed for
personer med funktionsnedsættelse.

især Vejdirektoratets plan for at kapacitetsudvide rampeanlægget ved motorvejen (TSA36),
samt Ringsted Kommunes planer om at forbedre
fremkommeligheden ved Ringsted Outlet. Det er
endnu usikkert, hvordan fremkommelighedsproblemerne ved Ringsted Outlet forventes udbedret, men det forventes, at en generel forbedring
af bilisternes fremkommelighed også vil være til
bussernes fordel.

1.2 Formålet med mulighedsstudiet
I dette notat undersøges mulighederne for at
etablere tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid
Transit) i en buskorridor i Ringsted, jf. figur 1.
Korridoren svarer til linjeføring 401A’s rute, men
den betjenes også af andre buslinjer på dele af
strækningen. Busserne på linje 401A passerer
bl.a. Vestmotorvejen, Ringstedet og Ringsted
Outlet, Ringsted Sygehus, midtbyen, Ringsted
St. og jernbanen på sin rute mellem Benløseparken i nord og Ringsted Campus i syd.
Notatet indeholder først en kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren og derefter
forslag til konkrete BRT-inspirerede tiltag samt
vurdering af effekter og anlægsøkonomi.

I Ringsted har det vist sig, at der er gode muligheder for at etablere BRT-inspirerede tiltag, som
kan bidrage med både fremkommelighedsforbedringer og attraktive stoppestedsmiljøer. De
foreslåede løsninger er belyst nærmere i denne
rapport.

Busbetjeningen i Ringsted er generelt velfungerende, hvor der dog er lokale fremkommelighedsproblemer, som giver anledning til kødannelse
og forsinkelser for busserne og den øvrige trafik.
Ved at optimere busfremkommeligheden kan der
tiltrækkes flere passagerer samtidig med, at der
er mulighed for driftsmæssige besparelser.

Ud over de BRT-inspirerede tiltag gennemføres
der også en række andre infrastrukturprojekter
i korridoren i de kommende år. Nogle af disse
projekter har ikke nævneværdig betydning for
busdriften, f.eks. klimaprojekterne på Sjællandsgade og Roskildevej. Derimod er der også andre
projekter, som forventes at medføre gevinster
for busbetjeningen i korridoren. Dette gælder

En brugerundersøgelse har vist, at passagererne
efterspørger bedre forhold ved stoppestederne,
hvor der især savnes læskærme samt mulighed
for siddepladser. Der er også en mangel på
aktiviteter ved stoppestederne, som kan medvirke til at gøre den oplevede ventetid kortere. Det
kunne f.eks. være i form af mere attraktive og
aktivitetsorienterede miljøer ved stoppestederne.
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Analyserne har desuden afdækket potentiale for
at tiltrække flere passagerer fra Benløseparken.
Dette er blot nogle af årsagerne til, at det er aktuelt at undersøge, om de BRT-inspirerede tiltag
kan medvirke til at fremtidssikre busbetjeningen
i byen.

Figur 1: Korridoren i Ringsted

Det er også interessant at undersøge muligheden for BRT-inspirerede tiltag i Ringsted, da byen
forventes at ændre sig i de kommende år, når
områderne ved eksempelvis Ringsted Outlet og
Ringsted Campus udvides. Herudover forventes der at ske en udvikling af det eksisterende
erhvervsområde ved Odinsvej.
Odinsvejkvarteret vil med overvejende sandsynlighed blive omdannet til en blanding af boliger
og forskellige erhverv, og der foreligger en unik
mulighed for at få busbetjent byudviklingsområdet via korridoren. Her kan BRT-inspirerede tiltag
medvirke til, at sikre en høj andel af kollektivbrugere i dette nye område såvel som i områderne
ved Ringsted Outlet og Ringsted Campus.
Det er hensigten med mulighedsstudiet, at den
også kan bruges som grundlag for en eller flere
ansøgninger til de statslige busfremkommelighedspuljer og tilsvarende puljeordninger , med
henblik på at sikre medfinansiering til at gennemføre de foreslåede løsningsforslag.
Mulighedsstudiet er et katalog med en række
visionsforslag til BRT-inspirerede løsninger i den
udvalgte korridor. De foreslåede tiltag i mulighedsstudiet er kun behandlet på principskitseniveau og skal derfor undersøges nærmere og
detailprojekteres i en eventuel næste fase. Visualiseringerne er et udtryk for en tænkt ønskesituation, og afspejler ikke nødvendigvis den endelige
formgivning, stoppestedsudstyr, materialevalg osv.

1

Mulighedsstudiet er udarbejdet i et samarbejde
mellem Ringsted Kommune og Movia, med rådgivning fra Via Trafik, Gehl og Urban Power.

1.3 Vision 2030
Visionen er udarbejdet af den arbejdsgruppe,
som har medvirket til udarbejdelsen af denne
rapport. Visionen er godkendt af projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra Movia,
Region Hovedstaden og Ringsted Kommune.

1.3.1 Vision 2030
Ringsted har udviklet sig meget i de seneste
år. Byens centrum er blevet mere livlig med
flere beboere og flere besøgende i områdets
restaurationer, butikker og underholdningstilbud. Den BRT-inspirerede korridor fungerer
som midtbyens livsnerve, og den transporterer mange til og fra midtbyen og stationen fra
både Campus og Benløse.
Det er blevet nemt, bekvemt og hurtigt at
tage bussen ind til byen og stationen, da de
BRT-inspirerede løsninger får den effektivt
igennem bymidten fra nord til syd. Det betyder at færre mennesker vælger at køre med
bil igennem bymidten, hvilket har givet plads
til mere byliv og aktivitet.
Brugerne af BRT-korridoren har fået flere
korte og direkte ruter til og fra stoppestedet,
som alle er indrettet med højklasset inventar
og rummelige forhold. Flere af stoppestederne er flyttet for at understøtte byomdannelsen
omkring Odinsvej og udvidelsen af området
omkring Ringsted Outlet.

Stationsområdet er blevet en urban og aktiv
ankomstplads, til Ringsted, hvor alle føler sig
inviteret ind. Den nye forplads markerer sig
tydeligere i bybilledet, og inviterer folk op til
midtbyen via Sjællandsgade. Det er samtidig
blevet nemmere at foretage skift, og der er en
bedre forbindelse imellem de transportformer,
som bliver brugt af flest.
BRT-korridoren er blevet en integreret del
af Campusområdet, og er et klimavenligt og
bæredygtigt transportmiddel for de mange
studerende og ansatte i området. Komforten ved stoppestederne i kombination med
bussens høje pålidelighed og korte rejsetid
til midtbyen har gjort bussen attraktiv, og har
medvirket til at styrke Ringsteds status som
en uddannelsesby med et levende og aktivt
uddannelsesmiljø

Øvrige statslige tilskudspuljer kan ses på hjemmesiden: statens-tilskudspuljer.dk/transportministeriet
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Figur 2: Løsningsforslag på korridoren i Ringsted

lighed og attraktive stoppestedsmiljøer langs korridoren. Forslagene er sammenfattet på figur 2.
Korridoranalysen viser bl.a. at der er væsentlige
fremkommelighedsproblemer omkring krydset
Næstvedvej/Jernbanevej, ved Ringsted St. samt
ved Nordre Ringvej og Vestmotorvejen.
På nogle af strækningerne har Ringsted Kommune og Vejdirektoratet allerede planlagt fremkommelighedsprojekter, som også vil være til
fordel for busdriften. Nordre Ringvej udvides
eksempelvis med et ekstra nordgående kørespor
på tværs af Vestmotorvejen. Ringsted Kommune
arbejder også på at forbedre fremkommeligheden på Nordre Ringvej, hvor der bl.a. skal ses
nærmere på en gennemgribende ombygning af
den fembenede rundkørsel. Der er også givet
forslag til forbedringer af nogle af disse projekter.
På de resterende strækninger er der foreslået
BRT-inspirerede tiltag, som kan sikre bussens
fremkommelighed og pålidelighed.
I forhold til stoppestedsmiljøerne er der, i korridoranalysen, peget på uforløste byrumspotentialer ved Benløseparken, Ringstedet, Ringsted
St. og Campuspladsen. Disse er derfor særligt
interessante i forhold til at etablere attraktive
stoppestedsmiljøer.

1.4 Sammenfatning
Linje 401A binder Ringsted sammen fra nord
mod syd og er især populær blandt de studerende på Ringsted Campus samt for besøgende til
Ringstedet. Herudover er den et vigtigt led i at
binde byen sammen på tværs af Vestmotorvejen
og jernbanen, og den kan derfor betragtes som
en livsnerve ind mod bymidten for beboerne i
bl.a. Benløseparken. Ringsted St. er omdrejningspunktet for hovedparten af alle rejser med
linje 401A, og den er derfor et helt særligt led i
passagernes samlede rejse.
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Linje 401A har derfor stor betydning for beboere, studerende og pendlere til og fra Ringsted,
og der ses et potentiale i at fremme bussen
yderligere, da yderligere serviceforbedringer vil
kunne tiltrække flere passagerer. Samtidig er
der planlagte byudviklingsprojekter i Ringsted,
som ligeledes vil have glæde af, at linje 401A
til stadighed har en højklasset busdrift med god
fremkommelighed og attraktive stoppesteder.
På baggrund af korridoranalysen er der foreslået
en række BRT-inspirerede tiltag, som kan medvirke til at indfri visionen og herunder ambitionen
om et trængselsfrit tracé med god fremkomme-

Indledning og vision for projektet

På den resterende strækning er der ligeledes
givet forslag til både store og små stoppestedsopgraderinger, hvor flere dog har et lavere
ambitionsniveau i forhold til ændringer af stoppestedets omgivende miljø. De BRT-inspirerede
tiltag omfatter således:

•

Sløjfekørsel omkring Benløse nedlægges til
fordel for dobbeltrettet busbetjening via Fredensvej og Benløseparken med ny vendeplads ved stoppestedet Benløseparken (Øst)

•

Stoppestedssanering som følge af ny busrute indebærer en stoppestedssammenlægning på Fredensvej og, at stoppesteder på
bl.a. Smålodsvej fremover kun betjenes af

andre busser

•

Trafiksanering og stoppestedsopgradering
ved de to stoppesteder langs Benløseparken

•

Forslag om, at der indarbejdes bushelle i
Ringsted Kommunes klimatilpasningsprojekt
på Roskildevej

•

Vejdirektoratets projekt foreslås; udvidet med
busprioritering i signalanlæggene ved tilslutningsanlægget samt ved Holbækvej

•

Ny pladsdannelse, stoppestedsplacering ved
Ringstedet

•

Forslag om at fremme busdriften, og etablere
stoppesteder i tilknytning til Ringsted Outlet
som en del af Ringsted Kommunes projekt
for den fembenede rundkørsel på Nordre
Ringvej

•

Stoppestedsopgraderinger på Nørregade og
Torvet

•

Nye stoppesteder foran Ringsted St. frem for
inde på busterminalen

•

Ombygning af stationsforpladsen for at forbedre byrummet

•

Ny busbane i udadgående retning, på Jernbanevej, frem mod krydset ved Næstvedvej

•

Krydsombygning ved Jernbanevej/Næstvedvej til fordel for de indadgående busser

•

Forslag om nye stoppesteder langs Næstvedvej i forbindelse med byudvikling af
Odinsvejkvarteret

•

Opgradering af pladsdannelsen ved Campuspladsen

•

Stoppestedsflytning ved Abelsvej

Indledning og vision for projektet
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•

Opgradering af stoppestedet ved Bengerds
Allé

De samlede foreslåede tiltag er effektvurderet, og for busserne på linje 401A forventes en
estimeret rejsetidsgevinst på ca. 2-3 min. i begge
retninger, svarende til ca. 10 % pct. Dette vil
også medføre en bedre pålidelighed på linjen og
passagerforøgelse på ca. 130-310 daglige påstigere, svarende til ca. 5 pct.
De foreslåede tiltag påvirker ikke kun busserne
på linje 401A, da der er flere andre kommunale
og regionale buslinjer, som også har glæde af de
foreslåede tiltag. De andre buslinjer vil opleve en
forøgelse på 80-200 daglige påstigere. Effekten
på de øvrige buslinjer er lidt mindre end for buslinje 401A alene.
Den samlede passagerforøgelse vil være ml. 210
og 510 daglige påstigere som følge af at gennemføre samtlige foreslåede tiltag med fremkommelighedseffekt. Passagereffekter i dette
omfang vurderes at kunne tiltrække ml. 60.000
og 150.000 ekstra passagerer pr. år og generere
øgede indtægter på ml. 1,2 og 1,7 mio. kr. pr. år.
Dette beløb er inklusiv de forventede driftsbesparelser, som følge af at gennemføre tiltagene.
De foreslåede tiltag i mulighedsstudiet har estimeret anlægsomkostninger for i alt ca. 46 mio.
kr., hvoraf udgifter til stoppestedsopgraderinger
andrager ca. 2,8 mio. kr.
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2  Kortlægning
af udfordringer og
potentialer i
korridoren

2.1 Buslinjerne i dag
Busnettet i Ringsted Kommune er opbygget,
så det i høj grad understøtter Ringsted St. På
Ringsted St. er der i dag skiftemulighed til InterCityLyn- og InterCity-tog mod hhv. København,
Fyn og Jylland, samt Regionaltog mod København og Sydsjælland/Tyskland. Dette giver bl.a.
6 togafgange i spidstimen mod København, hvor
de hurtigste er på Hovedbanegården efter en
halv time.

Dette betyder også, at der er flere buslinjer, der
kører i dele af korridoren. Dog er det kun buslinjen 401A, der gennemkører hele korridoren, og
derved forbinder bl.a. Campusområdet, bymidten, Ringstedet og Benløse Parken med Ringsted St. Buslinjen kører hvert 15. minut i dagtimerne. Buslinjen skaber dermed en højfrekvent
buskorridor gennem byen og mellem flere af de
vigtigste funktioner.

Der er i dag 13 buslinjer, der betjener Ringsted
St., hvoraf 6 af buslinjerne er regionale buslinjer:
460R til Slagelse St., 260R til Køge St., 440R til
Haslev St., 240 til Roskilde St., 680 til Næstved
St. og 540 til Holbæks St. Ringsted St. er altså et
knudepunkt for den regionale og lokalebustrafik
såvel som et vigtigt skifte- og opkoblingspunkt til
den landsdækkende togtrafik.

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren
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Figur 3: Dagens busnet i Ringsted Kommune

2.2 Passageranalyse

spidstimen i begge retninger. Den næststørste buslinje i korridoren, målt på antal passagerer, er 440R, der opererer ml.
Ringsted St. og Haslev St. 440R kører med 2 afgange i hver
retning i dagtimerne.

2.2.1 Passagertal
For alle buslinjerne i korridoren gælder det, at der dagligt
er ca. 7.500 passagerer, der stiger på eller af busserne i
korridoren, og lidt over halvdelen af disse (ca. 4.200 daglige
på- eller afstigere) benytter buslinje 401A . Dette hænger
selvfølgelig sammen med, at buslinje 401A gennemkører
hele korridoren samt at buslinjen kører med 4 afgange i

Stoppestederne ved Ringsted St. er klart de mest benyttede i korridoren med ca. 4.550 daglige på- eller afstigere i
busserne. Herefter kommer Ringstedet, Campusskolen og
Torvet med hhv. ca. 430, ca. 350 og ca. 260 daglige på- eller
afstigere.

Figur 4: Antal daglige på- og afstigere for alle buslinjer ved stoppestederne i korridoren

2
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 or så vidt muligt at analysere de normale rejsestrømme udgør tællingerne et gennemsnit over perioderne februar 2020 samt
F
august og september 2021, hvor der ingen restriktioner var i den kollektive trafik i forhold til Covid-19.
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Figur 5: Daglige på- og afstigere ved stoppestederne i korridoren fordelt på buslinje

Figur 7: På- og afstigere pr. hverdag i forskellige tidsrum ved stoppestederne i korridoren
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Fordelingen af passagerer i løbet af døgnet i korridoren
følger et klassisk myldretidsbillede med udsving morgen og
eftermiddag. Morgenspidstimen kl. 7:00-8:00 kan bl.a. ses i
sammenhæng med mødetider på diverse uddannelsesinstitutionerne. Om eftermiddagen starter myldretiden allerede kl.
13:00 og fortsætter frem til kl. 16:00.

Figur 6: Frekvens i spidstimen for buslinjerne i korridoren
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Rejsestrømme

En rejsestrømanalyse baseret på rejsekortdata mellem
udvalgte stoppesteder i korridoren viser, at hovedparten
af trafikanterne rejser til og fra Ringsted St. Stationen er et
trafikknudepunkt for mange med forbindelse til regional- og
intercitytog samt øvrige buslinjer. Den største rejserelation på
korridoren i dag er mellem Ringsted St. og Campusskolen,
hvor ca. 330 passagerer rejser på en hverdag. Det samlede
passagertal på især denne relation kan være endnu højere,
da der ikke medtaget passagerer rejsende med uddannelseskort. Herefter kommer rejserelationer mellem Ringsted St. og
hhv. Ringstedet (ca. 200 passagerer), Ringsted Sygehus (ca.
150 passagerer) og Torvet (ca. 150 passagerer) pr. hverdag.

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren
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Figur 8: Daglige rejsestrømme ml. udvalgte stoppesteder i korridoren

Passagerbelægningen viser også, at det er omkring Ringsted St., at der sidder flest passagerer i buslinje 401A. På
strækningen mellem Ringstedet i nord og Campusskolen
i syd sidder der dagligt næsten mindst 700 passagerer i
401A-busserne. I enderne er passagerbelægningen markant
mindre (i Benløse mod nord hænger dette dog også sammen
med bussernes loop-kørsel, hvormed antallet af afgange fra
det enkelte stoppested er halveret, da busserne i dag kun
betjener stoppestederne i en kørselsretning).
Om morgenen er der en tendens til, at buslinje 401A opsamler passagerer fra nord og afsætter hovedparten af disse ved
Ringsted St. eller ved uddannelsesinstitutionerne mod syd.
På Ringsted St. er der dog stor udskiftning i passagererne
med mange på- og afstigere pr. hverdag. Om eftermiddagen
er rejsestrømmene vendt om, hvorved hovedparten af påstigere pr. hverdag kommer fra uddannelsesinstitutionerne i syd
samt Ringsted St. (hvor der igen er en del udskiftning), og
fra Torvet og mod nord bliver busserne løbende affolket ved
stoppestederne i korridoren.

22/80
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Figur 9: Passagerantal og belægning på buslinje 401A

Figur 10a: Passagerantal og belægning på linje 401A i sydlig retning, myldretid kl. 7-8
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0

Figur 10b: Passagerantal og belægning på linje 401A i sydlig retning, myldretid kl. 14-15
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Figur 9: P
 assagerantal og belægning på buslinje 401A. Mængderne er samlet for begge retninger på en gennemsnitlig hverdag.
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Figur 10c: Passagerantal og belægning på linje 401A i nordlig retning, myldretid kl. 7-8
100

2.3

Opland og tilgængelighed

2.3.1

Opland

Der er gennemført en kortlægning af koncentrationen af indbyggere, ansatte og studerende nær
korridoren (se Figur 11 - 13). Det ses overordnet,
at busserne i korridoren betjener nogle af områderne i Ringsted med størst befolkningstæthed
indenfor en gangafstand af 400 m til det nærmeste stoppested - herunder bl.a. lejlighederne
i Benløse Parken, karrébebyggelserne mellem
Ringsted bymidte og Ringsted St. samt boligblokkene i Sønderpark.
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I gangafstanden fra 400-800 m ligger også
Klosterparken, vest for Ringsted Outlet.
Ligeledes dækker oplandet til korridoren også en
stor del af arbejdspladserne i Ringsted Kommune - om end der også ligger en del arbejdspladser placeret i den østlige del af Ringsted og
dermed ikke umiddelbart indenfor gangafstand af
buslinje 401A.
Flere af uddannelsesinstitutionerne i Ringsted
Kommune er koncentrerede omkring campusområdet i den sydlige del af Ringsted by. Disse
serviceres primært af buslinje 401A.

Tabel 1: Opland af indbyggere, ansatte og studerende nær korridoren

Figur 10d: Passagerantal og belægning på linje 401A i nordlig retning, myldretid kl. 14-15
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2.3.2
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På Figur 11 - 13 ses oplandet nær buskorridoren
i forhold til indbyggere, ansatte og studerende i
september 2021. Oplandet er opgjort i forhold til
en reel gangafstand via veje og stier på hhv. 400
m, 800 m og 1.500 m til nærmeste stoppested på
korridoren. Det fremgår af figurerne, at oplandet
i visse tilfælde ligger ganske tæt på stoppestederne, f.eks. ved Vestmotorvejen. Det skyldes,
at motorvejen udgør en barriere for fodgængere,
og dermed begrænser deres mobilitet. Det er
typisk den fysiske bebyggelse, det eksisterende
terræn eller vej- og stinettet, som er en barriere i
forhold til buskundepotentialet på de steder, hvor
oplandslinjerne ligger tæt på stoppestederne.
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Figur 11: Tæthed af indbyggere nær korridoren

Figur 12: Tæthed af arbejdspladser nær korridoren
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Figur 13: Tæthed af studiepladser nær korridoren

2.3.3

Forbedringspotentialer

Der er generelt gode gangforbindelser til og
fra busstoppestederne i korridoren. Dog udgør
Næstvedvej og beplantningen langs denne en
barriere i forhold til virksomhederne på den østlige side af vejen. Virksomhederne ligger dog ikke
umiddelbart i gangafstand til korridoren, og de
vender sig i øvrigt alle sammen væk fra Næstvedvej, hvorfor det reelle buskundepotentiale
vurderes lavt.

RingStedet

Dog kan der være et uudnyttet potentiale ved at
skabe bedre sammenhørighed mellem buslinjerne langs Næstvedvej og buslinje 401A i den
sydlige del af korridoren (se Figur 14). Forbedres
stiforbindelserne på tværs mellem de to buskorridorer kan især beboelserne og studiepladserne
mellem korridorerne (hovedsageligt boligblokkene i Sønderparken og eleverne i campusområdet) få gavn af det kollektive udbud i området.
Dette skal forstås således, at forbedret gangforbindelser på tværs kan øge transportmulighederne til og fra områderne, når antallet af afgange
og tilgængelige buslinjer øges.

Figur 14: Stiforbindelser i den sydlige del af Ringsted
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Figur 14: Stiforbindelser i den sydlige del af Ringsted (hvid). Fortov langs vej er ikke vist. Forberedt stiforbindelser på tværs af
campusområdet og Sønderparken kan forbedre det kollektive udbud i området.
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I den nordlige del af korridoren kører busserne på buslinje
401A loop-kørsel i dag. Således fortsætter busserne mod
nordøst ad Roskildevej, inden de foretager venstresving
ind ad Smålodsvej, Benløseparken og til sidst Fredensvej,
hvorefter de igen kommer ud på Roskildevej og fortsætter
tilbage i sydgående retning. Loop-kørsel er ikke optimalt for
passagerne, da hovedparten risikerer at få omvejskørsel og
dermed forlænget rejsetid når de enten skal til eller fra området. Desuden er antallet af afgange fra det enkelte stoppested halveret, når busserne kun betjener stoppestederne i en
kørselsretning.

For at afdække kørselsbehovet og potentialet for området,
er der foretaget en undersøgelse af befolkningsdemografien
og buskundepotentialet i Benløse (se Figur 15). Undersøgelsen viser, at især befolkningstætheden og -demografien
for beboerne i boligblokkene i Benløseparken udgør et stort
buskundepotentiale.

Figur 15: Buskundepotentiale i Benløse

2.4 Busfremkommelighed
Infrastrukturen i Ringsted er karakteriseret ved de to øst-vestgående forbindelser (jernbanen i den sydlige del og Vestmotorvejen i den nordlige del), der indskrænker bevægelsesmulighederne mellem syd og nord. Således er Næstvedvej (og
Rønnedevej/Haslevvej) de eneste mulige krydsningspunkter
af jernbanen, for køretøjer i Ringsted i den sydlige del, og
Nordre Ringvej den tilsvarende eneste mulighed for at krydse
Vestmotorvejen i den nordlige del af Ringsted.
Det er også disse delstrækninger på korridoren, der hovedsageligt er udfordret af trængsel i hverdagene, da de generelt
virker som flaskehalse i vejnettet. Især den centrale del nær
Ringsted St. langs Jernbanevej og Næstvedvej, er præget
af trængsel i de fleste dagtimer. I myldretiden om morgen og
om eftermiddagen er der kødannelse i begge retninger i korridoren i det signalreguleret kryds; Jernbanevej/Næstvedvej,
og midt på dagen kan der også være problemer i sydgående
retning. Dette påvirker også bussernes køretid, der reduceres
mærkbart på strækningen - især i myldretiden.

3

Figur 15: B
 uskundepotentiale i Benløse. Det største kundepotentiale stammer fra beboerne i Benløseparken og eleverne til og
fra Asgård-afdelingen af Byskovskolen.
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Desuden opstår der ofte fremkommelighedsmæssige problemer ved broen over Vestmotorvejen, især i nordgående
retning om eftermiddagen. Her er der i dag kun et ligeud
spor i det signalreguleret kryds ved det sydlige rampeanlæg,
hvilket kan generere kø i nordgående retning i eftermiddagsspidstimen.
Ligeledes kan der også opstå kødannelse langs den nordlige
del af Nørregade ifm. rundkørslen ved Nordre Ringvej/Klosterparks Allé/Sct. Jørgens Alle/Nørregade i nordgående
retning, hvor nordgående trafikanter fra Nordre Ringvej og
Klosterparks Allé, kan gøre det svært at afvikle trafikken fra
Nørregade.
På Figur 16 - 18 ses potentialet for reduceret køretid mellem
stoppesteder i korridoren for buslinje 401A. Potentialet
bygger på en betragtning af bussernes faktiske køretid i det
valgte tidsrum sammenlignet med situationer, hvor busserne
ikke forsinkes af trængsel.

 er er foretaget analyse af rejsetiden ml. stoppesteder baseret på Movias GPS-data fra januar og februar 2020 for at vurdere
D
rejsetidspotentialet på strækningen. Potentialet er fremkommet ved at sammenligne de gennemsnitlige rejsetidsmålinger i de
respektive timebånd med 40%-fraktilen af den hurtigste rejsetid på den pågældende delstrækning. 40%-fraktilen repræsenterer en køretid, der ikke er begrænset mærkbart af trængsel, men hvor der samtidig er passagerer og andre trafikanter at tage
højde for. Dermed giver rejsetidspotentialet et bud på en for-holdsvis realistisk opnåelig forbedring, der potentielt kan være
endnu større end angivet, hvis der f.eks. anlægges dedikeret busbaner, hvor busserne kan køre udelukkende i eget tracé.
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Figur 16: Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 401A, myldretid kl. 7-9

Figur 17: Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 401A, dagtimerne kl. 9-15

Figur 16: P
 otentiale for køretidsreduktion for buslinje 401A i hver retning ml. stoppestederne i korridoren på en hverdagsmorgen
ml. kl. 7:00 og 9:00. Note: Af forståelsesmæssige årsager er loopkørslen ved Ringsted St. ikke indtegnet, men forsinkelserne bygger på den reelle køretid.

Figur 17: Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 401A i hver retning ml. stoppestederne i korridoren midt på dagen ml. kl.
9:00 og 15:00. Note: Af forståelsesmæssige årsager er loopkørslen ved Ringsted St. ikke indtegnet, men forsinkelserne bygger på den reelle køretid.
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Figur 18: Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 401A, myldretid kl. 15-18

2.5 Passagerpotentiale
Busserne på buslinje 401A betjener i dag de
tættest befolkede områder samt dele af Ringsted
Kommune med mange arbejdspladser, hvilket
sikrer et stærkt passagergrundlaget og potentiale
for passagervækst. Buslinjen oplever i korridoren
især trængselsproblemer ved flaskehalsene med
Næstvedvej/Jernbanevej (krydsningen af jernbanesporene), ved rundkørslen Nordre Ringvej/
Klosterparks Allé/Nørregade samt ved Nordre
Ringvejs krydsning af Vestmotorvejen (i nordgående retning om eftermiddagen).

Der er desuden flere af stoppestederne, som
kunne trænge til en opgradering for at sikre mere
attraktive ventefaciliteter og styrke bevidstheden
om den effektive buskorridor, hvilket igen højner
serviceniveauet og fremmer passagerpotentialet
på sigt. Herudover kan generelle forbedringer af
bymiljøet i form af forskønnelse eller opholdsaktiviteter også medvirke til fremme en positiv adfærd, som ligeledes kan have en positiv effekt på
den busbetjening, som knytter sig til disse byrum.

Især problematikken ved krydsningen af jernbanen ved Næstvedvej/Jernbanevej er relevant,
da der især her sidder mange passagerer i
busserne. Da der generelt er mange passagerer
i busserne, vil en forbedring af busfremkommeligheden have en positiv effekt for de mange
nuværende passagerer og dermed medvirke til
at reducere den samlede passagerforsinkelse.
En reduceret køretid som følge af forbedret
fremkommelighed kan tænkes omsat til forbedret
regularitet, hvormed det vil være muligt at tilbyde
en endnu mere attraktiv betjening i korridoren
med både kortere rejsetid, forbedret pålidelighed
og evt. højere frekvens. Dette vil både tilgodese
nuværende passagerer, men også øge passagergrundlaget og dermed indtægtsniveauet.
Desuden vil en effektiv BRT-lignende buskorridor kunne øge folks villighed til at gå længere
til og fra bussen og derved styrke oplandet til
korridoren. Dette vil bl.a. i højere grad bringe
erhvervsområdet øst for Næstvedvej, Klosterparken ved Ringsted Outlet og Ringsted Kaserne i
spil.

Figur 18: P
 otentiale for køretidsreduktion for buslinje 401A i hver retning ml. stoppestederne i korridoren på en hverdagseftermiddag ml. kl. 15:00 og 18:00. Note: Af forståelsesmæssige årsager er loopkørslen ved Ringsted St. ikke indtegnet,
men forsinkelserne bygger på den reelle køretid.
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udadvendte funktioner langs gaden har Campusområdet potentiale til at blive en levende og
aktiv bydel, også udenfor skoletid, og pladsen
ved stoppestederne har potentiale til at blive et
hyggeligt og attraktivt mødested i området.

Figur 19: Oversigtskort byudvikling

Odinsvejkvarteret
Det eksisterende industriområde syd for jernbanen i den centrale del af Ringsted vil i de kommende år blive omdannet til en bydel med en
blanding af boliger, erhverv og handel. På grund
af sin nærhed til Ringsted St. (ca. 800 meter gangafstand) forventes gang og cykel at blive vigtige
transportmidler lokalt, men buskorridoren langs
Næstvedvej (linje 401A og andre buslinjer) bliver
også en vigtig del for at knytte den nye bydel
sammen med øvrige destinationer i Ringsted, og
stoppested i korridoren skal samtænkes med den
nye bydel så området helt fra starten betjenes
godt af kollektiv trafik.
Ved omdannelse af Odinsvejkvarteret bør
kommunen også indtænke gang- og cykelsti
forbindelser til/fra stoppestederne på Næstvedvej
og Ringsted Station, således tilgængeligheden
forbedres.

Bymidten
2.6 B
 RT-inspirerede tiltag og byudviklingsmuligheder
Den aktuelle buslinje 401A går igennem Ringsted fra nord til syd, med en række vigtige
forbindelser mod centrale destinationer. Derudover findes der flere større byudviklingsprojekter
langs strækningen som er af stor betydning for
udvikling af busruten og forskellige BRT-tiltag.
Herunder nævnes de vigtigste destinationer
langs strækningen, fra syd til nord.
Campus
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I området ligger der i dag en række uddannelsesinstitutioner, (Campusskolen, ZBC, Klar,
Midtsjællands gymnasium) og de for nyligt
sammenlagte stoppestedet ved Campuspladsen
(Campusskolen) er en af de vigtigste destinationer langs strækningen, under skoletid. I tillæg
til uddannelse ligger der også to sportshaller
(Ahornhallen, Bengerdshallen) i området.
Ringsted Kommune har planer om at udvide
campusområdet mod syd - Bengerds Allé - og
fortætning af det centrale strøg forbi Ahornhallen, også med andre funktioner. Med flere
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Handelsområdet nord for bymidten er en stor
destination og nås via stoppestederne ved Ringstedet og Ringsted Sygehus (Nørregade). Der er
tale om bildominerede destinationer, med et stort
udbud af parkeringspladser og forholdsvis dårlige
adgangsforhold for gående og cyklende. Der
er planlagt en udvidelse af Ringsted Outlet i de
kommende år, og tilgængelighed for gang, cykel
og kollektiv bustrafik anbefales prioriteret højt i
denne udvikling. Derudover bliver der i to etaper
etableret flere boksbutikker i området.

Benløseparken
Der er planlagt områder til boligformål nord og
nordøst for Benløseparken indenfor gang- og
cykelafstand fra busruten på linje 401A, 415
og 465. Det nyt boligområde har dog en dårlig
tilgængelighed til stoppestederne grundet et
barriereskabende erhvervsområde. Koblingen for
fodgængere og cyklister fra de nye boligområder
til stoppestederne ved Benløseparken bør derfor
forbedres for at give bedre kollektiv trafikbetjening og øge kundepotentialet i korridoren. Der er
også et potentiale i at udvikle de centrale dele af
Benløseparken, f.eks. Nordcentret, for dermed at
skabe en mere levende bydel, hvor stoppesteder
kan have en vigtig rolle og medvirke til synergi
med de øvrige tiltag.

En bymidteplan er under udarbejdelse, og den
skal medvirke til at skabe og styrke en levende
og attraktiv bymidte, med fortætningsprojekter,
opgradering af byrum og styrket handel. Et vigtigt
fokusområde vil være at skabe bedre forbindelser i, på tværs og omkring bymidten med et
fokus på de bløde trafikanter, der gør bymidtens
mange tilbud mere tilgængelige særligt på cykel
eller til fods. Herunder er bustrafikken et vigtigt
supplement, som giver fodgængere adgang til
bymidten og minimere biltrafikken til bymidten
Ringstedet/ Ringsted Outlet
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Figur 20: Oversigtskort potentiale for pladsdannelse

Figur 21: Gehls fem kvalitetskriterier

Tilgængelighed

Tryghed
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orienterbarhed

Aktiviteter
& liv

2.7 P
 otentiale for pladsudvikling omkring
stoppesteder
Ved analysen af de forskellige stoppesteder
langs busruten har vi vurderet potentiale for
pladsudvikling og sammenhæng med omkringliggende byrum og destinationer (se kapitel 2.8 for
den individuelle vurdering).
I denne analyse har vi skelnet mellem to typer
stoppesteder: de stoppesteder, som primært har
en funktion for på- og afstigende buspassagerer,
hvor information, læ, ventemuligheder samt en
god kobling til de omkringliggende destination-
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er er prioriteret, og de stoppesteder, som har
potentiale som byrum og mødesteder for andre
brugere, med funktioner som er tilpasset både
buspassagerer og andre brugergrupper.

2.8 Stoppesteder
Gehl har udviklet en serie kvalitetskriterier for
kollektivknudepunkter & stoppesteder, der er
benyttet til at vurdere pladsens kvalitet ud fra
et rejsende – og brugerperspektiv, men også
potentialer for at skabe et attraktivt byrum. Dette
værktøj kan bruges både som analyseværktøj og
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Attraktivitet &
Herlighedsværdier

checkliste for udvikling af pladsen i fremtiden.
Kvalitetskriterierne er opdelt i 5 kategorier som
hvert beskriver de forskellige temaer som er
essentielle for at skabe gode pladser for mennesker, jf. figur 21. De enkelte stoppesteder er
vurderet på en skala fra 1-4 indenfor hvert tema

(fra en meget lille opfyldelse af kriteriet til en
meget god opfyldelse af kriteriet). Dette er ikke
en absolut skala, og karakteren refererer udelukkende til det potentiale, som findes på stedet.
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De fem kvalitetskategorier er gennemgået herunder

Figur 22: Oversigtskort med kvalitetsvurdering af stoppesteder

Med anvendelse af den beskrevne metode er der gennemført en kvalitetsvurdering af udvalgte stoppesteder langs
korridoren. På figur 22 kan der ses et oversigtskort med analyseresultater, og i de efterfølgende afsnit er de pågældende lokaliteter gennemgået i detaljen.

Tilgængelighed
Sikrer god tilgængelighed for alle brugergrupper. Tilbyder en god og tryg forbindelse for både
cyklister og gående, da disse er de mest almindelige måder at komme til og fra offentlig transport. Sørger for at pendlingsparkeringspladser er effektivt udnyttet med overlappende funktioner i perioder med færre biler, samt forsøge at gøre dem attraktive ved første indtryk.

Tryghed
Fokuserer på at skabe et trygt miljø omkring stoppestederne, både trafikalt gennem skærpet
fokus på fodgængere og igennem god belysning af stoppestedet, da dette skaber tryghed igennem visuelt overblik. Derudover skabes tryghed igennem fortætning med forskellige funktioner,
herunder boliger. Denne fortætning sikrer menneskeligt nærvær på pladsen og ”lys i vinduerne”

Identitet & orientering
Stoppestedet har brug for en tydelig og læsbar identitet som et sted beregnet til kollektiv
transport, da det gør det nemmere for ikke-stedkendte at orientere sig. Dette gælder tilgængeligheden til information om både kollektiv trafik og lokalmiljøet, men pladsen skal også være let
at aflæse uden skilte. Derudover bør stoppestedet også afspejle det lokale miljø, samt være en
port til sammenhold og den lokale identitet.

Liv & Aktivitet
Giver forudsætninger for et enklere hverdagsliv for pendlere og øvrige beboere ved hjælp af
koncentrerede services, funktioner og aktiviteter omkring stoppestedet. Udnyt stoppestedets
potentiale som samlingspunkt og forskellige grupper gennem at opmuntre mennesker til at
besøge pladsen ikke bare i forbindelse med transit, men som et naturligt mødested.

Attraktivitet & Herlighedsværdier
Stoppestederne bør tilbyde et behageligt og attraktivt miljø, som gør at ventetider føles kortere
og skaber et positivt billede af rejsen. Omhu i designet, komfortable og taktile materialer, et
velholdt miljø, en menneskelig skala af rum og bygninger og et godt mikroklima bidrager til en
positiv oplevelse. Lad pladsen afspejle den lille bys unikke kvaliteter.
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Campus (Bengerds Allé)
Stoppestedet er placeret i en vendesløjfe i den
sydlige ende af busruten for linje 401A. Området
omkring stoppestedet er inaktivt med få bygninger eller aktive destinationer tæt på. De fleste som
benytter stoppestedet, bor i parcelhusområdet
sydvest for Bengerds Allé. Stoppestedet har
læskærm og businformation, men mangler god
belysning og fodgængerovergang over Bengerds
Allé. Der er potentiale for fortætning på den
nordlige side – og der er planer om at udvide
Ringsted Campus, hvor stoppestedet og pladsen omkring dette kunne fungere som entré til
området fra syd.
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mængde langs Jernbanevej og et begrænset
antal fodgængerovergange. Der mangler også
omsorg for lokalmiljøets design, materialer og
vedligeholdelse, særligt omkring busterminalen,
som kan skabe gode forhold for ophold omkring
stationen.

Figur 23: Kvalitetsvurdering Campus (Bengerds Allé)

Tilgængelighed

Tryghed

Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.7, hvor der er
redegjort nærmere for stedet.

Aktiviteter
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Identitet &
orienterbarhed

Torvet
Torvet er for nyligt opgraderet, inklusiv et nyt
kombineret stoppested med perroner. Pladsen er
godt forbundet med gangruterne i midtbyen og
har en aktiv kantzone med kommercielle funktioner, som bidrager til en levende plads. Der er
god mulighed for ophold og aktivitet i et attraktivt
miljø. Med den nye pavillon er der kommet flere
aktivitetsmuligheder på pladsen – også ved dårligt vejr. Pladsen har en tydelig identitet og det er
nemt at finde bussen i byrummet.

Figur 24: Kvalitetsvurdering Torvet
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Campusskolen (Ahorn Allé)

Ringsted St.

Stoppestedet ved Campusskolen ligger placeret
i centrum af Ringsted campus med god tilgængelighed til omkringliggende destinationer. Der
er en grøn pladsdannelse ved siden af stoppestedet med siddepladser, men pladsen mangler
aktivitet. Ahornhallen ligger tæt på stoppestedet,
men den har – ligesom den øvrige bebyggelse en lukket facade mod pladsen. Det indbyder ikke
til liv og aktivitet i det offentlige rum. Pladsen er i
øvrigt domineret af de mange parkeringspladser.

Pladsen ved Ringsted St. har en tydelig identitet
med den gamle stationsbygning, store træer, og
de mange besøgende, som ankommer med tog
og bus. Der er kun få aktiviteter ved forpladsen,
og den opleves ikke urban eller som en tydelig
ankomst til Ringsted bymidte. Der findes potentiale for fortætning omkring stationen med boliger
og kommercielle funktioner, og dette kunne på
sigt skabe forudsætningen for en mere aktiv
stationsforplads

Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.11, hvor der
er redegjort nærmere for stedet.

Lokalt er tilgængeligheden dog begrænset for
fodgængere og cyklister grundet det overdimensionerede trafikrum, og den relativt store trafik-

44/80

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren

Aktiviteter
& liv
Identitet &
orienterbarhed

Attraktivitet &
Herlighedsværdier

Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren

45/109

Ringsted Centret (Nørregade)

Ringstedet (Nordre Ringvej)

Benløseparken

Stoppestederne ligger i den sydlige del af Nørregade, som er opgraderet med ny belægning
og byrumsudstyr, som skaber et attraktivt miljø
for handelslivet. Der er et smalt vejprofil med
begrænset plads til læskærme og udstyr, men til
gengæld indbyder pladsen til ophold og aktivitet.

Der er i dag dårlige adgangsforhold ved stoppestederne, og lokale tilgængelighed er begrænset
af den barriere som Nordre Ringvej udgør. Der
mangler vedligehold og omtanke i design af stoppestedsmiljø og omgivelserne, og udformningen
af tunnelen sammen med mangel på befolkede
steder, skaber utryghed ved stoppestederne og
vejen mellem de to. Pladsen er desuden udsat
for støj og forurening fra biltrafikken på Nordre
Ringvej, og mangler generelt en tydelig identitet
Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.4, hvor der er
redegjort nærmere for stedet.

Benløseparken er et klassisk modernistisk
boligområde med separerede områder for bolig,
erhverv og handel. Området omkring stoppestederne i sydgående retning, parken og Nordcentret, har potentiale til at fungere som områdets
centrum, men mangler i dag aktiviteter udover
områdets børnehave og de få åbne butikker
i Nordcentret. Stoppestederne ligger placeret
tilgængeligt, centralt i området, tæt på de fleste
boliger og med adgangsveje på tværs af parken
og boligområderne. Benløse Bypark er for nyligt
opgraderet med plads til aktivitet, men der er
dårlig visuel kobling mellem gaden og parken,
særligt ved stoppestedet (Benløseparken Øst).
Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.1, hvor der er
redegjort nærmere for stedet.

Figur 25: Ringsted Centeret (Nørregade)
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2.9 Brugerundersøgelse

Figur 27: Respondenternes formål med rejsen og forslag til forbedringer

Gehl har også brugt det digitale værktøj Maptionnaire til at indhente information fra de kollektive brugere i den aktuelle korridor omkring deres
oplevelser af busrejsen, stoppestederne og de
nærmeste omgivelser. Buspassagerer har bidraget med information omkring fem overordnede
temaer; Om den rejsende og rejsen, om ruten til
stoppestedet, oplevelsen af rejsen, oplevelsen af
stoppestedet samt potentiale for forbedringer. På
figur 26-figur og 27 fremgår udvalgte resultater
fra undersøgelsen.

Figur 27: Tv. Respondenternes formål med rejsen.
Th. Respondenternes forslag til forbedringer

Figur 26: Respondenternes alder
10

Figur 28: Respondenternes rejsemål (alle er steget på ved Ringsted St.)
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Da antallet af svar er relativt lavt, bør der ikke
drages vidtrækkende konklusioner på baggrund
af denne brugerundersøgelse, men svarene
giver dog indikationer på både, hvem der rejser
med bussen og nogle af deres erfaringer og
oplevelser fra rejsen.
Brugerundersøgelsen blev foretaget d. 05/01
2022 på en onsdag fra kl. 9-17, hvor busstoppestedet ved Ringsted st. blev undersøgt, ved at interviewe passagererne på forskellige parametre.
Først, en række spørgsmål om personen som
køn, alder, og hjem. Dernæst, spørgsmål om
selve rejsen som start og slut destination og hvor
hyppigt passageren anvender ruten. Afslutningsvis en kvalitativ vurdering af busstoppestedet og
ruten af turen med fokus på tryghed, nemhed
ved at komme til og fra stedet, pålidelighed af
bussen, tilbud af aktiviteter og venteforhold.
På dagen hvor brugerundersøgelsen blev gennemført, var der 2-4 grader varmt og om eftermiddagen regnede det. Mange af passagerne
opholdt sig derfor indendørs på stationen. Her
kunne de holde øje med infoskærme og få mad
og drikke fra butikskæden 7/11. Udover dette, var
der mange covid relaterede restriktioner i denne
periode. Disse faktorer medvirkede til, at der kun
var få passagerer ved busstoppestedet udenfor,
og dermed et lavt antal besvarelser.
Undersøgelsen viste et stort behov for læ og ly
fra regn og vind ved busstoppestedet. Dette er
på trods af de fire nuværende læskærme. Dette
var særligt tydeligt, da det regnede den pågældende dag, hvor mange af passagerne foretrak
at opholde sig i stationsbygningen. Derudover
var der et behov for flere siddepladser ved
busstoppestedet. På nuværende tidspunkt er
der kun to bænke i hver retning, dvs. fire i alt og i
denne corona periode kan der kun sidde en person/gruppe pr. bænk, hvilket udgør fire personer
totalt. Dette er væsentligt, da mange af passagerne er ældre.

grønne områder, da buspladsen ved Ringsted
St. består af store asfalterede og flisebelagte
overflader.
I selve stationsbygningen, 50 m fra busstoppestedet, findes der kun ét toilet, som er betalingstoilet (5 kr.). Flere af passagerne efterspørger
flere toiletter, og mener ikke de skal koste penge.
I forhold til selve busrejsen nævner én, at bedre
kommunikation mellem bus og tog ville hjælpe,
da der mangler skærme om busafgange i stationsbygningen, da mange kommer fra stationen
og skal videre med en bus. En anden nævner
behov for flere spisesteder og butikker. Dog var
størstedelen tilfredse med det nuværende stoppested.
Til fremtidige forbedringer anbefales det, at der
laves flere brugerundersøgelser, som kan understøtte disse besvarelser, så konklusionen bliver
mere tydelig. På trods af antallet af besvarelser,
ville det være hensigtsmæssigt at fokusere på
en bedre overgang mellem stationsbygningen og
busstoppestedet, hvor der inkluderes flere siddepladser, gerne ældre og muligvis corona venlige,
med bedre læ og ly for regn og vind og med flere
grønne elementer. Det ville være relevant med
infoskærme om busafgange både i stationsbygningen og ved busstoppestedet. Herudover er
der behov for flere gratistoiletter og eventuelle
flere spisesteder og butikker.

Undersøgelsen har også vist, at der mangler
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3 Forslag til
BRTinspirerede
tiltag

Figur 29: Oversigtskort med alle de foreslåede tiltag
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På baggrund af korridoranalysen er der foreslået
en række BRT-inspirerede tiltag, som kan medvirke til at indfri ambitionen om et trængselsfrit
tracé med god fremkommelighed og attraktive
stoppestedsmiljøer langs korridoren. Forslagene
er sammenfattet på figur 29.
Korridoranalysen viser bl.a. at der er væsentlige
fremkommelighedsproblemer i krydset Næstvedvej/Jernbanegade, ved stationen og i området
omkring Ringsted Outlet og Vestmotorvejen.
Ved rampeanlægget for Vestmotorvejen, er Ringsted Kommune og Vejdirektoratet allerede i gang
med at udvikle fremkommelighedsprojekter, der
er forholdsvis velbeskrevne.
Ringsted Kommune har også igangsat et analysearbejde ift. omdannelse af rundkørslen ved
Ringsted Outlet for at forbedre trafikafviklingen i
området.
Mulighedsstudiet giver også forslag til forbedringer af nogle af disse projekter mv. På de
resterende strækninger er der foreslået BRT-inspirerede tiltag, som kan sikre bussens fremkommelighed.
I forhold til stoppestedsmiljøerne er der i korridoranalysen peget på uforløste byrumspotentialer ved Benløseparken, Ringstedet, Ringsted
St. og Campuspladsen. Disse er derfor særligt
interessante i forhold til at kombinere attraktive
byrum og stoppestedsmiljøer. Der er også givet
forslag til hvilke øvrige stoppesteder, der med
fordel kan få nye læskærme, da opholdet ved
stoppestedet er et vigtigt led i den samlede rejse
med bussen.

flere passagerer fra Benløseparken samt de nye
byudviklingsområder nord for Benløseparken.
Ligeledes forventes der også fremover at kunne tiltrækkes passagerer fra området omkring
Odinsvej, når det udvikles med boliger og
erhverv. For at opnå størst mulig effekt er det
foreslået at optimere placeringen af korridorens
stoppesteder i forhold til de nye muligheder der
følger med områdets omdannelse fra industrierhverv. Her kan der endvidere høstes endnu
større fordele end der sædvanligvis opnås, hvis
området byplanlægges med baggrund i at fremme de grønne transportformer mest muligt.
Alle de nævnte tiltag er beskrevet i nærmere
detaljer i de efterfølgende afsnit.

3.1 Benløseparken
Benløseparken er et klassisk modernistisk
boligområde med separerede områder for bolig,
erhverv og handel. Området omkring stoppestederne i sydgående retning, parken og Nordcentret, har potentiale til at fungere som områdets
centrum, men mangler i dag aktiviteter udover
områdets børnehave og de få åbne butikker i
Nordcentret. Høj hastighed langs Benløseparken
og Smålodsvej skaber utryghed særligt blandt
skolebørn i området.

Ved Benløseparken er det foreslået at nedlægge
sløjfekørslen, så bussen ikke kun kører igennem området i den ene retning. Dette er ikke i
sig selv et BRT-inspireret tiltag, men det er dog
i tråd med principperne og tankerne omkring
BRT, at busbetjeningen er effektiv, hurtig, og
direkte. Ændringen forventes at kunne tiltrække
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Figur 30: Benløseparken oversigtskort
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Stoppestederne (i indadgående retning) ligger
placeret tilgængeligt, centralt i området, tæt
på de fleste boliger og med adgangsveje på
tværs af parken og boligområderne. Grundet høj
hastighed langs Benløseparken og Smålodsvej
opleves miljøet omkring stoppestederne ikke
særligt trygt, og en mangel på aktiviteter og
vinduer mod gaden skaber også en oplevelse af
utryghed særligt om aftenen og natten. Benløse Bypark er for nyligt opgraderet med plads til
aktivitet, men der er dårlig visuel kobling mellem
gaden og parken, særligt ved stoppestedet (Benløseparken Øst). Gademiljøet omkring Benlø-

separken er domineres af biltrafikken og er ikke
særligt attraktivt eller indbydende for fodgængere
og cyklister.

Forslag til BRT-inspirerede tiltag
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Figur 31: Benløseparken kvalitetsvurdering

Figur 32: Der er i dag sløjfekørsel rundt om Benløseparken
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Der er ingen fremkommelighedsproblemer på
denne del af korridoren.
Busbetjeningen i Benløseparken er kendetegnet
ved, at der er sløjfekørsel i denne del af korridoren. Stoppestedet Benløse Kro (Roskildevej)
har stoppesteder i begge retninger, men herefter
kører bussen en ensrettet rute videre via Roskildevej, Smålodsvej, Benløseparken og Fredensvej, inden den igen har stoppested ved Benløse
Kro (Roskildevej), jf. figur 32.

56/80

Der er mange stoppesteder langs sløjfen, og de
ligger med ca. 250 m indbyrdes afstand, hvilket
er forholdsvis kort. Stoppestederne er desuden
kendetegnet ved at have et lavt antal daglige
brugere. Dette er på trods af, at der særligt ved
Benløseparken er et stort passagerpotentiale fra
etagebebyggelsen.

Forslag til BRT-inspirerede tiltag

Sløjfekørsel er typisk nødvendigt, når der ikke
er et naturligt sted for en bus at vende i rutens
endepunkt. Denne form for busbetjening opfattes
generelt som en ulempe for brugerne, da det
medfører omvejskørsel og forlænget rejsetid for
en del af buspassagererne.

3.1.1

Løsningsbeskrivelse

Sløjfekørsel er ikke foreneligt med højklasset
busbetjening, hvor der tilstræbes et BRT-lignende serviceniveau. Det foreslås derfor at erstatte
sløjfekørslen med dobbeltrettet busbetjening på
Fredensvej og Benløseparken i kombination med

Forslag til BRT-inspirerede tiltag
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etablering af en vendeplads i den østlige ende af
Benløseparken på private arealer. Nedlægning
af sløjfekørsel og arealerhvervelse fra private
lodsejere forudsætter politisk godkendelse.
Forslaget vil medføre, at linje 401A ikke længere
vil betjene stoppesteder på Smålodsvej og på
Roskildevej nord for Fredensvej. Disse stoppesteder betjenes allerede af andre buslinjer, som
dog har en mindre højfrekvent drift. På Roskildevej er der tale om linje 240 med ½-timedrift i
hverdagsmyldretiden og ellers timesdrift samt
linje 467 med en enkelt morgenkørsel kl. 7 fra
Smålodsvej til Vigersted. På Smålodsvej har linje
415 timesdrift i hverdagsdagtimerne og linje 465
har en morgenkørsel til skolen på Smålodsvej og
fem eftermiddagskørsler fra skolen.

Etablering af en vendeplads forudsætter arealerhvervelse fra Benløse Bypark, der er privat ejet.
Der skal erhverves ca. 900 m2, såfremt vendepladsen udformes tilsvarende den eksisterende
vendeplads i den sydlige ende af korridoren ved
Bengerds Allé.

Figur 33: Benløseparken oversigt tiltag

Fordelen ved ændringen er, at serviceniveauet
hæves ved Benløseparken, hvor der er et dokumenteret potentiale for at tiltrække flere passager. Samtidig bliver busdriften mere forståelig for
brugerne. Etableringen af vendepladsen åbner
også op for mere fleksibilitet i busdriften, da der
i højere grad vil være mulighed for eksempelvis
tidsudligning.
Stoppestedet Benløseparken foreslås samtidig
flyttet tættere på Nordcentret for at skabe mulighed for, at der kan ske en aktivering af centerets
kommercielle og offentlige funktioner, jf. figur
32. Ved begge stoppesteder foreslås enten en
hævet vejbane eller indsnævring til et spor for at
dæmpe hastigheden og skabe sikre fodgængerovergange. På Fredensvej foreslås der etableret
et enkelt stoppestedspar cirka midt på strækningen. I dag er der to stoppesteder langs denne
delstrækning, og de sammenlægges derfor som
en del af at nedlægge sløjfekørslen.
Stoppestederne ved Benløseparken og Benløseparken (Øst) får alle nye læskærme for at give
gode muligheder til læ og ophold.
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Figur 34: Ny udformning af Roskildevej

3.2 Roskildevej
Ringsted Kommune har i længere tid haft planer
om at udføre et klimaprojekt langs Roskildevej.
Projektet forventes udført inden 2025, og indebærer etablering af klimabede langs vejsiden,
hvor der i dag er parkering. Herudover indebærer
projektet også en generel trafiksanering af strækningen for også at højne trygheden og trafiksikkerheden.

omdanne klimabedet til en busbane op til krydset. En reduktion i antallet af kørespor vurderes
imidlertid at medføre væsentlig kødannelse på
strækningen, hvilket også vil forværre forholdene
for busbetjeningen. Etablering af busbane op til
krydset vil reducere antallet af parkeringspladser
på Roskildevej og påvirke klimaprojektet.

På strækningen syd for Fredensvej er der dog
kun planlagt klimabede i den vestlige vejside
tæt på Holbækvej, jf. figur 34. På denne del af
strækningen vil der således fortsat være parkeringspladser i vejsiden. Der er gennemført en
parkeringsanalyse for hele strækningen, og der
genetableres et antal svarende til det faktiske
behov.
Projektet har taget hensyn til, at der er et behov
for at øge kapaciteten for trafikstrømmen mod
motorvejen og midtbyen. Derfor er svingbanen
forlænget i forhold til de eksisterende forhold.
Herudover bevarer projektet de eksisterende forhold knyttet til busbetjeningen. Det vil sige, at der
fortsat vil være stoppested i indadgående retning
i vejsiden ved Fredensvej, hvor der i dag er indog udstigning direkte til fortov. Der etableres gennemgående cykelstier som en del af klimaprojektet, og fremover vil passagererne skulle stå
på og af direkte fra og til cykelstien. Der er ingen
siddemuligheder og læskærm ved stoppestedet.
Inventaret består af en stoppestedsstander med
countdown og en affaldskurv.

3.2.1

Det planlagte klimabed tæt på krydset ved
Holbækvej og behovet for parkering efterlader i praksis ikke plads til, at der kan etableres
BRT-inspirerede tiltag på strækningen uden
at reducere i antallet af kørespor eller ved at

Kilde: Dispositionsforslag fra 2019.
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Figur 35: Løsningsforslag ved rampeanlægget, TSA36, Vestmotorvejen

3.3 Nordre Ringvej v. Vestmotorvejen
Strækningen mellem Holbækvej og stoppestederne ved Ringstedet forløber på tværs af
Vestmotorvejen (E 20). Vejens omgivelser er
naturligt præget af motorvejen, som lægger
beslag på store områder og medfører en del støj
og forurening. Selve vejanlægget er indrettet på
bilisternes præmisser med brede kørespor og høj
hastighed. Der er cykelsti og fortov i begge vejsider, som sikrer at det er muligt at færdes langs
strækningen, men den indbyder ikke til ophold,
og der er heller ingen funktioner langs vejen,
som gør dette aktuelt. Der er således heller ikke
behov for stoppesteder på strækningen.
Busserne på linje 401A oplever i dag stor forsinkelse i udadgående retning om eftermiddagen,
når den skal passere motorvejen og krydset
ved Holbækvej. I indadgående retning er der
også små forsinkelser om eftermiddagen og om
morgenen.
Trængslen påvirker også biltrafikken, og Vejdirektoratet har på den baggrund foreslået en
krydsombygning, jf. figur 35. Ombygningen
indebærer bl.a. etablering af to gennemgående
spor i nordgående retning. Der vil også være to
gennemgående spor i sydgående retning, da der
etableres en ny højresvingsbane mod motorvejen. Vejdirektoratets forslag har ikke medregnet
trafikken fra den planlagte udvidelse af området
omkring Ringsted Outlet.

3.3.1

at være forsinkelse i samme omfang som i den
modsatte retning.
Det foreslås, at der implementeres busprioritering i krydset Holbækvej/Roskildevej og i selve
rampeanlægget, da dette vil medvirke til at forbedre busfremkommeligheden yderligere.

3.4 Ringstedet
Stoppestedet bruges af besøgende til jobcenter/
ungdomscenter og Ringstedet indkøbscenter.
Der er i dag dårlige adgangsforhold ved stoppestedet, særligt i udadgående retning, og der
mangler vedligehold og omtanke i design af
stoppestedsmiljø og omgivelserne, som er udsat
for vejr, støj og forureninger.
Placering af stoppesteder og udformning af Nordre Ringvej uden krydsningsmuligheder skaber
lange omveje til destinationerne, og udformningen af tunnelen sammen med mangel på befolkede steder, skaber utryghed ved stoppestederne og vejen mellem de to.

Løsningsbeskrivelse

Det er vurderet, at Vejdirektoratets trængselsforebyggende tiltag også vil medvirke til en
markant forbedring for bustrafikken i udadgående retning om eftermiddagen, hvor der opleves
store forsinkelser.
Der forventes små forbedringer i sydgående
retning, hvor der dog heller ikke er konstateret

Kilde: Vejdirektoratet.
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Figur 36: Ringstedet/Nordre Ringvej oversigtskort

Den lokale tilgængelighed er begrænset af den
barriere som Nordre Ringvej udgør, og hvor det
eneste krydsningspunkt på strækningen er ved
gangtunnelen i nord. Dette skaber lange omveje
for buspassagererne, som står af på den ene
side af Nordre Ringvej, og skal videre på den
anden side af vejen.

Miljøet ved selve stoppestederne er råt og i dårlig
vedligeholdelsesmæssig stand, og der savnes
hensyntagen til brugernes behov. Gangforbindelserne er desuden placeret dårligt og kunne være
lagt mere hensigtsmæssigt. Pladsen er desuden
udsat for støj og forurening fra biltrafikken på
Nordre Ringvej, og mangler generelt en tydelig
identitet.

Stoppestederne ligger også isoleret fra andre destinationer længere væk fra Nordre Ringvej, med
få aktiviteter omkring pladsen om aftenen, særligt
omkring gangtunnelen, som giver en oplevelse af
utryghed.

Figur 37: Kvalitetsvurdering Ringstedet/ Nordre Ringvej
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3.4.1

Løsningsbeskrivelse

Begge stoppesteder foreslås flyttet til en placering ved gangtunnelen, for at minimere gangafstand til de forskellige destinationer på begge sider af vejen. Ved at placere stoppestederne ved
tunnelen og skabe et mindre byrum i tilslutning
hertil, bliver de også mere synlige for besøgende
til området. Dermed skabes der et opholdssted
for besøgende til Ringstedet og spisestederne på
den vestlige side af Nordre Ringvej, og området
får samtidig et visuelt løft.
Stoppestederne bliver også nemmere at finde,
samtidig med at området omkring tunnelen bliver

levende og vil opleves mere trygt. Nye læskærme bidrager til en tydelig identitet for bussen, og
de suppleres med yderligere glassafskærmning
for at beskytte mod vejr, støj og forureninger.
Autoværnet suppleres ved siden af stoppestedet
med en støjskærm og beplantning langs vejen,
som reducerer generne fra trafikstøjen.

Figur 39: Ringstedet/Nordre Ringvej

Trappeanlægget ned mod sidevejene designes
med siddepladser og beplantning, som skaber
mulighed for ophold i tilknytning til stoppestedet.
Gangtunnelen og området omkring stoppestedet
suppleres med belysning i menneskelig skala,
som bidrager til øget tryghed.

Figur 38: Ringstedet/Nordre Ringvej
Figur 39: Ringstedet, oversigtskort udformning stoppested

Figur 38: De nye stoppestedsplacering medfører, at gangafstandene til destinationer på den modsatte side af tunnelen bliver
mindre.
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Figur 40: Referencebilleder, Ringstedet

Rampeanlæg, Gamlestadens Fabriker, Göteborg

Figur 41: Visualisering af Ringstedet

Movias +Stop koncept

Figur 41: Visualisering af det nye stoppested og trappeanlæg ved Ringstedet. I baggrunden ses indkøbscenteret ved Ringstedet
og Ringsted Outlet. Der etableres et lignende miljø på den anden side af vejen.
Måløv Akse, foto: Kåre Viemose

Måløv Akse, foto: Kåre Viemose

3.5 Den fembenede rundkørsel
Den fembenede rundkørsel ved Ringsted Outlet er i perioder trængselsramt med forsinkelse
og kødannelse. Dette forventes at blive værre i
fremtiden, når området omkring Ringsted Outlet udvides med flere butiksområder. Samtidig
forventes Vejdirektoratets projekt ved rampeanlægget at kunne medføre, at mere trafik afvikles i
retning mod rundkørslen.
Rundkørslen påvirker også bussens fremkommelighed, og dette er særligt tydeligt i eftermiddagsmyldretiden, hvor bussen oplever stor forsinkelse.
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Foranlediget af trængselsproblemerne er Ringsted Kommune ved at se nærmere på, hvordan
trafikafviklingen kan forbedres i rundkørslen. På
nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til,
hvilken løsning der skal anlægges, og der overvejes forskellige muligheder, herunder forskellige kombinationer af firebenede signalkryds og
endog toplanskryds.

3.5.1 Løsningsbeskrivelse
På dette sted er det vigtigt at tilvejebringe en
forbedring af bussens fremkommelighed og en
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bedre betjening af Ringsted Outlet, som i dag ligger med relativt stor afstand fra de eksisterende
stoppesteder. Ombygningen af rundkørslen giver
en unik mulighed for at forbedre begge disse forhold. Det anbefales derfor at prioritere linje 401A
højt i den videre planlægning af rundkørslens
ombygning.
For at fremme bussens vilkår er det vigtigt, at
bussens rute ikke besværliggøres eller forlægges til sideretninger, hvor dens fremkommelighed
ofte vil blive nedprioriteret i forhold til hovedretningerne. Det kunne eksempelvis være tilfældet
i en løsning som vist på figur 42, hvor Kaserne
Parkvej bliver prioriteret over Nørregade. En
sådan rute har også den ulempe, at den vil være
mindre komfortabel, da den indebærer mange
svingmanøvrer på en kort strækning. Samtidig vil

det være vanskeligt at betjene Ringsted Outlet
med nye stoppesteder, da de grundet trafiktekniske årsager vil skulle placeres på Nørregade,
hvor der er stor gangafstand til Ringsted Outlet.

Figur 43: Principiel løsning for ombygning af rundkørsel ved Ringsted Outlet – Alternativ 2

På figur 43 er der givet et eksempel på en
principiel og ambitiøs løsning, som i højere grad
tilgodeser bussen og samtidig også har potentialet til at medføre en markant fremkommelighedsforbedring for de øvrige trafikanter.

Stoppested i begge retninger tæt på krydset

Figur 42: Principiel løsning for ombygning af rundkørsel ved Ringsted Outlet – Alternativ 1

Potentielle
stoppestedsplaceringer
i udadgående retning

Stoppested i
indadgående retning

Figur 43: Omlægning af veje med mulighed for byudvikling i kombination med nye stoppesteder

I den viste løsning er der mulighed for at oprette stoppesteder tæt på Ringsted Outlet, da
krydset ved Klosterparks Allé signalreguleres vil
der være gode og sikre fodgængerfelter, som
passagererne kan bruge, når de skal på tværs af
Nordre Ringvej.
Trafikken fra Nørregade vil desuden have gode
muligheder for at komme mod nord, da de foretager et højresving, hvor der som udgangspunkt
altid er en god fremkommelighed. Passage af
Kaserne Parkvej foregår som en del af den gennemkørende trafik på Nordre Ringvej, og bussen
prioriteres dermed også højt dette sted. Dette
gælder i udgangspunktet også i modsat retning,
hvor der tilmed vil være mulighed for at prioritere bussens venstresving fra Nordre Ringvej til
Nørregade.
Løsningen indebærer arealerhvervelse, hvor

Nørregade forlægges, men åbner samtidig op for
en potentiel byudviklingsmulighed i det tilbageværende areal mellem de forskellige veje.
Der ses således gode muligheder for at fremme
både bussens og biltrafikkens fremkommelighed
samtidig med, at der tilvejebringes gode stoppesteder og mulighed for yderligere byudvikling.
Løsningen kan evt. medvirke til at begrænse den
gennemkørende trafik i indre by, som også bidrager til at forringe fremkommelighed for busserne
på linje 401A.
3.6 Mellem Nordre Ringvej og Ringsted St.
På denne strækning har linje 401A en rimelig
fremkommelighed, men de snævre forhold i midtbyen gør det vanskeligt at forbedre forholdene
med BRT-inspirerede tiltag. Stoppestederne ved

Figur 42: Principiel løsning med Nørregade som sideretning til Kaserne Parkvej, som tilsluttes direkte til Nordre Ringvej.
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Ringsted Sygehus og Torvet er velbesøgte og
blandt de mest populære i korridoren, og overgås kun af passagerantallet ved Ringsted St.,
Ringstedet og Campuspladsen.
Der er gode stoppestedsforhold på hele strækningen, hvilket især er tydeligt i området omkring
Torvet, hvor der for nylig har været en gennemgribende renovering, som også har omfattet
stoppestederne. De øvrige stoppesteder har som
udgangspunkt et godt serviceniveau, men ved
Ringsted Sygehus er der dog tale om et stoppestedpar med et mere bedaget udtryk.
Der er planer for yderligere udvikling af bymidten, men det har ikke nævneværdig betydning for
busbetjeningen i korridoren. Ligeledes er der er
planlagt klimatilpasningsprojekt for Sjællandsgade.
3.6.1 Løsningsbeskrivelse
Korridoranalysen har ikke peget på, at der er behov for væsentlige indsatser på denne delstrækning. Der ses heller ikke et passagerpotentiale
i at justere stoppestedsplaceringer som et led i
den planlagte byudvikling. Stoppestederne er således allerede placeret godt i denne del af byen,
og udgangspunktet er således godt i forhold til at
tiltrække nye passagerer.
Det planlagte klimatilpasningsprojekt i Sjællandsgade begrænser mulighederne for busfremkommelighedstiltag, men udgør samtidig en oplagt
mulighed for at renovere de eksisterende stoppesteder ved Søgade. Det anbefales derfor, at
dette tænkes ind i klimatilpasningsprojektet.
Det anbefales også at gennemføre en egentlig
stoppestedsopgradering ved Ringsted Sygehus
med nye læskærme, da der er tale om et af de
mest populære stoppesteder i korridoren.
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3.7 Ringsted St.

Figur 44: Ringsted St. oversigtskort

Linje 401A har i dag stoppested inde på busterminalen ved Ringsted St. Det udgør imidlertid
en omvej for bussen at køre ind på selve busterminalen, da den ikke ligger langs bussens rute
via Sjællandsgade-Jernbanevej-Næstvedvej.
Fremkommelighedsanalysen dokumenterer, at
omvejskørslen ved Ringsted St. er en af de største årsager til forsinkelse på bussens samlede
rute. Dette er særligt udtalt i myldretiderne, hvor
der er meget trængsel på Jernbanevej. Her oplever bussens passagerer at sidde unødigt i kø for
at køre omvejen til og fra busterminalen.
Stoppestederne ved Ringsted St. har som udgangspunkt et højklasset niveau med læskærm
og siddemuligheder og direkte gangforbindelser
til bl.a. togperronerne. Brugerundersøgelsen
har imidlertid også vist, at læskærmene bliver
fravalgt til fordel for ophold i stationsbygningen i
forbindelse med regnvejr.
Pladsen ved Ringsted St. har en tydelig identitet
med den gamle stationsbygning, store træer, og
de mange besøgende, som ankommer med tog
og bus. Der er kun få aktiviteter ved forpladsen,
og den opleves ikke urban eller som en tydelig
ankomst til Ringsted bymidte.
Busterminalen betjener et stort antal busser
fra det regionale opland, og den opleves som
overdimensioneret og dårligt vedligeholdt. Biltrafikken dominerer Jernbanevej, og skaber en
barriere videre mod midtbyen både visuelt og
tilgængeligt. Der findes potentiale for fortætning
omkring stationen med boliger og kommercielle
funktioner, og dette kunne på sigt skabe forudsætningen for en mere aktiv stationsforplads.
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Figur 45: Ringsted St., stationsforplads

Figur 46: Ringsted St., busterminal

Pladsen har god lokal og regional tilgængelighed
med både bus og tog. Lokalt er tilgængeligheden dog begrænset for fodgængere og cyklister
grundet det overdimensionerede trafikrum, og
den relativt store trafikmængde langs Jernbanevej og et begrænset antal fodgængerovergange.
Sjællandsgade som primær kobling mod midtbyen er domineret af vejareal for biler og opleves
ikke urban.
Der findes potentiale for en del kommercielle
funktioner i stationsbygningen og på den anden
side af Jernbanevej, men der mangler en koncentration af aktiviteter, som kan bringe liv til
forpladsen udover at vente på tog og bus. Der
mangler også omsorg for lokalmiljøets design,
materialer og vedligeholdelse, særligt omkring
busterminalen, som kan skabe gode forhold for
ophold omkring stationen. Der er en mangel på
boliger og åbne servicefunktioner om aftenen og
natten, hvilket kunne bidrage til, at flere fik blik
på pladsen og dermed øget tryghed.
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3.7.1

Figur 47: Kvalitetsvurdering Ringsted St.

Tilgængelighed

Tryghed

Aktiviteter
& liv

Løsningsbeskrivelse

Det er forbundet med forsinkelse og opleves som
en omvej, at busserne på linje 401A standser på
busterminalen ved Ringsted St. Det foreslås derfor at flytte stoppestederne væk fra busterminalen, så de placeres mere naturligt i forhold til bussens rute. I retning mod Benløseparken foreslås
stoppestedet placeret på Sjællandsgade tæt på
krydset ved Jernbanevej. I retning mod Ringsted
Campus foreslås stoppestedet enten placeret
på Sjællandsgade lidt nord for stoppestedet
eller på Jernbanevej ud for stationsforpladsen.
Ved alle placeringerne af stoppestederne er der
plads til at etablere en bushelle til tryg og sikker
ind- og udstigning uden konflikt med cyklende og
læskærme.
Løsningen indebærer en lidt større gangafstand
til togperronerne, og at passagerne i højere grad
skal krydse Jernbanevej for at komme til og fra
stoppestedet. Dette er ulemper i forhold til den
eksisterende løsning, men vurderes samlet set
at være en forbedring i forhold til dagens situation. For at gøre det lettere at krydse Jernbanevej
etableres der et nyt fodgængerfelt i den vestlige
vejgren i krydset Sjællandsgade/Jernbanevej.

Identitet &
orienterbarhed

Attraktivitet &
Herlighedsværdier

Det nye stoppested i nordgående retning placeres i starten af Sjællandsgade, hvor bushelle og
læskærm integreres med foreslået klimasikringsprojekt langs gaden.
Der findes to alternative placeringer af stoppested i sydgående retning. I version A placeres
stoppestedet langs Jernbanevej på den østlige side af krydset ved Sjællandsgade, tæt på
indgang til stationen og togperronerne med god
tilgængelighed og synlighed. Dog er arealet
begrænset på denne plads og en del af de store
træer foran stationsbygningen, som skal fjernes.
I version B placeres stoppestedet langs Sjællandsgade; tæt på det nordgående stoppested.
Dette giver god synlighed for bussen og mere
plads till stoppested og perron. Det er også en
fordelagtig løsning for de buslinjer, som varetager den øst-vestgående bybusdrift, da de også
har mulighed for at anvende de nye stoppesteder. Det medfører dog en længere gangvej for
skifte mellem bus og tog. Fordele og ulemper
fremgår også af tabel 2.

Stationsforpladsen foreslås samtidig udvidet
ved at flytte og minimere areal til taxa og afsætningspladser foran stationen, da det vil give mere
plads til ophold og cykelparkering. Forslaget tager sit afsæt i det foreliggende klimatilpasningsprojekt på stedet, hvor der etableres nedsivning
og øget beplantning. Dette koncept udvides som
en del af forslaget, hvormed der at skabes mere
plads til mennesker og aktivitet på pladsen.
Krydset mellem Jernbanevej og Sjællandsgade
foran stationen hæves for at dæmpe hastigheden for passerende biler og give bedre tilgængelighed for fodgængere som krydser vejen. En ny
fodgængerovergang på vestlige siden af krydset
giver en mere direkte kobling til busterminal og
station.
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Tabel 2: Fordele og ulemper ved de forskellige placeringer af stoppesteder

Figur 48: Ringsted St. byrumsopgradering skitse A med stoppested på Jernbanevej

Figur 49: Ringsted St. byrumsopgradering skitse B med begge stoppesteder på Sjællandsgade
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Figur 50: Visualisering af det nye stoppested ved Ringsted St.

Figur 51: Referencebilleder for beplantning, belægninger og inventar

Gennemtrængelig belægning, betonfliser

Modulær bænke, Punto Design

Orientkaj Station, Nordhavn

Cykelparkering, Nørreport Station

Referencebilleder for beplantning, belægninger og inventar, som med fordel kan overvejes ved Ringsted St.

Den nye placering af stoppesteder indebærer en
mere direkte rute for bussen, som giver kortere
rejsetid og mindre omvej for passagererne. Stoppestederne bliver bedre koblet til bymidten, og
skaber en bedre visuel kobling mellem stationen
og Sjællandsgade. Den nye overgang skaber
bedre fodgængerforbindelser (for alle) over Jernbanevej og dermed tryggere trafikmiljø. En større
entréplads ved stationen skaber en visuelt bedre
ankomst til Ringsted, mere plads til ophold og aktivitet omkring stationen, og samtidig indarbejdes
der klimasikringstiltag på pladsen.
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Udfordringen med løsningsforslagene er, at
busserne på linje 401A kommer længere væk fra
busterminalen, og dermed også omstigningen
til andre buslinjer. Afstanden til togperronerne er
mere eller mindre den samme som i dag.

3.8 Næstvedvej/Jernbanevej
Det er velkendt, at der er trængselsudfordringer
i krydset Næstvedvej/Jernbanegade. Ringsted
Kommune har løbende optimeret og forbedret
krydset. Det er senest ombygget i 2016, og
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signalets funktion er efterfølgende blevet justeret
i 2017 og 2020.
Der er dog fortsat betydelige trængselsudfordringer, og dette påvirker i særdeleshed bil- og
bustrafikken fra syd med retning mod Ringsted
St. Der opleves således markant kødannelse
og forsinkelse for de venstresvingende fra syd,
hvorimod de medkørende bilister i nordgående
retning efter sigende fortsat nyder en god fremkommelighed. På Jernbanevej er der ligeledes
forsinkelse for bussen i retning.
Det er generelt vanskeligt at udvide krydset geometrisk, da vejbroen over banen og jernbanen
parallelt med Jernbanevej begrænser mulighederne for at lave vejudvidelser. Det er således
kun på krydset nordvestlige hjørne, at der er

arealer, som kan inddrages uden, at det samtidig
forringer vilkårene for de øvrige trafikanter til et
uacceptabelt niveau.

3.8.1

Figur 52: Forslag til ombygning af krydset Næstvedvej/Jernbanevej

Løsningsbeskrivelse

For at forbedre bussens fremkommelighed etableres der en busbane på Jernbanevej frem mod
krydset Næstvedvej/Jernbanevej, jf. figur 52.
Busbanen kan i princippet etableres på hele den
325 m lange strækning mellem Sjællandsgade
og Næstvedvej, men den foreslås indledningsvis
etableret i en længde der svarer til kødannelsen på stedet. I fremtiden kan den evt. udvides,
hvis trængslen og kødannelsen på strækningen
fortsætter med at stige. Herudover foreslås der
busprioritering i signalanlægget.

Figur 52: Forslag til busbane i udadgående retning på Jernbanevej og særligt svingareal til busser i indadgående retning.

Busbanen etableres på Jernbanevej, hvor der
i dag er et kørespor i hver retning samt fortove
og delte cykelstier i hver vejside. Der er i alt 15
m mellem skel på strækningen, og pladsen til
busbanen opnås ved at nedlægge fortovet langs
banen på den sydlige side af vejen.
Fortovet har kun begrænset anvendelse i dag, og
det er vurderet at være tilstrækkeligt med et fortov på den nordlige vejside, hvor der er boliger,
erhverv og sideveje. Fortovet nedlægges kun på
den strækning, hvor der etableres busbane, og
der anlægges en ny midterhelle således, at fodgængere kan krydse vejen sikkert ved fortovets
ophør.
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Ved at nedlægge fortovet i nordgående retning
kan de 15 m mellem skel indrettes med (fra
nord mod syd) 1,3 m fortov, 1,7 m delt cykelsti,
2 x 3,25 m kørespor og 3,25 m busbane, 2,0 m
cykelsti. Fortove og cykelstier vil blive smallere
end i dagens situation men vil fortsat have en
bredde der lever op til de gældende anbefalinger
for delte stier (fortov og cykelsti i samme niveau)
og cykelstier.
Busbanen gør, at bussen kan køre trængselsfrit
frem til og igennem krydset, og den giver en stor
rejsetidsbesparelse, som kan være endnu større
i myldretiderne. Rejsetidsbesparelsen er samtidig
ikke kun til gavn for busserne på linje 401A, men
også linjerne 440R, 466, 469 og 680.

Forslag til BRT-inspirerede tiltag

83/109

I modsat retning holder bussen ofte i kø i venstresvingsbanen på Næstvedvej. De ligeud
kørende i samme retning har imidlertid en god
trafikafvikling i dagens situation. Det er derfor
foreslået, at bussen fremover skal køre frem
til krydset i ligeudsporet på Næstvedvej. Selve
krydset udvides samtidig således, at bussen kan
foretage venstresving samtidig med og ved siden
af de venstresvingende i svingbanen. Pladsen til
dette nye supplerende venstresvingsareal ude
i krydsområdet og til den efterfølgende flettestrækning på Jernbanevej, opnås ved at nedlægge venstresvingsbanen og forbyde venstresving
i den nordlige vejgren samt inddrage dele af
det store fortovsareal på krydsets nordvestlige
hjørne.
I lighed med busbanen på Jernbanevej, giver
denne løsning ikke kun fordele for busserne på
linje 401A. Løsningen er også til gavn for linje
440R, 466, 469 og 680.
De foreslåede tiltag forventes ikke at påvirke de
øvrige trafikanter negativt. Biltrafikkens afvikling
vil således være den samme som i dag. Nedlægning af venstresvingsbanen i den nordlige
vejgren forhindrer ikke biltrafikken i at komme til
servicestationen, da der en eksisterende vejadgang ind til denne lidt længere mod nord, hvorfra
man kan foretage venstresving. Det vil fortsat
være muligt at køre til og fra servicestationen i
alle øvrige retninger.
Den foreslåede løsning kan potentielt opnå rejsetidsbesparelser i samme omfang som busbanen i
modsatte retning. For at opnå det fulde potentiale
kan det være nødvendigt også at justere på trafikafviklingen i krydset Næstvedvej/Søndervang.
Krydsets signal foreslås justeret på en sådan
måde, at det i myldretiderne afvikler samme
mængde biltrafik i nordgående retning, som der
kan afvikles i krydset ved Jernbanevej i nordgående retning. Med andre ord ønskes det, at
krydset ved Søndervang ikke sender mere trafik
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afsted til krydset ved Jernbanevej/Næstvedvej
end der er mulighed for at afvikle.
Det har den konsekvens, at bilisterne i nordgående retning opnår den samme rejsetid igennem
strækningen, men at de vil opleve at holde i kø
ved krydset ved Søndervang/Næstvedvej frem
for krydset ved Jernbanevej/Næstvedvej. Det har
også den fordel, at busserne på linje 401A kan
gennemkøre strækningen mellem de to sideveje
med mindre forsinkelse.
Busserne på linje 401A vil ikke blive påvirket negativt af den øgede kødannelse på Næstvedvej,
da dens rute er via Søndervang. Busserne på linje 440R og 680 kan derimod opleve øget forsinkelse i nordgående retning, og signaljusteringen
ved Næstvedvej/Søndervang skal derfor søges
optimeret i forhold til at opnå det bedst mulige
kompromis mellem busserne. Der er dog også
mulighed for at etablere en busbane i nordgående retning frem mod krydset ved Næstvedvej/
Jernbanevej, da der er god plads langs Næstvedvej til dette. Denne busbane indgår dog ikke
som et af de BRT-inspirerede tiltag i korridoren,
se afsnit 3.10 for en nærmere beskrivelse.

3.9 Næstvedvej (Nye stoppesteder ved
Odinsvej)
Næstvedvej er Ringsteds mest betydningsfulde
sydlige radial, og den er derfor stærkt trafikeret
med ca. 13.000 daglige køretøjer i snittet over
banen. Syd for korridoren har Næstvedvej et
bredt vejudlæg med tilhørende grønne rabatter
og god afstand til eksisterende bebyggelse.
Dette er dog ikke tilfældet for den del af Næstvedvej, som indgår i den BRT-inspirererede
korridor, hvor der er et snævert vejudlæg, som
er begrænset af eksisterende bebyggelse og
brokonstruktioner.
Der er et enkelt stoppested på strækningen i
udadgående retning, men det hører ikke natur-
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ligt til korridoren. Stoppestedet er en del af et
stoppestedspar for de gennemkørende buslinjer
på Næstvedvej, og linje 401A har kun mulighed
for at standse ved stoppestedet i udadgående
retning. Linje 401A har sit nærmeste stoppestedspar på Søndervang, og der er kun ca. 150
m mellem stoppene på Næstvedvej og Søndervand i udadgående retning.
Øst for Næstvedvej og syd for banen ligger
Odinsvejkvartetet. Det er et gammelt industriområde, der ønskes udviklet til en ny bydel med
blandede byfunktioner (blandet bolig og erhverv).
Ringsted Kommune iværksætter arbejdet med
en udviklingsplan for området i indeværende år.
Fuldt udbygget forventes området at kunne rumme op til 1.000 nye boliger, af varierende type,
ejerform og størrelse; offentlige institutioner,
kultur, fritid og erhverv af forskellig vis.

Med den planlagte byudvikling i området omkring
Odinsvej foreligger der imidlertid en unik mulighed, for at øge korridorens passagergrundlag
grundet de mange nye arbejdspladser og boliger.
For at udnytte dette passagerpotentiale, skal der
placeres stoppesteder så tæt på det nye byudviklingsområde som muligt i forhold til korridoren.
Den nærmeste placering vil være langs Næstvedvej, og på figur 52 ses et muligt forslag til
udformning.

Mere konkret forventes der inden for ca. fem år
at være bygget og indflyttet ca. 250 boliger på
baggrund af allerede gældende plangrundlag.
For øjeblikket arbejdes der i den gamle Dunfabrik, hvilket forventes at blive en udviklingsgenerator for området. Dunfabrikken alene vil
have potentiale til at tilføre området med ca. 370
arbejdspladser.

3.9.1

Løsningsbeskrivelse

Bedømt ud fra de eksisterende forhold, så er
Næstvedvej ikke et sted, hvor der er behov for
en nævneværdig indsats med BRT-inspirerede
tiltag, når der ses bort fra krydset ved Jernbanevej/Næstvedvej, som er behandlet i afsnit 3.8.
Vejkrydset Søndervang/Næstvedvej har en god
kapacitet ift. at afvikle busserne i korridoren. I
praksis burde det overvejes, om busserne på linje 401A skal springe stoppestedet på Næstvedvej i udadgående retning over, da anvendelsen
er relativt lav, og samtidig er der ikke nævneværdig forøget gangafstand ved, at de få passagerer
i stedet benytter stoppestedet på Søndervang.

Forslag til BRT-inspirerede tiltag
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Figur 53: Forslag til nye stoppesteder langs Næstvedvej

3.11 Campuspladsen
Stoppestedet ved Campusskolen ligger placeret
i centrum af Ringsted Campus med god tilgængelighed til omkringliggende destinationer. Der
er en grøn pladsdannelse ved siden af stoppestedet med siddepladser, men pladsen mangler
aktivitet. Ahornhallen ligger tæt på stoppestedet,
men den har – ligesom den øvrige bebyggelse en lukket facade mod pladsen. Det indbyder ikke
til liv og aktivitet i det offentlige rum. Pladsen er i
øvrigt domineret af de mange parkeringspladser.

Figur 53: Forslag til nye stoppesteder langs Næstvedvej i en situation, hvor byudviklingen har nødvendiggjort en
signalregulering af krydset ved Odinsvej.

3.10.1 Løsningsbeskrivelse

3.10	Mellem Søndervang og
Campuspladsen
På strækningen mellem Søndervang og Campuspladsen har bussen en god fremkommelighed, og der er samtidig også en god dækning af
boligområderne, som ligger i umiddelbar nærhed
af de to stoppesteder på strækningen.
Stoppestedet Birkevej er placeret tæt på en
boligblok, hvorfra der er en trampesti til Næstvedvej. Trampestien antyder, at der jævnligt
er fodgængere, som færdes på stedet. Det er
uklart, om der er tale om af- og påsætning fra
parkeringslommerne på Næstvedvej eller om det
er for at krydse Næstvedvej for at komme hen til
erhvervs- og industriområdet på den østlige side,
hvor der også er et fitnesscenter.
Der er også trampestier længere mod syd ved
rundkørslen ved Bragesvej. Her er der i forvejen
stoppesteder, bl.a. for den regionale linje 440R
samt linje 469 og 680.
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Figur 54: Campusskolen oversigtskort

Det foreslås, at de eksisterende parkeringslommer langs Næstvedvej omlægges til stoppesteder for de gennemkørende busser, hvormed
flere kan vælge disse busser, når de skal til og
fra området. Det understøtter ikke nødvendigvis
busserne på linje 401A og den valgte korridor,
men det kan medvirke til en generel forbedring af
busdækningen i dette lokalområde. Samtidig kan
trampestien opgraderes og gøres mere formel,
hvormed der er bedre mulighed for at komme til
og fra stoppestedet ved Birkevej. Der skal etableres sikrede krydsningspunkter på Næstvedvej
som en del af forslaget.
I rundkørslen ved Bragesvej foreslås der ligeledes en opgradering af trampestierne for skabe
en bedre forbindelse mellem boligområdet, campus og stoppestederne langs Næstvedvej.
Ovenstående forslag er ikke en del af korridoren,
og er derfor ikke medtaget i den samlede projektoversigt, anlægsoverslag mv.
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Figur 55: Campusskolen stoppestedsmiljø

Figur 56: Kvalitetsvurdering byrum ved stoppested Campusskolen
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3.11.1 Løsningsbeskrivelse
Den nuværende placering af stoppesteder centralt i campusområdet og ved den lille pladsdannelse er god, og pladsen foreslås derfor opgraderet med yderligere funktioner, som skaber et
endnu mere aktivt udendørsmiljø og endnu mere
synligt liv i området også udenfor skoletid. Den
eksisterende plads aktiveres med udendørs træningsudstyr, som kan vedligeholdes af Ahornhallens personale. I tillæg placeres en legeplads på
pladsen, som kan benyttes udenfor skoletiden.
Den lukkede facade kan bruges til klatrevæg.
Stoppestederne opgraderes med Movias +Stop,
og bliver dermed et synligt ikon for bussen på
pladsen.
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Figur 57: Campusskolen løsningsbeskrivelse oversigt og referencefotos

På lang sigt udvikles campusområdet med
fortætning, flere funktioner, opgraderede byrum
og opholdsmuligheder, for at skabe et levende
og mere blandet miljø samt mødesteder for flere
brugergrupper.

3.12

Abelsvej

Syd for Campuspladsen kører bussen på Ahorn
Allé og Bengerds Allé, som ligger i direkte forlængelse af hinanden. Ruten har sin afslutning
i den sydlige ende af Bengerds Allé, hvor der er
en vendeplads umiddelbart vest for Næstvedvej.
Der er tale om en tosporet vejstrækning med
grønne træbeplantede rabatter med fortov og
cykelsti i den sydlige/vestlige vejside og fællessti
i den anden vejside.

ved Abelsvej er begge indrettet med bushelle, og
der er kun læskærm i indadgående retning. Der
er også læskærm ved vendepladsen.
Det er på denne del af strækningen, at der
forventes at kunne ske den største udvikling
af Ringsted Campus, da der er relativt store
uudnyttede arealer nord for Bengerds Allé. I de
foreløbige udkast til ny strukturplan for Ringsted
Campus er der udlagt ny bebyggelse i dette
område. Vendepladsen på Bengerds Allé er
desuden tænkt at kunne udvikles til en central
pladsdannelse i området med en tydelig markør
eller lignende landemærke, jf. figur 58.

Bussen har en god fremkommelighed på denne
del af ruten, og kører derfor uden forsinkelse.
Der er stoppesteder lidt syd for Abelsvej og ved
vendepladsen, og de ligger med en indbyrdes
afstand på ca. 100 m mellem. Stoppestederne
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Figur 58: Vendepladsen ved Bengerds Allé
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Kilde: Den foreløbige udgave af strukturplan for Ringsted Campus

3.12.1 Løsningsbeskrivelse
De eksisterende stoppesteder ved Abelsvej
vurderes at have en god indretning. Der mangler
i princippet en læskærm i udadgående retning,
men den er ikke nødvendig, da der er tale om
det næstsidste stop i korridoren, som dermed
kun anvendes til udstigning. Den korte afstand
til vendepladsen ved Bengerds Allé indebærer
imidlertid et meget stort overlap i stoppestedernes kundeopland.

en god tilgængelighed. Stoppestederne foreslås
indrettet med en udformning og aptering, som
er tilsvarende de nuværende stoppesteder. Dvs.
med bushelle er i begge retninger og læskærm i
indadgående retning.

Det foreslås derfor at flytte stoppestedet ved
Abelsvej længere mod nord for at optimere passageroplandet, jf. figur 59. De nye stoppesteder
er i lighed med de gamle, placeret ved en af områdets gennemgående stiforbindelser for at sikre
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Figur 59: Det eksisterende stoppested ved Abelsvej foreslås flyttet mod nord

dels på passagerantallet på det aktuelle stoppested, dels på det areal som er til rådighed på
stoppestedet.

Figur 60: Oversigtskort med mulige stoppestedsopgraderinger

Intentionerne i den foreløbige udgave af strukturplanen for Ringsted Campus er gode. Stoppestedet ved vendepladsen ophøjes til at være
midtpunktet i en ny central pladsdannelse, hvor
det med fordel kan omgives af offentlige funktioner, som skaber et godt grundlag for aktivitet
og ophold. Det skaber et godt afsæt for en god
kollektiv trafikbetjening af området. Det anbefales derfor, at de foreløbige tanker videreføres i
den fortsatte udvikling af område. I kapitel 4 er
der redegjort nærmere for perspektiverne i at
sammentænke busbetjeningen med byplanlægningen ved bl.a. Ringsted Campus.
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3.13

Stoppestedsopgraderinger

For at synliggøre busruten mere i Ringsted og
samtidig forbedre komforten for buspassagerer
langs hele ruten, kan stoppestederne opgraderes. Det anbefales, at der i første omgang
fokuseres på at sikre attraktive stoppesteder ved
Benløseparken, Ringstedet, Nørregade, Torvet,
Ringsted St., Campusskolen og Bengerds Allé.
Det er nogle af stoppestederne med flest på- og
afstigere og ved Ringstedet, Ringsted St. og
Campuspladsen kan det ske i kombination med
forslagene til nye pladsdannelser. Valg af stoppestedsløsning for det enkelte stoppested beror

Forslag til BRT-inspirerede tiltag

Det forventes at der opgraderes med stoppestedsudstyr, som har et andet design og udtryk
end det, som fremgår af visualiseringerne i
rapporten. På længere sigt anbefales det at
arbejde i retning af stoppestedsudstyr svarende
til visualiseringerne, da dette vil medvirke positivt
til kvaliteten af byrummene.
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4  Perspektivering

Der er flere byudviklingsområder langs korridoren, herunder Ringsted Campus, bymidten,
Odinsvejkvarteret, Ringsted Outlet og den nye
byggemodning nordvest for Benløseparken.
Særligt Ringsted Campus og Odinsvejskvarteret
rummer en unik mulighed for at udvikle de to
områder på en måde, som tilgodeser de grønne
transportformer. Ringsted Campus henvender sig
eksempelvis i høj grad til studerende, som har en
større præference for grønne mobilitetsløsninger.
Det er dog en forudsætning, at det er nemt og
bekvemmeligt at vælge bussen, og at den kører
rettidigt og hurtigt til de primære destinationer,
hvis potentialet skal indfris.
Ringsted Kommune anbefales derfor at udvikle
områderne så brugen, af grønne transportformer
fremmes mest muligt. Det vil sige, at de udvikles
med udgangspunkt i et princip om, at gang, cykling og bus er de primære transportformer både
internt og eksternt. Dette vil samtidig medvirke til
at sikre en høj andel af kollektivbrugere.

mod Bengerds Allé og Ahorn Allé, og at fremtidig
bebyggelse ikke hindrer god tilgængelighed for
fodgængere og cyklende på tværs af områderne.
Ambitionen er mere vanskelig at indfri ved
Odinsvej. Her vil det være nødvendigt at tænke i
retning af en ny busbetjening af området, da linje
401A og den BRT-inspirerede korridor fortsat vil
ligge i periferien af området.
Den mest centrale og direkte vej igennem de
nye områder kan med fordel etableres som
dedikerede busveje eller alternativt kan de mest
direkte ruter forbeholdes bussen med strategisk
placerede bussluser. Bussen (og evt. cyklende)
får derned en direkte rute igennem området og
videre til stationen og bymidten. Dette princip
er også anvendt i mobilitetsstrategien for Sankt
Hans i Roskilde Kommune, jf. figur 61.

I denne sammenhæng er det vigtigt, at områderne bliver tætbebygget, da dette er en grundlæggende forudsætning for at etablere en effektiv
kollektiv busbetjening.
Veje og stier internt i området skal indrettes
således, at gang og cykling har de korteste og
mest direkte ruter med cykelparkering ved destinationen. Stoppesteder skal placeres centralt
inde i området og ikke i periferien. F.eks. kan et
stoppested placeres ved en central pladsdannelse, hvor der planlægges butikker og opholdsaktiviteter. På den måde kan bussen blive en synlig
del af bylivet, og stoppestedet bliver en del af en
levende plads i byen.
Disse principper kan allerede genfindes ved
Ringsted Campus, og det er vigtigt, at den
fortsatte udvikling understøtter og viderefører
dette. For Ringsted Campus er det ydermere
vigtigt, at området til stadighed orienterer sig ud
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Figur 61: Mobilitetsstrategi for omdannelsen af Sankt Hans i Roskilde Kommune

I mobilitetsplanlægningen er det nødvendigt at
operere med både pisk og gulerod, for at fremme
de bæredygtige transportformer mest mulig. Derfor er det nødvendigt at begrænse privatbilismen
med en række forskellige tiltag.
En restriktiv p-norm er et effektivt middel til
at opnå dele af ambitionen, da dette i praksis
lægger et loft på antallet af biler i en ny bydel.
Personbilen er imidlertid også en uundværlig del
af hverdagen for mange beboere i købstæderne,
og beboerne vil i vidt omfang vælge at parkere
ulovligt eller blot i nabobydelen, hvis parkeringsudbuddet ikke er i nogenlunde overensstemmelse med behovet. Anvendelsen af en restriktiv
p-norm bør derfor kun gøres, hvis der samtidig
er en betydelig indsats for at sikre alternative
mobilitetsløsninger, som f.eks. delebilsordninger.
I en købstad kunne det eksempelvis tænkes, at
der udlægges en parkeringsplads pr. bolig. Nogle
beboere vil indimellem have behov for en ekstra
bil, og her kan delebilsordningerne vise sig at
være et mere attraktivt tilbud end at anskaffe bil
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Figur 62: Mobilitetsstrategi for omdannelsen af Sankt Hans i Roskilde Kommune

nummer to, da det er besværligt at finde parkering til en ny bil grundet det begrænsede antal
p-pladser i området.
Parkeringspladserne i et nybygget område kan
også placeres i decentrale parkeringshuse. På
den måde kan stoppestedet i mange sammenhænge vise sig at være tættere på hoveddøren
end ens egen bil. Ligeledes kan vejene til og fra
området indrettes på en sådan måde, at de er
mindre direkte.
Et andet vigtigt element i udviklingen af områderne er dialog med de nuværende brugere. Dette
er derfor særligt aktuelt ved Ringsted Campus,
hvor der allerede i dag er mange studerende.
Her kan en dialog bidrage til at forbedre mobiliteten yderligere. Dette har Movia og Frederikssund
Kommune haft succes med ved Frederikssund
Campus, hvor det har medført etablering af et
helt nyt stoppestedsmiljø på J.F. Willumsensvej,
da dette var et stort ønske blandt eleverne, jf.
figur 62.
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Figur 62: Illustration af nyt stoppestedsmiljø ved Frederikssund Campus fra samarbejdet mellem Movia og Frederikssund
Kommune. Udarbejdet af Søren Moesgaard.

Ringsted Kommune og Movia har desuden et
igangværende samarbejde med Landsbyforum,
som bl.a. indebærer knudepunktsskilte ift. delemobilitet. Lignende samarbejde kan videreføres
til erhvervsområdet øst for Næstvedvej, således
man kan få afdækket behovene og udfordringerne ved benyttelsen af den kollektiv trafik mv.
Ved at gøre brug af de førnævnte principper vil
områderne kunne få gode betingelser for at udvikle sig i en bæredygtig retning, og der vurderes
umiddelbart at kunne være store passagerpotentialer forbundet med en målrettet strategi om at
fremme grønne mobilitetsløsninger.
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5  Anlægsoverslag

De forventede udgifter forbundet med realisering
af de forskellige tiltag i mulighedsstudiet er blevet
opgjort. Det samlede anlægsoverslag er ca. 45
mio. kr., jf. tabel 3.
Anlægsoverslaget er opdelt ift. udgifter til entreprenør, administration og uforudseelige.
Entreprenørudgifter er baseret på en blanding
af faktiske mængdeopgørelser og anlægspriser
samt generaliserede erfaringspriser for lignende
tiltag. Administrationsudgifter (f.eks. rådgivning)
er opgjort som 25 % af entreprenørudgifter. Der
er herudover afsat 35 % til uforudseelige til både
entreprenør- og administrationsudgifter. Dette
er baseret på, at de foreslåede projekter kun er
detaljeret svarende til et tidligt idéskitseniveau.
Erhvervelse af arealer er indeholdt i overslagene
for vendepladsen ved Benløseparken med ud-

gangspunkt i erfaringspriser udleveret af Ringsted Kommune.
Udgifter til stoppestedinventar er baseret på
standardudstyr, og opgjort på baggrund af prisestimater udleveret af Movia. Disse udgifter er
også opgjort ekskl. moms og andrager ca. 2,8
mio. kr. af de samlede udgifter.
Nogle af forslagene rummer en kombination af
trafiktekniske tiltag og byrumsforbedringer, og
disse kan etableres uafhængigt af hinanden. Ved
Ringsted St. kan de trafiktekniske tiltag (busperron, fodgængerfelt osv.) etableres for et beløb i
størrelsesordenen 3,2 mio. kr. På tilsvarende vis
kan stoppestedsflytningen ved Ringstedet også
gennemføres uden byrumsforbedringer.

Tabel 3: Anlægsoverslag for foreslåede projekter. Omkostninger er opgjort i mio. kr.
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6  Effektvurdering

6.1

Trafikale effekter

6.1.1

Rejsetid, regularitet og passagereffekt

De foreslåede BRT-inspirerede tiltag i Ringsted
vil reducere bussernes køretid. Samtidig følger
der en forbedret pålidelighed, hvilket er udtryk
for en mere ensartet køretid, altså at passagerne
i højere grad oplever bussen kører og er fremme til tiden. Effekten opnås især i de tilfælde
hvor busserne kører i eget tracé (trængselsfrit)
på strækninger, hvor trængslen i dag medfører
varierende forsinkelser. I forhold til tiltagene i
Ringsted gælder dette bl.a. ved anlæg af busbane på Jernbanevej og kørsel i ligeudsporet
på Næstvedvej samt ved kørsel i ligeudsporet
i nordgående retning på Nordre Ringvej ved
rampeanlægget. Passagererne kan på disse
strækninger opleve en øget pålidelighed, hvilket
bl.a. kan resultere i mere tilfredse passagerer og
derigennem flere passagerer.

setidsbesparelsen forekommer ved stoppestedsflytningen på Ringsted St., hvor busserne vil
undgå omvejskørslen ind og ud af busterminalen,
hvilket er estimeret til mindst at spare busserne
et minuts køretid i begge retninger. Derudover
giver tiltaget med busbane på Jernbanevej og
ombygningen af Næstvedvej/Jernbanevej også
en stor rejsetidsforbedring for busserne i begge
retninger.

Rejsetidsgevinsterne ved de forskellige fremkommelighedstiltag er estimeret med udgangspunkt i
fremkommelighedspotentialer på strækningerne.
Fremkommelighedspotentialerne opgjort som
den gennemsnitlige forskel i køretiderne i og
uden for myldretiden. Dog er der daglige variationer i trængselsniveauet på strækningerne,
hvorfor der er benyttet et interval. Rejsetidspotentialet afhænger desuden i høj grad også af
selve fremkommelighedstiltagenes udformning
og omfang, hvorfor det endelige interval også
bygger på en vurdering.

For buslinje 401A:
Det er estimeret, at buslinjerne 401A, der gennemkører hele korridoren kan spare omkring
2-4½ min. i nordgående retning og 1½-3 min. i
sydgående retning.
Rejsetidsgevinsterne relaterer sig til buslinjernes
normale rejsetid i myldretiden. En stor del af rej-
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For øvrige buslinjer i korridoren:

Tabel 4: Estimerede rejsetidseffekter per tiltag.

Udover buslinje 401A, der gennemkører hele
korridoren, så har tiltagene også en positiv
rejsetids- og pålidelighedseffekt på de øvrige
buslinjer, der kører gennem dele af korridoren. I
tabel 5 ses rejsetidsreduktionerne og passagereffekterne for de buslinjer, der passerer igennem
de samme BRT-inspirerede fremkommelighedstiltag.

Ud fra kendte køretidselasticiteter er det samlet
set groft vurderet, at effekterne af styrket rejsetid
og regularitet giver en passagertilvækst på ca.
6-15 % i forhold til de nuværende antal påstigere i korridoren på buslinje 401A. Det svarer
til ca. 130-310 flere påstigere på busserne pr.
hverdag. Det forholdsvise store interval dækker
bl.a. over, at krydsombygningen af rundkørslen
Nordre Ringvej/Klosterparks Allé/Nørregade ikke
er fastlagt.
Ved en rejsetidsbesparelse i ovenstående størrelsesorden vil vognløbet for linje 401A kunne effektiviseres således der kun er behov for 3 driftsbusser i stedet for de nuværende 4 driftsbusser.
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Dette vil give mulighed for at øge driftsomfanget
på linje 401A, eller andre linjer i korridoren, inden
for samme driftsbudget og derved bidrage til en
yderligere passagergevinst.
Investeringen i attraktive stoppestedsmiljøer og
pladsdannelser i tilknytning hertil vurderes også
at kunne bidrage positivt til antallet af påstigere,
fordi det blandt andet kan øge den oplevede
service og forbedre det generelle indtryk af
den kollektive transport i Ringsted Kommune.
Der kendes dog ikke anerkendte metoder til at
estimere denne effekt, og derfor indgår den ikke i
vurderingen.

Effektvurdering
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Tabel 5: Rejsetids- og passagereffekter

Tabel 5: Rejsetids- og passagereffekter af de foreslåede BRT-inspirerede tiltag på buslinjer i korridoren.
*Buslinje 411 og 466 gennemkører kun korridoren i en retning.

Passagerpotentialet er beregnet ud fra rejsetidsreduktionen og antallet af nuværende påstigere
ved stoppestederne i korridoren. Selv små rejsetidsforbedringer kan skabe et stort passagerpotentiale, hvis de forekommer på en eftertragtet
strækning.
De andre buslinjer vil således opleve en forøgelse på 75-200 påstigere pr. hverdag. Effekten på
de øvrige linjer er således lidt mindre end på linje
401A, der er gennemkørende i hele korridoren.
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Den samlede passagerforøgelse vil være ca.
210 - 510 påstigere pr. hverdag som følge af at
gennemføre samtlige foreslåede tiltag med fremkommelighedseffekt. Dette forventes at kunne
generere ekstra passagerer på ml. 60.000 og
150.000 pr. år og øgede indtægter på ml. 1,2 og
1,7 mio. kr. pr. år. Dette er inklusiv de forventede
driftsbesparelser.
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7 Den videre
proces og
realisering

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 det er muligt
at implementere dem i faser. Det er dog vigtigt at
understrege, at de angivne effekter af BRT-inspirerede tiltag i Ringsted 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 mulighed for medfinansiering via statslige puljemidler.
Herunder er der givet et forslag til prioriteret rækkefølge for de forskellige projekters etablering:
1. D
 et foreslåede byrumsprojekt ved Ringsted
St. er prioriteret højt, da stationen er omdrejningspunktet for alt kollektiv trafikbetjening i
byen og i den BRT-inspirerede korridor. En
velfungerende og attraktiv stationsforplads er
derfor afgørende vigtig for at opnå en højklasset busbetjening.
Forpladsen har samtidig et stort potentiale
for at blive et attraktivt og levende byrum, der
også kan fungere som udstillingsvindue videre ind i Ringsted. Der er betydelige udgifter
forbundet med at etablere den nye forplads,
og det anbefales at undersøge muligheden
for, at projektet kan støttes med fondsmidler
(f.eks. Realdania eller lignende).
2. D
 er er vurderet at være et uforløst passagerpotentiale i området ved Benløseparken.
Etablering af en vendeplads ved Benløseparken med henblik på at sikre en mere letforståelig og passagervenlig kollektiv busbetjening vil medvirke til at forløse en stor del af
dette potentiale. Etableringen af vendepladsen er samtidig en væsentlig forudsætning
for at kunne opnå de beregnede driftsbesparelser, og dette har ligeledes medvirket til den

høje prioritering.
3. D
 er er ikke mange attraktive byrum i området
omkring motorvejen og Nordre Ringvej. De
nye aktive stoppesteder ved Ringstedet kan
blive et velkomment frirum for særligt unge
mennesker, som færdes til og fra områdets
butikker og offentlige funktioner. Stoppestedet er i forvejen velbesøgt, og med den
optimerede placering vil det blive endnu
nemmere at vælge bussen, når man skal til
denne del af Ringsted.
4. C
 ampuspladsen og Benløseparken vurderes
nogenlunde ligeligt som gode byrumsmæssige tiltag, som kan bidrage til at skabe mere
liv og placere den BRT-inspirerede korridor i
hjertet af lokalområderne.
5.   Stoppestedsflytningerne ved Abelsvej er
fordelagtige og billige at gennemføre, og de
skaber en bedre dækning af passageroplandet. Effekten af tiltaget vurderes dog at være
begrænset.
6. K
 onsekvent stoppestedsopgradering for at
skabe en genkendelighed i korridoren. Denne
fase kan udføres når kommunen er klar, og
har midlerne hertil.
De nye stoppesteder ved Odinsvej er ikke
indeholdt i ovenstående rækkefølge, da
stoppestederne ikke anbefales etableret før
omdannelsen af området er påbegyndt. Det
er endnu usikkert, hvornår dette vil ske, da
der endnu ikke er gennemført en egentlig
planlægning af området.

Den videre proces og realisering

107/109

Udgivet af:

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
Tel +45 36 13 14 00
CVR nr. 29 89 65 69

