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Hvad indeholder dette mulighedsstudie?

I dette notat undersøges mulighederne for at etablere 
BRT-inspirerede tiltag i en udvalgt buskorridor i Helsingør. 
Notatet indeholder først en kortlægning af udfordringer 
og potentialer i korridoren og derefter forslag til konkrete 
BRT-inspirerede tiltag samt effekter og anlægsøkonomi. 
Da det er et mulighedsstudie er tiltagene undersøgt på 
principniveau.

I dette notat undersøges mulighederne for at etablere 
BRT-inspirerede tiltag i en buskorridor i Helsingør. Notatet 
indeholder først en kortlægning af udfordringer og potentialer 
i korridoren og derefter forslag til konkrete BRT- inspirerede 
tiltag samt effekter og anlægsøkonomi. 

• Mulighedsstudiet er et katalog med et samlet forslag for 
BRT-inspirerede løsning på den udvalgte korridor.

• Helsingør kommune beslutter, om alle eller udvalgte 
tiltag skal anlægges. Tiltagene er i dette studie kun 
undersøgt på principniveau og skal derfor undersøges 
nærmere og detailprojekteres i en eventuel næste fase. 

• I forbindelse med statens forhandlinger om en grøn mo-
bilitetsplan er det muligt, at der bliver afsat midler i pulje, 
hvor kommunen kan ansøge om 50 % medfinansiering.

• De skitserede fremkommelighedseffekter kan kun hø-
stes, hvis alle tiltag gennemføres.
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Side 1

Urban Creators ApS
Sundkaj 125, 2.tv

2150 Nordhavn
Denmark

www.urbancreators.dk
Cvr nummer: 36957379

FIRMAPROFIL

Vi er et rådgivningsfirma, som arbejder med trafikplanlægning, mobilitet og byudvikling i en 
helhedsorienteret tilgang fra proces og medskabelse over strategi, handling og kommunika-
tion til helstøbte designs og bæredygtige løsninger

Firmaet ejes og drives af de tre partnere Maria Wass-Danielsen, Filip Zibrandtsen og Mette 
Lindberg,  som alle har en bred erhvervserfaring fra ind- og udland, fra politisk styrede or-
ganisationer, Københavns Kommune, Realdania samt som rådgivere i mange år.  

Vi arbejder med mobilitet og trafikplanlægning som katalysator for vækst og udvikling af 
bymidter og lokalsamfund med særlig fokus på at sikre høj livskvalitet og et godt byliv. Vi 
omsætter strategier til konkrete handlinger og fysiske indsatser i samarbejde med lokale 
kræfter. Vi fokuserer på samspillet mellem de trafikale forhold og den øvrige fysiske plan-
lægning, og vi planlægger og designer gader og pladser, shared spaces, cykelstier, parker-
ings-løsninger og stationer med særlig vægt på funktionalitet, wayfinding, trafiksikkerhed, 
tilgængelighed, oplevelser, miljø og æstetik i stor respekt for de stedbundne potentialer. 

Vores fokus er, at bymidter skal understøtte hverdagens mobilitet med de mange flows, og 
styrke byliv, kultur, handel, bosætning, erhvervsliv, uddannelse og generel vækst, samt styrke 
områdets identitet og sammenhængskraft såvel fysisk som mentalt. 

Desuden arbejder vi indgående med parkering i bymidter og byudviklingsområder, som 
ofte er en hel central og essentiel udfordring  Vores arbejder viser hvordan parkering kan 
betragtes som et byrum med muligheder, hvor bykvalitet, byliv, bæredygtighed og økonomi 
går op i en højere enhed både når vi tale om cykel og bilparkering. Især er det vigtigt at 
integrere parkering ved byfortætnings- og byudviklingsprojekter fra starten og bringe 
parkering i harmoni med den omgivende by. 

URBAN CREATORS 
ARBEJDER FOR AT 
UDVIKLE LEVENDE BYER 
OG LOKALSAMFUND MED 
HØJ LIVSKVALITET FOR 
& MED MENNESKER I 
BEVÆGELSE

Kongevejen/Rønnebær Allé-Fra fortorvet, vest fra R.A. 
View, udkast

1. Indledning

Movia udvikler højklassede busløsninger i 8 købstæder
Statens banenet udbygges og renoveres i disse år, hvil-
ket vil betyde, at pendlere og fritidsrejsende kan komme 
hurtigere og mere komfortabelt mellem de større byer på 
Sjælland og hovedstaden. Manges rejsemål ligger dog 
ikke indenfor gåafstand fra stationerne, og der er derfor 
et stort potentiale for at opgradere strategiske buslinjer, 
så de i højere grad kan fungere som effektive fødelinjer 
til banenettet. Dermed er det muligt at skabe et sam-
menhængende højklasset kollektivt net, der kan spille en 
væsentlig rolle i at gøre transporten mere klimavenlig og 
i at tiltrække virksomheder, studerende og nye borgere til 
købstæderne. 

En trængselsanalyse fra 2018 viste væsentlige og 
stigende udfordringer for busdriften på centrale stræknin-
ger i de større købstæder på Sjælland bl.a. i Helsingør. 
Trængselsudfordringerne medfører lav rejsehastighed for 
busserne og dårlig regularitet, hvilket giver en usikkerhed 
hos passagererne, om de kan nå frem til tiden. Desuden 
kan de fysiske forhold og tilgængeligheden til flere af 
stoppestederne forbedres yderligere. 

Derfor har Movia igangsat et mulighedsstudie, som et 
initiativ under Mobilitetsplan 2021, hvor målet er at udvik-
le ambitiøse forbedringsforslag, der kan øge kvaliteten 
af busdriften på en række centrale strækninger i otte 
sjællandske købstæder. Forbedringerne skal ske med 
inspiration fra Bus Rapid Transit (BRT). Helsingør er det 
første mulighedsstudie, der gennemføres og er afrappor-
teret i dette notat. 

Central buskorridor i Helsingør med et stort potentiale
Helsingør har et historisk handelscentrum, kulturelle 

attraktioner og byfunktioner, der tiltrækker rejsende fra et 
stort opland på Sjælland og både danske og udenlandske 
turister. Der pågår overvejelser omkring etablering af en 
fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, som 
vil ændre Hel singørs position i Skandinavien og samtidig 
den trafikale situation i Helsingør by. Der er netop gen
nemført en strategisk analyse omkring HH-forbindelsen, 
som skal ses i et 15-20-årigt perspektiv og er endnu ikke 
politisk besluttet. 

I foråret 2021 er et nyt busnet i Helsingør blevet politisk 
vedtaget. Forslaget indeholder bl.a. en styrket linje 801A, 
der skal køre med samme frekvens som kystbanen og 
bliver en vigtig forbindelse til Helsingør, Snekkersten og 
Espergærde Station. Dette er også en linje der binder 
byen bedre sammen med alle tre Kystbanestationer 
samt forbedrer betjeningen af uddannelsesinstitutioner, 
arbejdspladser, boligområder, centerfunktioner og Helsin-
gørs historiske bymidte. Ydermere vil denne linje sikre en 
attraktiv kollektiv trafikbetjening af flere byudviklingsområ-
der. Det nye busnet træder i kraft i december 2021. 

Dette mulighedsstudie fokuserer på buskorridoren fra 
Prøvestenscentret til Helsingør Station, dvs. en delstræk-
ning af den kommende linje 801A. Her foreslås ambitiøse 
BRT-inspirerede tiltag, der kan bidrage til at sikre en 
bedre regularitet og fremkommelighed på strækningen. 
Desuden fokuserer arbejdet på at udvikle trygge stoppe-
steder af høj kvalitet, der er velintegreret i byrummet og 
med gode stiforbindelser til det enkelte stop. 

Kongevejen, som er en statsvej, indgår i korridoren og 
håndterer færgetrafik til/fra Helsingborg. Kongevejens rol-
le som hovedtrafikåre vil blive væsentlig ændret, hvis det 

besluttes at etablere en fast forbindelse mellem Helsingør 
og Helsingborg (HH-forbindelse), da den gennemkørende 
færgetrafik vil blive ledt udenom Helsingør by og dermed 
Kongevejen.

Hvad er BRT-inspirerede tiltag?
BRT-inspirerede tiltag inkorporerer elementer fra BRT- sy-
stemer f.eks. at bussen kører i eget tracé på delstræknin-
ger og prioriteres i lysregulerede kryds de steder, hvor den 
er udfordret på fremkommeligheden. 

Tiltagene bidrager derfor både til en mere omkostnings-
effektiv busdrift og en god rejseoplevelse for passagerne 
med reduceret rejsetid og øget pålidelighed. Dvs. en 
oplevelse af at komme hurtigere frem og kunne stole på 
den kollektive trafik, og at det ikke er nødvendigt at tage en 
tidligere afgang, for at være sikker på at være fremme til 
tiden eller nå toget. 

BRT-inspirerede tiltag er også elementer, der øger ople-
velsen af et trygt og behageligt stoppestedsmiljø, der er 
velintegreret i byrummet, og hvor komforten og kvalite-
ten er bedre end “et almindeligt stoppested”. Det kan fx 
være overdækkede ventefaciliteter, siddemuligheder, god 
belysning, realtidsinfo, cykelparkering, brede perroner og 
gerne niveaufri indstigning. Gode stiforbindelser, der kobler 
BRT-stoppet godt op på det omkringliggende byområde 
indgår også. De BRT-inspirerede tiltag ved stoppestederne 
tilpasses den lokale kontekst. 

Samlet set kan BRT-inspirerede tiltag således både være 
større fysiske tiltag men også mindre tiltag, som sikrer et 
kvalitetsløft, og at bussen kan komme hurtigst muligt frem, 
selvom den kører i blandet trafik.

Hvorfor BRT-inspirerede tiltag i Helsingør?
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VISION
Visionen for BRT-inspirerede tiltag i Helsingør er, at:

• A-bussen bliver det oplagte bæredygtige valg - et klima-
venligt alternativ til bilen og medvirker til at forbedre det 
lokale miljø i forhold til støj og luftforurening. 

• A-bussen i højere grad udgør en stabil, hyppig linje og 
en attraktiv forbindelse til Helsingør St.

• Skabe en stærk kobling mellem købstad og opland 
med god betjening af byens centrum og funktioner – en 
attraktiv forbindelse både lokalt, regionalt og internationalt.

• Styrke forbindelsen mellem den historiske bykerne og 
Prøvestenscentret med det kommende sundhedscenter 
samt servicere bl.a. uddannelsesinstitutioner, arbejdsplad-
ser og større boligområder som Vapnagård langs ruten.

• Skabe gode passageroplevelser og understøtte Helsin-
gør som destination. Bidrage til at styrke de bymæssige 
kvaliteter ved at indtænke stoppestederne i sammen-
hæng med det omkringliggende byrum.

Visualisering: Schauman & Nordgren Architects
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2. Kortlægning af udfordringer 
og potentialer i korridoren

Korridor mellm Prøvestenscentret-Helsingør St.
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Det nye busnet i Helsingør er baseret på en “mest-til-
flest” tankegang og rygraden i busnettet er buslinje 801A, 
som kobler byen til kommunens tre Kystbanestationer. 
Samtidig vil A-buslinjen fremover betjene ca. halvdelen 
af alle kommunens borgere og arbejdspladser samt 2/3 
af alle studiepladser med 15 minutters drift. Det nye 
busnet indeholder en tilpasset betjening af Vapnagård, 
hvor A-bussen fremover vil betjene dobbeltrettet syd om 
Vapnagård frem for dagens enkeltrettede betjening.

For korridoren mellem Prøvestenscentret og Helsingør 
St., er det kun A-bussen, som betjener hele strækningen, 
mens linje 353 fremover vil betjene Vapnagård (nord) og 
igen mellem Stubbedamsvej og Helsingør St. Udover linje 
801A og 353 vil der være tre andre buslinjer på delstræk-
ningen mellem Stubbedamsvej og busterminalen ved 
Helsingør St. Delstrækningen Rønnebær Alle vil også 
blive betjent af servicebuslinje 841. Den valgte buskor-
ridor har sammenlagt 12 stoppesteder, hvor af de to er 
ved busterminalerne.  

Som led i arbejdet med et ny busnet, er der for Vapna-
gård besluttet at etablere indsnævrede stoppesteder 
ved Piskesmældet og Rytterbakken og nye sidelagte 
stoppesteder ved hhv. Vapnagård, Svømmehallen og 
Helsingør Gymnasium. Her kommer A-bussen til at køre 
i begge retninger syd om Vapnagård. Der etableres også 
seks fartdæmpende foranstaltninger på Borgmester P. 
Christensens Vej som led i at forbedre trafiksikkerheden 
rundt om Vapnagård, samt tre nye stoppesteder ved den 
nordlige del af Vapnagård, som fremover betjenes af 353.

Passagertal
A-buslinje 801A har i dag ca. 4.100 på- og afstigere på 
strækningen i den udpegede korridor og 46% af passa-

Buslinjerne i dag

Figur 1. Antal daglige på- og afstigere for A-bussen fordelt på hvert 
stoppested. Data fra Movia januar og februar 2020.

Figur 2. Antal daglige på- og afstigere for alle buslinjer per stoppested. 
Data fra Movia januar og februar 2020.

gererne stiger af/på ved endestationerne Helsingør St. 
og Prøvestenscentret. Herefter er de tre stop ved hhv. 
Helsingør Gymnasium, Rønnebær Alle og Stengade 
blandt de større på linjen (se figur 1 og 2). Stoppene på 
Kongevejen har omvendt ikke mange daglige på- og afsti-
gere. Dette gælder også udvalgte stop på Borgmester P. 
Christensens Vej, som linje 801A dog kun betjener i den 
ene retning i dag. Ses på det samlede antal passagerer 

for alle buslinjer i korridoren, er der dagligt ca. 6.650 på- 
og afstigere, dvs. at to ud af tre passagerer er rejsende 
med A-bussen. Stoppene ved Helsingør St., Prøve-
stenscentret, Helsingør Gymnasium og Stengade har 
relativt mange passagerer, som benytter andre buslinjer 
end linje 801A. Her er henimod halvdelen af det samlede 
antal passagerer fra en af de øvrige buslinjer.
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Figur 3. Passagerbelægning på A-bussen. Belægningen er samlet for begge retninger og viser hvor mange, der sidder i busserne på 801A i 
løbet af en hverdag i snittene mellem stoppestederne. Data fra Movia januar og februar 2020. 

Passagerbelægning
Passagerbelægningen giver på linje 801A et billede af 
hvor der sidder mange passagerer i busserne og dermed 
et indblik i, hvor flest drager fordel af en hurtig og pålide-
lig rejse (se figur 3). Det er ikke det samme som, hvor der 
er mange på- og afstigere på stoppestederne.

Det ses at der er flest passagerer samlet i busserne på 
Kongevejen på strækningen mellem Rønnebær Allé og 
Stengade. Det er især et billede af, at mange rejser til 
og fra bykernen og Helsingør St. samt Helsingør Gym-
nasium og Vapnagård i den anden ende. Undervejs på 
Kongevejen ses at antallet af passagerer på stoppeste-
derne er små.

Rundt om Vapnagård er driften i dag enkeltrettet, og 
derfor ses en markant lavere belægning her, men selv om 
den lægges sammen i det nye busnet, er belægningen 
lavest her, hvilket hænger sammen med, at der er mange 
rejser, der starter og slutter her.

En analyse af fordelingen af passagererne over dagen på 
linje 801A viser, at der er flest i busserne i spidstimerne, 
men samtidig er der en flot høj benyttelse midt på dagen. 
Omkring 1/4 af passagererne rejser i morgentimerne og 
1/3 i eftermiddagstimerne. Samlet rejser ca. 3/4 mellem 
kl. 716. (se figur 4)

Helsingør St.

Stengade

Mads Holms Vej

Ryesvej

Kircksvej

Kongevejen, 
Rønnebær Allé

Helsingør Gymnasium

Skolen v. Rønnebær Allé

Rytterbakken
Vapnagård, Svømmehallen

Prøvestenscentret

Piskesmældet
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Figur 4. Fordelingen af passagerer på linje 801A over tid på dagen. 

Busfremkommelighed
En analyse af busfremkommeligheden viser, hvor A-bus-
sen er forsinket, og at det største forbedringspotentiale 
er på Kongevejen mellem Stengade, Flynderborgvej og 
Rønnebær Allé (se figur 5), hvilket især skyldes en priori-
tering af færgetrafikken. 

Samtidig er der problemer med udkørsel fra Prøve-
stenscentret, som gør, at busserne forsinkes herfra, især 
når trafikken på Prøvestensvej er tæt. Endvidere er især 
krydset ved Kongevejen/Flynderborgvej en udfordring. 
Her er grøntiden for ligeud-kørende busser meget kort, 
og busserne hænger derfor her grundet prioriteringen af 
færgetrafikken.

Busserne forsinkes især i myldretiderne, men der er også 
potentiale for at skabe en mere attraktiv linje uden for 
myldretiderne, da busserne oplever stoptid ved signaler 
over hele dagen samtidig med at færgetræk kommer 
fordelt over alle dagtimerne, hvor 3/4 af passagererne 
rejser.

Passagerforsinkelse
Der blev i 2018 gennemført en analyse af bus- og passa-
gerforsinkelsen i købstæder på Sjælland. Heraf ses det, 
at der dagligt i Helsingør er en passagerforsinkelse på 
ca. 165 timer, svarende til knap 30 fuldtidsstillinger. Dette 
tidstab giver anledning til et årligt samfundsøkonomisk 
tab på knap ca. 14 mio. kr.

Figur 5. Figuren viser hvor busserne 
er forsinkede og dermed hvor der er 
potentiale for at forbedre køretiden.
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Der er gennemført en kortlægning af koncentrationen af 
indbyggere, ansatte og studerende (se figur 6). Det ses, 
at Vapnagård er det tættest befolkede område i Helsingør 
efterfulgt af bykernen. Samtidig er der nogle tætheder 
omkring Sydvej og Mads Holms Vej/Ryesvej, som er 
interessante for den kollektive trafik.

De ansatte og studerende rejser især til bykernen og Prø-
vestenscentret men også til området omkring Helsingør 
Gymnasium og Cinemabyen.

Når betjeningen af Vapnagård omlægges til dobbeltrettet 
bustrafik, vil passagerpotentialet stige for stoppestederne 
mellem Helsingør Gymnasium og Vapnagård, Svømme-
hallen, da den sydlige del af Vapnagård har en højere 
tæthed. 

Koncentrationen af indbyggere ved Mads Holms Vej/
Ryesvej underbygger en særlig indsats ved disse stop. 
Disse stop betjenes i dag kun af 801A i hver sin retning.

Der er tilsvarende gennemført en tilgængelighedsana-
lyse, der viser hvilke områder, der er tilgængelige i en 
gangafstand på hhv. 400m, 800m og 1500 m (se figur 7). 
Analysen bruges til at udpege barrierer eller missing links 
i stisystemet, der med fordel kan forbedres for at øge 
passageroplandet til den kollektive trafik. 

Analysen viser, at der er behov for bedre forbindelser til 
busstoppestedet Rytterbakken særligt fra området øst for 

Figur 6. Kortene viser tæthed af hhv. indbyggere (rød) samt ansatte og studerende (blå) og dermed hvor passagerpotentialet er.

Oplande og tilgængelighed
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Borgmester P.  Christensens Vej (se gul markering). Ud-
fordringerne ved de nuværende adgangsforhold skyldes 
bl.a. terrænforskelle, tunneller, autoværn m.m. 

Der er også missing links ved Prøvestenscentret, som 
er et knudepunkt for besøgende og ansatte samt omsti-
gende passagerer, hvorfor der ikke er fokus på tilgæn-
gelighed mod nord, hvor Kongevejen udgør en barriere. 
Ved Hestens Bakke udgør Kongevejen også en barriere, 
og samtidig betjenes stoppet fremover ikke af A-bussen. 
Derfor er disse ikke undersøgt nærmere i analysen.

Figur 7. Tilgængelighedsanalyse 
der viser hvor langt det er muligt 
at komme ad vej og stinet inden 
for hhv. 400, 800 og 1.500 m fra 
A-bussens stoppesteder.

Den samlede analyse viser at der er flere passagerpoten-
tialer i korridoren, som er interessante. Der hvor bussen 
er mest forsinket (især grundet færgetrafikken), er også 
der hvor der sidder flest pas sagerer i bussen, og dermed 
bliver passagerforsinkelsen på især Kongevejen stor. 
Ved at forbedre fremkommeligheden her vil der være en 
positiv effekt for de nuværende passagerer, men samtidig 
vil dette forbedre pålideligheden og dermed gøre linjen 
mere effektiv og attraktiv og derfor øge passagergrundla-
get. Endvidere kan øget tilgænge lighed til Rytterbakken 
øge oplandet til A-bussen og dermed øge passagerpo-
tentialet.

Ved at forbedre rejsetid og pålidelighed samt øge kvali-
teten/trygheden af stoppestederne og adgangen hertil vil 
der være et potentiale for at tiltrække flere passagerer, 
da dette er blandt de mest efterspurgte parametre fra 
passagererne.

Passagerpotentiale
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Med implementeringen af BRT-inspirerede tiltag, er det 
vigtigt at inddrage potentialet for byudvikling, så linjefø-
ringen og stoppesteder opgraderes og placeres stra-
tegisk i forhold til kommende nybyggeri. Byudviklingen 
kan også bidrage med et yderligere passagerpotentiale. 
Derfor er der, i samarbejde med kommunen, gennemført 
en kortlægning af planlagte byudviklingsprojekter langs 
korridoren (se figur 8). Kortlægningen beror på allerede 
vedtagne projekter for konkret udvikling. Desuden kan 
udviklingen af BRT-inspirerede tiltag i sig selv fungere 
som katalysator for yderligere byudvikling.

Prøvestenscentret er et aflastningscenter. Hensigten 
er, at det skal “aflaste” bymidten og er primært møntet 
på større udvalgsvarebutikker. Der planlægges i dag for 
en fordobling af etagemeterantallet i Prøvestenscentret. 
Derudover opføres et nyt sundhedshus ved siden af 
Borgerservice, hvilket vil øge brugen af området markant. 

Udover Prøvestenscentret er Cinema-grunden ved 
stoppestedet Kongevejen/Rønnebær Allé (se figur 8) 
blandt de væsentligste, større byudviklingsprojekter langs 
korridoren. Den kommende Cinemaby forventes at bestå 
af en blanding af erhverv og boliger, og den samlede 
udvikling af området forventes gennemført inden for en 
længere årrække.

Udviklingen af et nyt uddannelsesmiljø ved Svingel-
port skal indeholde et nyt handels- og teknisk gymna-
sium for omtrent 250 (på sigt 450) studerende helt tæt 
på jernbanen. Yderligere 330-430 studerende bliver der 
plads til med udviklingen af et nyt VUC ved Kongevejen 
mellem stoppene Stengade og Mads Holms Vej. 

Byudviklingsmuligheder

Udover Helsingør St. er Prøvestenscentret, Helsingør 
Gymnasium, Kongevejen (Rønnebær Allé) og Stengade 
de største stop på strækningen. I dette mulighedsstudie 
er der ikke beskrevet tiltag for Helsingør St., men for de 
øvrige fire stoppesteder er der i kapitel 3 udarbejdet en 
stedsanalyse med fokus på, hvordan stoppestedet bedst 
kobles godt op på omgivelserne og særligt til de nye 
byudviklingsområder. Flere længeresigtede udviklingspro-
jekter ift. ombygning af stationen og en evt. fast forbin-
delse til Sverige vil påvirke stationen, hvilket er uden for 
rækkevidde af denne opgave.

Flere stoppesteder kan med fordel opgraderes med ven-
tefaciliteter, der giver brugerne en bedre komfort, og med 
elementer der gør bustilbuddet mere synligt i gadebille-
det, men stadig opleves som velintegreret i den lokale 
urbane kontekst.

Stoppesteder og byrum

Stengade

Helsingør St.

Mads Holms 
Vej og Ryesvej

Kircksvej

Kongevejen (Rønnebær Allé)

Helsingør Gymnasium og Skolen 
v. Rønnebær Allé

Rytterbakken

Piskesmældet

Prøvestenscentret

Vapnagård, 
Svømmehallen

Stedsanalyse
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Stedsanalyse
Figur 8. Byudvikling langs korridoren.
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3. Forslag til løsninger

I det foregående kapitel er kortlagt udfordringer og poten-
tialer i korridoren. Her kan fremhæves følgende:

• På Kongevejen er den største passagerforsinkelse 
og her vil tiltag, der kan forbedre bussernes frem-
kommelighed få stor effekt.

• Tætheden af boliger, ansatte og studerende er relativ 
høj i oplandet til korridoren, men der er flere steder 
behov for at forbedre adgangen til stoppestederne 
bl.a. ved Rytterbakken. En bedre opkobling til de om-
kringliggende områder kan sammen med trygheds-
skabende elementer øge potentialet for at tiltrække 
flere passagerer til bussen. 

• Der er flere større byudviklingsprojekter langs kor-
ridoren. Et attraktivt busprodukt kan bidrage til, at 
tilflyttere eller pendlere til de nye områder foretager 
et bæredygtigt transportvalg fra starten. Her skal nye 
tiltag bidrage til at synliggøre stoppet, skabe gode 
stiforbindelser og wayfinding til stoppestedet. 

I dette afsnit beskrives forslag til BRT-inspirerede tiltag 
i hele korridoren, der skal bidrage til at imødekomme 
udfordringer og udløse potentialerne.

I figur 9 er en oversigt over de samlede fysiske tiltag.

Linjeføring
Busbane
Busprioritering

Stoppestedssammenlægning

Stoppestedsopgradering

BRT-inspireret stoppested

Figur 9. Samlet overblik over forslag til løsninger på strækningen.
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Prøvestenscentret
— Nyt signalanlæg og forbedring af busterminal

Fremkommelighedstiltag
Fremkommelighedsanalysen viste, at busserne har 
problemer med udkørslen fra Prøvestenscentrets 
bus-terminal særligt om morgenen. Derfor foreslås det 
at etablere et trafikstyret signalanlæg ved udkørslen, 
som kan prioritere bussen og samtidig reagere, hvis der 
opstår for lange køer til/fra rundkørslen. Endvidere er det 
til gene for busserne, at der holder parkerede lastbiler på 
Prøvestensvej ved politistationen. Der skiltes i dag med 
”parkering forbudt”, så det anbefales at øge tilsynet med 
håndhævelsen af dette.

Konsekvenser: Reduceret køretid for busserne 
og heraf øget pålidelighed. Mindre forsinkelser 
for trafikken på Prøvestensvej.

Anlægsoverslag: ca. 0,8 mio. kr.

Figur 11. Princip for ø-perron

Figur 12. Princip for ø-perron (savtand). 

(illustrationer: “Bussen på vej”, Movia)

Figur 10. Eksisterende udformning som lamelperron

Tiltag der forbedrer knudepunkt, forbindelser 
og byrum 
Prøvestenscentret er det næststørste stop på linje 801A 
(målt i antal på- og afstigere), og ca. 40 % af passagerer-
ne foretager skift mellem to buslinjer. Med det nye Sund-
hedscenter mv. vil busterminalen blive et endnu mere 
væsentligt knudepunkt, og der skal derfor sikres en god 
opkobling til centret og nemme skift. Den er i dag indret-
tet med skråtstillede perroner, hvor busserne holder med 
fronten mod centret. Det er derfor enkelt for passagerne, 
der kommer fra centret at se, om bussen holder ved en af 
perronerne. Terminalens ventefaciliteter er begrænsede 
til læskærme på den enkelte perron. 

Et alternativ til den nuværende udformning kunne være 
en terminal med en Ø-perron med eller uden savtand-op-
stilling (se figur 11 og 12). Løsningen giver mulighed for 
at etablere en overdækning, der dækker hele perronen 
og giver passagerer læ og ly, når de bevæger sig fra 
en bus til en anden, og når de venter. Ved en Ø-perron 
skal busserne køre ind og ud i begge ender af termina-
len, hvilket gør det vanskeligere at løse problemet med 
udkørslen fra terminalen. Udkørslen skal således ske i 
to kryds i stedet for et, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
Derfor anbefales ø-løsningen ikke her. 
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Der er potentiale for at opgradere busholdepladsen til et 
mere trygt og synligt knudepunkt med en øget sammen-
hæng med Prøvestenscentret, hvor der i dag er handels-
liv på den interne gågade, men hvor bagsiden og lukkede 
facader vender mod busterminalen. Her kan der arbejdes 
med en tættere kobling til centrets funktioner og med 
rumdannende elementer, såsom en overdækning, der 
både skaber ly/læ og kan fungere som naturligt opmærk-
somheds- og samlingspunkt.

Busterminalen bør beholde sin nuværende placering tæt 
på centret, men knudepunktets attraktivitet og det om-
kringliggende byrum kan forbedres med nedenstående 
tiltag (se figur 13): 

1  Synliggøre passagerne og skabe bedre koblin-
ger for brugerne ml. knudepunktet og gågaden, 
bl.a. med elementer såsom belysning, belægning 
eller udsmykning, der skaber en visuel rød tråd og 
faciliterer intuitiv wayfinding. 

2  Skabe gode adgangsforhold og styrke gang-
forbindelser ml. knudepunktet og det kommende 
sundhedshus og borgerservice. En opgradering 
af passagerne mellem busterminalen og Prøve-
stenscentret indre gågade (se punkt 1) vil hjælpe 
brugerne med at orientere sig og finde vej til og fra 
Prøvestenscentrets funktioner.   

3  Styrke skiftet mellem cykel og bus ved at etable-
re mere cykelparkering. Da brugere af Prøve-
stenscentrets funktioner ofte vil parkere så tæt 
på deres destination som muligt, skal cykelparke-
ringsfaciliteterne blot etableres i et omfang, der 
specifikt kan understøtte de brugere, der cykler til 
og fra knudepunktet. Her er vist mulige placeringer 
af cykelparkering.

Sundhedshuset

Svømmehallen

Busterminal

Passage

Passage

Parkering

Parkering

Parkering

Nordsjællands 
Politi

Borgerservice

Parkering

Stitunnel

Prøvestenens 
Centerforening

Mod boligområdet
mellem Prøvestensvej/

Klostermosevej

1

2

4

Prøvestenscentret
Planskitse

Figur 13. Overblik over mulige tiltag for opgradering af busterminalen og byrumskoblinger.

3

3

3

1
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Rumdannende og tryghedsskabende belysning
Som alternativ eller supplement til en egentlig overdæk-
ning, kan belysning fungere som et rumdannende ele-
ment, der både funktionelt og æstetisk samler byrummet/
busterminalen.

Cykelparkering til det nemme skift
Et slankt cykelparkeringsdesign, der ikke optager mere 
plads end nødvendigt, giver mere plads til fodgængere. 
Indbygget lys giver overblik og skaber et trygt byrum også 
om aftenen.

Foto: Gottlieb Paludan Architects

Foto: Søren Aagard

Foto: Garey Gomez

Visualisering: Schauman & Nordgren Architects

Busterminal med servicefunktioner
Et blødt formsprog og høj transparens øger opfattelsen af 
tryghed og komfort for brugerne, og kan kombineret med 
evt. servicefunktioner/“grabandgo”faciliteter mindske 
oplevelsen af ventetid.

Byrumselementer der viser vej
Opgradering af passagerne kan skaleres efter behov og 
økonomi med fx farverigt byrumsinventar, der både giver 
mulighed for ophold, vækker nysgerrighed og fungerer 
som wayfinding.

4  Synliggøre knudepunktet evt. med en særlig 
belysning eller overdækning/tag over flere 
af stoppestederne. Disse elementer giver mere 
komfort for ventende passagerer, samtidig med at 
de enkelte stoppesteder samles med et byrums-
mæssigt løft.

En fremtidig byudvikling rummer mulighed for at etable-
re dobbelt så mange etagemeter, som der er i dag. En 
opgradering af knudepunktet skal derfor tænkes sammen 
med denne udvikling og omvendt.

Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde
• I forbindelse med planlægningen af signalanlægget 

skal der foretages yderligere trafikale vurderinger af 
trafikafviklingen på Prøvestensvej op mod rundkørs-
len, der også medtager en forventet stigning i biltra-
fikken som følge af det nye sundhedshus. Desuden 
skal der ses nærmere på, hvordan der skabes sikre 
fodgængerkrydsninger i niveau set i sammenhæng 
med en ny stiforbindelse på Prøvestensvej.

• Denne analyse peger på flere mulige placeringer af 
cykel parkering, men dette skal undersøges nærmere 
i en detailplanlægningsfase.

• En overdækning af terminalen vil betyde at der skal 
være fokus på god belysning for at sikre tryghed.
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Tiltag der forbedrer stoppestedet
Helsingør Kommune har afsat 3 mio. kr. til etablering af 
syv nye stoppesteder ved Vapnagård, samt belægnin-
ger til adgangsveje til nogle af de nye stoppesteder. Ved 
fire af stoppestederne skal der etableres indsnævring af 
kørebane og perron på begge sider, svarende til den løs-
ning, der er ved Kulturværftet i dag (se figur 14). Desuden 
er der afsat 1 mio. kr. til fartdæmpende foranstaltninger. 

Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde 
Da bygningerne ved Vapnagård er tilbagetrukket fra stop-
pestedet kan man i det videre arbejde med fordel se på 
mulighederne for at etablere bylivsskabende elementer 
tæt på stoppestederne.

Vapnagård (Svømmehallen) og Piskesmældet
— Stoppestedsopgradering

Figur 14. Stoppestedet Piskesmældet i dag (til venstre) og løsning ved Kulturværftet (til højre). 
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Figur 14. Stoppestedet Piskesmældet i dag (til venstre) og løsning ved Kulturværftet (til højre). 

Tiltag der forbedrer forbindelser
Tilgængelighedsanalysen viste, at der er en barriere 
mellem stoppestedet og beboelsen mod øst, og på figur 
15 ses det, at der er et autoværn på modsatte side af 
stoppestedet. 

Dermed er adgangen til stinettet øst for Borgmester P. 
Christensens Vej ikke mulig direkte fra stoppestedet, men 
via stitunnel længere mod nord. Dette giver ekstra lange 
gangafstande.  

Den nye stoppestedsløsning vil give mulighed for at 
anvende bagkanten af denne nye perron til at etablere en 
trappeadgang og rampe mellem stinet og perron, hvilket 
vil skabe bedre forbindelse til boligområdet mod øst.

Stoppestedet kan indeholde en fodgængerovergang, som 
skaber mere sikker passage på det indsnævrede stop (se 
figur 14).

Rytterbakken
— Stoppestedsopgradering og bedre adgangsforhold

Figur 15. Etablering af gennembrud i autoværn og trappe- og rampeadgang vil forbedre adgang til stoppestedet.

Konsekvenser: Øget tilgængelighed til BRTstop til/fra øst-
ligt boligområde.

Anlægsoverslag: ca. 0,2 mio. kr til trappe og rampe. Hertil 
kommer allerede afsatte midler til anlæg af nyt stoppested.
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Tiltag der forbedrer stoppested og forbindelser
Stoppet ved Helsingør Gymnasium ligger i dag ved parke-
ringspladsen til boligområdet Hestens Bakke mod nord og 
Helsingør Gymnasium, Skolen ved Rønnebær Allé og Hel-
singør Atletikstadion mod syd. Bygningerne er tilbagetrukket 
på dette sted, og der er derfor ikke naturligt ”øjne på gaden”.

Der er kun fast belægning umiddelbart omkring busskuret, 
og selvom stoppet primært betjener gymnasiet, er tilgænge-
ligheden en udfordring. Helsingør Kommune har afsat midler 
til at etablere et nyt stoppested ved Helsingør Gymnasium i 
retning mod byen, da A-bussen fremover kommer til at køre i 
begge retninger på Borgmester P. Christensens Vej. Samti-
dig ligger der et stop ved skolen ca. 200m vest herfor. 

En sammenlægning af de to stoppesteder til ét synligt stop 
vil koncentrere passagerstrømmen, spare tid for bussen og 
give mulighed for en bedre kobling til stisystemet.

Skolen V. Rønnebær Allé og Helsingør Gymnasium
— Sammenlægning af og opgradering af stoppesteder 

Figur 16. Foreslået placering af stoppested ved Helsingør Gymnasium.

Konsekvenser:
Busserne vil kun skulle stoppe ved et stop frem for to, og dermed spares tid til stop-
pestedsophold.

Anlægsoverslag: ca. 0,7 mio. kr.
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BRT

Skolen ved Rønnebær Allé

Hestens Bakke

Stitunnel

Legepladsen på toppen

Parkering

Parkering

Boldbane/Skolegård

Skolegård

Helsingør Gymnasium

Vapnagård

Tiltag der forbedrer stoppested og forbindelser
De to eksisterende stoppesteder, der i dag ligger med 
ca. 180 m afstand, samles til et nyt stoppested, der både 
betjener skolen og gymnasiet samt den østlige del af 
Vapnagård. Løsningen er et indsnævret stop svarende til 
Rytterbakken og Piskesmældet. 

Et samlet stop for skole og gymnasium og opgradering 
til BRT-stop med indsnævring og perron vil koncentrere 
brugerne omkring et synligt stop og koble sig godt op på 
stisystemet.

Der arbejdes i forvejen med hastighedsdæmpende tiltag 
på Borgmester P. Christensens Vej, og dermed vil dette 
tiltag passe ind i den overordnede plan med at dæmpe 
hastigheden. Det vurderes, at der med den foreslåede 
placering er stopsigte. 

Da hastigheden er søgt reduceret af nye fartdæmpere ca. 
100 m. både nord og syd for stoppestedet og stoppet i sig 
selv er fartdæmpende, vurderes oversigtsforholdene at 
være acceptable.

Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde
• Helsingør Kommune er i tvivl om placeringen giver 

en bedre forbindelse til gymnasiet og skolen. Det har 
grundet Corona-nedlukningen ikke været muligt at 
kortlægge passagerernes flow i området mellem de 
to nuværende stoppesteder og de omkringliggende 
funktioner. Derfor bør dette undersøges, når det igen 
er muligt og dermed hjælpe til at afklare om placerin-
gen giver en god kobling til omgivelserne. 

Helsingør Gymnasium
Planskitse

Figur 17. Mulig placering af stoppested og byrumskoblinger, som kræver nærmere undersøgelser 
ved en almindelig hverdagssituation. Eksempel på hvordan en løsning kunne se ud se side 18.
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Fremkommelighedstiltag
Det foreslås at der etableres busbane frem mod Konge-
vejen startende fra et evt. nyt kryds ved Haderslevvej. 
Stoppeste det opgraderes til et egentligt BRT-stop, der 
etableres i forbindelse af BRT-tracéet på den østlige side, 
hvormed bussen kan fortsætte uhindret fra stop og videre 
frem mod krydset. I krydset etableres en separatreguleret 
højresvingsbane for busser og øvrige køretøjer.

Der foreslås etableret fremført cykelsti, således at 
cyklister afvikles i egen fase i signalet og ikke sammen 
med højresvingende busser og biler. I modsatte retning 
foreslås etableret et fremrykket BRT-stop, som sikrer, at 
busserne kan køre uhindret fra stoppet og videre uden 
trafik forude. Desuden indeholder løsningen et hellean-
læg på strækningen, som snævrer ind til ½m mellem 
BRT-stoppene. 

Helleanlægget kan udføres som et “brostensbånd”, som 
på Gl. Kongevej i København, hvormed biler hverken 
må eller kan overhale en holdende bus. Cykel og gang-
sti føres bagom de fremrykkede BRT-stop, således at 
passagerer, der stiger ind og ud af bussen, ikke kommer i 
konflikt med cyklister.

Det foreslås, at der sikres busprioritering i signalanlæg i 
alle tre kryds på Rønnebær Allé, så busserne får en god 
fremkommelighed.

Rønnebær Allé
— Busbane, busprioritering, opgradering af stoppested og byrum

Konsekvenser:
• Bedre fremkommelighed for busserne og 

dermed en bedre og mere attraktiv rejsetid 
og pålidelighed.

• Forsinkelser for biler ved kørsel mod syd 
pga. busser ved fremrykket BRT-stop.

• Arealerhvervelse især mod vest.

Anlægsoverslag: ca. 5,8 mio. kr. Dette 
overslag er inkl. arealerhvervelse og et mere 
standardstop i dobbeltlængde med læskærm, 
bænke og ledlys. Anlægsoverslaget inkluderer 
ikke forslag til trædæk ved søen og træla-
mel-læskærmen illustreret i visualiseringen på 
side 24.

Figur 18. Principskitse af løsning med busbane og 
fremrykkede BRT-stop på Rønnebær Allé.

Busbane

Kongevejen

R
ønnebæ

r A
llé

Stoppested
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Tiltag der forbedrer stoppested, forbindelser 
og byrum
En opgradering til et BRT-stop vil synliggøre den høj-
klassede busforbindelse og understøtte den kommende 
byudvikling på Cinemagrunden. Samtidig vil det give bru-
gerne et stoppested med ventefaciliteter af høj kvalitet. 
Stoppestederne ligger i dag forskudt med få faciliteter.

Deres nuværende placering gør, at det ikke er muligt 
at etablere fx læskærm på stoppestedet mod Helsingør 
St., da der her er et stort terrænspring mod en fredet sø. 
Flytning af stoppet i sig selv vil være et kvalitetsløft, da 
fortovsarealet i dag deles både af forbipasserende og 
ventende buspassagerer.

Følgende tiltag kan være med til at skabe et attraktivt og 
rart bymiljø med udgangspunkt i stedets potentialer fx 
ved at: 
• Skabe sammenhæng mellem stoppested og sø med 

mulighed for (kortere) ophold ved søen, fx ved etab-
lere et trædæk ved søen, der kan få funktion som 
pauserum/“gadekær”. 

• Ventefaciliteter af høj kvalitet — ly og læ, ophold og 
information evt. rejsekortstander. 

• Implementere elementer i stoppestedsdesign og i by-
rummet der, inspirereret af det lokale miljø ved søen, 
understøtter bæredygtighed og biodiversitet.

• Cykelparkering på begge sider. 
• Gode stiforbindelser til Cinemagrunden.
• Evt. lille grønt byrum ved cykelparkering på vestsiden.

Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde
• Kongevejen er en statsvej, og Vejdirektoratet er 

vejmyndighed. Dette gælder også ca. 50m fra kryd-
set ved Kongevejen, hvormed signalprioritering og 
ombygning af krydset kræver dialog og godkendelse 
af Vejdirektoratet. I den forbindelse skal forslaget vur-
deres i forhold til fremkommeligheden på Kongevejen. 

• Placering af støttehelle skal ses i sammenhæng 

Sø

Sø

Vapnagård
BRT

Plateau

Sø

Stitunnel

Tankstation

Nord- og Sydvej

Byudviklingsområde 
Cinemabyen

1
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Rønnebær Allé
Planskitse

Figur 19. Principiel placering af stoppested og byrumskoblinger.

med designet af det nye signalregulerede kryds ved 
Cinemabyen. 

• Placering af cykelparkering skal kvalificeres nærmere.
• Hvis der vælges kun at se på flytningen mod syd og 

opgraderingen af stoppesteder og ikke busbane, vil 
det betyde at bussen stopper ved et fremrykket stop 
i begge retninger. Den korte afstand på ca. 50 m til 
et evt. nyt signal ved Haderslevvej vil betyde, at der 

er risiko for at bagved holdende køretøjer vil kunne 
strække sig tilbage til krydset.

• Hvis der arbejdes videre med ideen om at etablere 
et trædæk ved søen, så forudsætter det tilladelse 
fra Helsingør Kommunes miljøafdeling i forhold til at 
der er to ”bilag IV arter” i og ved søen. Arterne, deres 
yngle- eller rasteområde må ikke beskadiges.

1 Udsigtsplatform ved søen 
2 Cykelparkering
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Visualisering af forslag til udformning og opgradering af BRT-stoppestedet ved Rønnebær Allé.

Visualisering: Schauman & Nordgren Architects
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Visualisering af forslag til udformning og opgradering af BRT-stoppestedet ved Rønnebær Allé.

Visualisering: Schauman & Nordgren Architects

Fremkommelighedstiltag
Kortlægningen viste, at Kongevejen ml. Rønnebær Allé og 
Trækbanen har den største passagerforsinkelse. Dermed 
er det også denne strækning, hvor der er størst effekt af at 
forbedre både rejsetiden og pålideligheden. Det er derfor 
foreslået, at der etableres busbane i retning mod øst sam-
men med busprioritering af signalet i kryds ved Århusvej, 
således at bussen sikres god fremkommelighed og øget 
regularitet på strækningen. 

Lige før højresvingsbanen ved Flynderborgvej etableres et 
gating-signal som afslutning på busbanen. Dette sikrer, at 
busserne kan ledes først hen til krydset og dermed kom-
me før over krydset ved Flynderborgvej, hvor biltrafikken 
er prioriteret i retning mod færgerne.

Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde
• En evt. fremtidig HH-forbindelsen kan ændre på beho-

vet for busbane.

• Vejdirektoratet er vejejer og -myndighed på Kongevejen.
• Busbanen vil øge det samlede vejtracé. I det videre 

arbejde skal der ses nærmere på, om der er behov for 
trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for at sikre, 
at et øget vejprofil ikke medfører øget fart.

• Desuden skal der ses nærmere på trygge fodgænger-
krydsninger. 

• De arealmæssige konsekvenser skal undersøges 
nærmere.

Rønnebær Allé-Flynderborgvej
— Busbane og busprioritering

Figur 21. Busbane og signalprioritering på strækningen mellem Rønnebær Allé og Århusvej.

Figur 20. Busbane og signalprioritering på strækningen mellem Århusvej og Flynderborgvej, hvor der etableres et gating-signal, der leder busserne foran trafikken hen mod krydset.

Konsekvenser:
• Bedre fremkommelighed for busserne og dermed en bedre og mere at-

traktiv rejsetid og pålidelighed.
• Biler holdes tilbage, når der anmeldes en bus, hvormed busserne priorite-

res frem mod krydset.
• Forslaget kræver arealerhvervelse på den sydlige side af Kongevejen. Der 

er mulighed for at forskyde hele vejudlægget mod nord og evt. indsnævre 
helleanlæg midt på vejen for at minimere behovet for arealerhvervelse.

Anlægsoverslag: ca. 4,0 mio. kr. for strækningen Rønnebær Allé-Århusvej, 
ca. 9,4 mio. kr. for strækningen Århusvej-Flynderborgvej. Arealerhvervelse er 
skønsmæssigt indregnet i anlægsoverslag.
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Fremkommelighedstiltag
Denne delstrækning har, ligesom den forrige, et stort 
forbedringspotentiale, da den er en del af den strækning, 
hvor passagerforsinkelsen er størst. Det er i retning mod 
Flynderborgvej, at udfordringerne er størst, da krydset 
her prioriterer færgetrafikken. Det er derfor foreslået, at 
der etableres busbane i retning mod vest mellem Stub-
bedamsvej og Flynderborgvej og busprioritering i signalet 
ved Flynderborgvej med før-grønt for busserne. Dermed 
sikres bussen god fremkommelighed og øget pålidelighed 
på strækningen.

Stoppestedet er foreslået flyttet til hhv. lige før krydset 
ved Flynderborgvej i vestlig retning og overfor Mads 
Holms Vej i østlig retning. Stoppestedet placeres umid-

delbart før Flynderborgvej, så bussen kan køre ud i 
krydset på et før-grønt signal. 

Opmærksomhedspunkter til det videre arbejde
• Vejdirektoratet er vejmyndighed på Kongevejen
• Der skal ses nærmere på de arealmæssige konse-

kvenser i forhold til at etablere busbane.
• Busbanen vil øge det samlede vejtracé. I det videre 

arbejde skal der ses nærmere på, om der er behov 
for trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at et øget vejprofil ikke medfører øget fart.

• En evt. fremtidig HH-forbindelsen kan ændre på 
behovet for busbane

Mads Holms Vej og Ryesvej
— Sammenlægning af stop og busprioritering

Figur 22. Busbane og signalprioritering i vestlig retning på strækningen mellem Flynderborgvej og Stubbedamsvej

Konsekvenser: 
• Bedre fremkommelighed for busserne og 

dermed en bedre mere attraktiv rejsetid og 
pålidelighed.

• Biler holdes tilbage når der anmeldes før-
grønt for busser mod vest ved Flynderborg-
vej. 

• Forslaget kræver arealerhvervelse på den 
sydlige side af Kongevejen ved BRT-stop.

Anlægsoverslag: ca. 2,0 mio. kr. for strækningen 
Flynderborgvej-Stubbedamsvej. Arealerhvervelse 
er skønsmæssigt indregnet i anlægsoverslag.
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Konsekvenser: 
• Bedre fremkommelighed for busserne og 

dermed øget pålidelighed.
• Biler holdes tilbage når der anmeldes før-

grønt for busser mod Jernbanevej. 
• Forslaget kræver en mindre arealerhvervelse 

på begge sider frem mellem BRT-stop og 
kryds.  

Anlægsoverslag: ca. 1,3 mio. kr. for strækningen 
Trækbanen-Stengade.

Fremkommelighedstiltag
Der etableres busbaner fra begge stoppesteder og frem 
mod kryds ved hhv. Trækbanen og Stengade. Dermed 
kommer busserne lettere hen til signalerne. Ved Stenga-
de etableres før-grønt for busserne, således at busserne 
kommer først igennem krydset. Mod Trækbanen kører 
bussen fra stoppested ligeud i en busbane, som tættere 
mod krydset tillader højresvingende biler i samme spor. 
Disse og prioriteres før den venstresvingende trafik, 
således at bussen kommer først over i krydset. Denne 
prioritering af bussen mod vest samordnes med signalet 
ved Stubbedamsvej. 

Stengade
— Busbaner, busprioritering og bedre forbindelser

Figur 23. Busbane fra BRT-stop frem mod kryds og signalprioritering.

Tiltag der forbedrer stoppested og forbindelser
Stoppet ved Stengade er beliggende i et byområde med 
en blanding af villaer og lettere erhverv. I retning mod 
Helsingør St. er der et lille cykelstativ, men ingen egent-
lige ventefaciliteter og ringe plads på fortovet. I retning 
mod Prøvestenscentret er stoppet placeret på en lille 
åben plads udenfor et KFUK´s-klubhus og ved et mo-
nument for genforeningen med Sønderjylland. Der er et 
busskur med bænk og skraldespand samt et lille cykel-
stativ.

En opgradering af stoppestedet mod Helsingør St. vil 
understøtte den kommende udvikling af et uddannelses-
miljø ved Svingelport. Her er det vigtigt at arbejde med at 
synliggøre aksen til Helsingør Centrum, som en attraktiv 
stiforbindelse. Her kunne man med fordel arbejde med 
wayfindingelementer, såsom belysning.

Her er det vigtigt at etablere brede fortove, da der er 
mange gående i området, hvilket syd for Kongevejen kan 
betyde et behov for at inddrage lidt af det grønne område.
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Helsingør Centrum

Nyt VUC 

BRT
Musikskole

Parkering

Parkering

Nyt handels- og 
teknisk gymnasium

Stengade
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Figur 24. Opgradering af stoppested og byrumskoblinger.

Eksempel på dekorativ og tryghedsskabende belysning, 
der kan fungere som landmark/wayfinding-element.
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4. Anlægsoverslag og effektvurdering
Anlægsoverslag for BRT-inspirerede tiltag Mio. kr.

Prøvestenscentret 
(signalprioritering ved udkørsel)

0,8

Stop ved Rytterbakken
(Trappeadgang til sti og rampe)

0,2

Stop ved gymnasiet og skolen
(Indsnævret stoppested og stikobling til stinet)

0,7

Rønnebær Allé
(BRT-stop, busbane mod Kongevejen, ændret 
vejprofil, ændret stinet og signalprioritering)

5,8

Rønnebær Allé-Århusvej
(Busbane mod Helsingør og signalpriorite-
ring)

4,0

Århusvej-Flynderborgvej
(Busbane mod Helsingør og gating-signal)

9,4

Flynderborgvej-Stubbedamsvej
(Busbane mod Prøvestenscentret og signal-
prioritering)

2,0

Trækbanen-Stengade
(Busbane fra stop til signal i begge retninger 
og signalprioritering)

1,3

Øvrige hastighedsdæmpende tiltag i Vapna-
gård
(Allerede afsatte midler til indsnævrede stop-
pesteder og hastighedsdæmpning)

4,0

Total (inkl. korrektionstillæg og PTA) 28,1

Effekter
De foreslåede BRT-inspirerede tiltag mellem Helsingør 
St. og Prøvestenscentret vil mindske bussens køretid 
med lidt mere end ét minut (og tilsvarende i modsatte 
retning ift. ny busplan). Dette svarer til en ca. 8 % kortere 
rejsetid for passagerne. Samtidig følger der en forbedret 
regularitet, hvilket er udtryk for en mere ensartet køretid, 
bl.a. fordi busserne kører i eget tracé på Kongevejen, 
hvor der i dag er kødannelser i visse perioder, der forsin-
ker bussen. Passagererne kan dermed opleve en øget 
pålidelighed ift. at være fremme til tiden. 

Denne regularitetseffekt er vurderet til ca. 9 %. Desuden 
vil det give en positiv effekt på driftsøkonomien, som ikke 
er beregnet i dette mulighedsstudie.

Ud fra køretidselasticiteter er det samlet set groft vurde-
ret, at rejsetids- og reguleringseffekten giver en pas-
sagergevinst på ca. 9 %, svarende til ca. 350400 flere 
påstigere på strækningen. Etableres kun enkelte at tilta-
gene kan det ikke forventes at der opnås den store effekt, 
da især regulariteten styrkes ved en sammenhængende 
opgraderet BRT-inspireret løsning.

Hvis halvdelen af passagererne rejser hele stræk-
ningen, er effekten af de BRT-inspirerede tiltag en 
reduktion i rejsetiden på 10.000 timer årligt.

Konsekvenserne af en forbedret kollektiv trafik i kor-
ridoren er, at bilerne især i krydsene vil kunne opleve 
mindre forsinkelser. En del af disse tiltag på Kongevejen 
vil kræve dialog med Vejdirektoratet. Desuden vil etable-
ring af busbanerne medføre, at der flere steder er behov 
for arealerhvervelse.

Anlægsoverslag
Det samlede anlægsoverslag er ca. 28,1 mio. kr. og 
indeholder skønsmæssigt overslag til arealerhvervelse. 
Over slaget indeholder de 4 mio. kr., der allerede er afsat 
i Helsingør Kommune til nye stoppesteder og hastigheds-
dæmpende tiltag i Vapnagård. Der er ikke foretaget et 
anlægsoverslag for læskærmen og realtidsinfo på visua-
liseringen ved Rønnebær Allé. Her er overslaget baseret 
på et mere standard-stop i Movia-stil.

Anlægsoverslaget er et indledende anlægsoverslag og 
tillagt 50 % i korrektionstillæg for infrastruktur mv. samt 
30 % på signalanlæg. Hertil er også tillagt 20 % til projek-
tering, tilsyn og administration. Disse tillæg er ikke tillagt 
de allerede afsatte midler ved Vapnagård.
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Samlet vurdering

Visionen for BRT-projektet er at skabe en mere attraktiv 
og effektiv BRT-linje, hvor ambitionsniveauet er løftet til 
mere end, hvad der svarer til et +Way-koncept. Der er på 
den baggrund arbejdet med en sammenhængende løs-
ning for hele strækningen, som styrker forbindelsen mel-
lem Prøvestenscentret og bykernen ved at sikre en mere 
stabil og attraktiv linje. Dette gøres både ved at rejsetiden 
forbedres og pålideligheden styrkes, men samtidig ved at 
styrke de bymæssige kvaliteter og indtænke flere af stop-
pestederne i det omkringliggende byrum. Vurderingen er 
at projektet dermed opfylder visionen for korridoren.

Dette skal samlet gerne medvirke til at A-bussen bliver et 
attraktivt og bæredygtigt valg, som skaber gode passa-
geroplevelser. Ved netop at tage fat på de strækninger, 
hvor der opleves trængselsudfordringer i dag og hvor der 
sidder flest passagerer i busserne, vil investeringerne 
komme flest til gode. Årligt spilder samfundet ca. 14 mio. 
kr. på at passagerne er forsinkede i busserne i Helsingør, 
hvilket sammenholdt med anlægsinvesteringen svarer til 
et par års passagerforsinkelse. Forventningen for arbej-
det med BRT i købstæder er at der kan opnås statslig 
medfinan siering via puljemidler i de kommende forhand-
linger om en grøn infrastrukturplan, hvor tidligere pulje-
midler har støttet med op til 50 %.

Hvis det besluttes at etablere en fast forbindelse mel-
lem Helsingør og Helsingborg, vil den gennemkørende 
færgetrafik blive ledt udenom Helsingør by og dermed 
Kongevejen, hvor forsinkelserne for busserne er størst. 
En mulig HH-forbindelse kan dog tidligst stå klar i 2035, 
hvilket betyder, at investering i fremkommelighedsforbed-
ringer for bustrafikken vil kunne gavne en del år fremover. 
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Projektark Fase 1

5. En mulig proces
— hvordan kan forslaget realiseres?

Anlægsoverslag for BRT-inspirerede tiltag fase 1 Mio. kr.

Prøvestenscentret 
(signalprioritering ved udkørsel)

0,8

Stop ved Rytterbakken
(Trappeadgang til sti og rampe)

0,2

Stop ved gymnasiet og skolen
(Indsnævret stoppested og stikobling til stinet)

0,7

Rønnebær Allé
(BRT-stop, busbane på kommunal vej mod Kongeve-
jen, ændret vejprofil og ændret stinet)

4,4

Flynderborgvej-Stubbedamsvej
(Busbane på kommunal vej mod Prøvestenscentret)

1,5

Trækbanen-Stengade
(Busbane fra stop til signal i begge retninger og 
signalprioritering)

1,3

Øvrige hastighedsdæmpende tiltag i Vapnagård
(Allerede afsatte midler til indsnævrede stoppesteder 
og hastighedsdæmpning)

4,0

Total (inkl. korrektionstillæg og PTA) 12,9

Nedenfor er illustreret, hvordan implementeringen kan 
opdeles i flere faser:

Fase 0
Fase 0 er de allerede besluttede stoppestedstiltag og 
hastighedsdæmpende tiltag ved Vapnagård, hvor der er 
afsat 3 mio. kr. samlet under forudsætning af at nyt bus-
net besluttes i foråret 2021.

Fase 1
Fase 1 af projektet indeholder tiltag på det kommunale 
vejnet, hvilket Helsingør Kommune, som vejmyndighed, 
kan implementere. Fase 1 består derfor af de foreslåede 
tiltag mellem Prøvestenscentret og Rønnebær Allé samt 
mellem Flynderborgvej og Stengade.

Dermed indeholder fase 1 signalprioritering i alle de mel-
lemliggende kryds, stoppestedsopgradering i Vapnagård 
og på Rønnebær Allé samt BRT-baner i aktuel retning 
på både Rønnebær Allé og fra Flynderborgvej til Stubbe-
damsvej og delvist mellem Trækbanen og Stengade.

Effekten af disse tiltag er estimeret via en UITP-model 
og giver en besparelse på 0,5 min. i hver retning. Dette 
svarer til ca. 3-4 % kortere rejsetid. Hertil kommer en styr-
ket pålidelighed som følge af de BRT-inspirerede tiltag. 
Samlet vurderes disse tiltag at give 4 % flere passagerer, 
svarende til dagligt ca. 150 flere påstigere på stræknin-
gen. 

Figur 25. Oversigt over tiltag i fase 1.

Linjeføring
Busbane fase 1
Busprioritering
Stoppestedssammenlægning

Stoppestedsopgradering

BRT-inspireret stoppested

Dette vil på årsbasis svare til omkring 0,05 mio. flere 
påstigere og dermed en øget indtægt i størrelsesordenen 
0,3 mio. kr.

Anlægsoverslaget for disse tiltag er estimeret til 12,9 mio. 
kr.
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Projektark Fase 2
Fase 2 af projektet indeholder tiltag på Kongevejen, der 
er statsvej, og som kun vil kunne implementeres i et 
samarbejde med Vejdirektoratet. Fase 2 består derfor af 
de foreslåede tiltag mellem Rønnebær Allé og Flynder-
borgvej.

Fase 2 indeholder busbane mod Helsingør på hele stræk-
ningen frem til et gating-signal før Flynderborgvej, hvor 
bussen ledes først frem til krydset ved Flynderborgvej, 
da prioriteten i dette kryds er mod færgerne. Endvidere 
er der signalprioritering i krydsene ved Rønnebær Allé og 
Århusvej.

Effekten af disse tiltag er estimeret via en UITP-model og 
giver en besparelse på 0,5 min. i hver retning. Dette sva-
rer til ca. 4-5 % kortere rejsetid. Hertil kommer en styrket 
regularitet som følge af BRT-tiltagene. Samlet vurderes 
disse tiltag at give 5 % flere passagerer, svarende til 
dagligt ca. 200 flere påstigere på strækningen. Dette vil 
på årsbasis svare til omkring 0,06 mio. flere påstigere og 
dermed en øget indtægt i størrelsesordenen 0,4 mio. kr

Anlægsoverslaget for disse tiltag er estimeret til 15,3 mio. 
kr.

VAPNAGÅRD, SVØMMEHALLEN

PRØVESTENSCENTRET

RYTTERBAKKEN

PISKESMÆLDET

HELSINGØR GYMNASIUM

KONGEVEJEN (RØNNEBÆR ALLÈ

KIRCKSVEJ

RYESVEJ

STENGADE

Anlægsoverslag for BRT-inspirerede tiltag fase 2 Mio. kr.

Rønnebær Allé
(Busbane på statslig vej mod Kongevejen, ændret 
vejprofil, ændret stinet og signalprioritering)

1,4

Rønnebær Allé-Århusvej
(Busbane mod Helsingør og signalprioritering)

4,0

Århusvej-Flynderborgvej
(Busbane mod Helsingør og gating-signal)

9,4

Flynderborgvej-Stubbedamsvej
(Busbane mod Prøvestenscentret og signalpriorite-
ring)

0,5

Total (inkl. korrektionstillæg og PTA) 15,3

Figur 26. Oversigt over tiltag i fase 2.

Linjeføring
Busbane fase 1
Busprioritering
Stoppestedssammenlægning

Stoppestedsopgradering

BRT-inspireret stoppested


