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1.1 Formålet med mulighedsstudiet

Busbetjeningen i Hillerød er generelt velfungerende, og der 
er for nylig gennemført busfremkommelighedstiltag gen-
nem midtbyen, som bl.a. har haft til formål at sikre bussens 
rejsetid. Hidtil har det været muligt at forbedre fremkomme-
ligheden med relativt beskedne og simple indsatser i form 
af eksempelvis ændret signalprioritering. Det har virket efter 
hensigten,	men	der	er	udsigt	til,	at	biltrafikken	vil	fortsætte	
med	at	stige	med	afledt	risiko	for	øget	trængsel	og	kødannel-
se, som også vil forsinke bussen i fremtiden. Idet de lavthæn-
gende frugter allerede er plukket, så vil der være behov for 
større	og	mere	omsiggribende	indsatser,	hvis	trafikafviklingen	
skal forbedres yderligere. Derfor er det aktuelt at undersøge, 
om de BRT-inspirerede tiltag kan medvirke til at fremtidssikre 
busbetjeningen i byen.

Det er også interessant at undersøge muligheden for BRT-in-
spirerede tiltag i Hillerød, da byen forventes at ændre sig i 
de	kommende	år,	når	Nordsjællands	Hospital	flytter	væk	fra	
byen og ud til Favrholm. Hospitalsområdet vil med overvejen-
de sandsynlighed blive omdannet til en blanding af boliger, 
erhverv og butikker, og der foreligger en unik mulighed for 
at sikre at denne nye bebyggelse udvikles på en måde, som 
tilgodeser de grønne transportformer. Her kan BRT-inspirere-
de tiltag medvirke til at sikre en høj andel af kollektivbrugere i 
den nye bydel. 

Det er hensigten med mulighedsstudiet, at den kan bruges 
som	grundlag	for	en	eller	flere	ansøgninger	til	de	statslige	
busfremkommelighedspuljer	med	henblik	på	at	sikre	medfi-
nansiering til at gennemføre de foreslåede løsningsforslag.

Mulighedsstudiet er et katalog med en række visionsfor-
slag 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.

Det stoppestedsudstyr i form af læskærm, skraldespand 
m.m., der er illustreret på visualiseringerne i rapporten, er 
Movias designkoncept for stoppestedsudstyr i købstæder. 
Det er et koncept, der i materialer og formsprog illustrerer et 
moderne og attraktivt BRT-inspireret stoppestedsmiljø med 
en bæredygtig og tryghedsskabende identitet, som synliggør 
den kollektive transport i gadebilledet.

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

1    Indledning  
og vision for 
muligheds-
studiet

Læsevejledning

I dette notat undersøges mulighederne for at etablere 
tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid Transit) i en bus-
korridor	i	Hillerød,	jf.	figur	1.	

Notatet indeholder først en kortlægning af udfordrin-
ger og potentialer i korridoren og derefter forslag 
til	konkrete	BRT-inspirerede	tiltag	samt	effekter	og	
anlægsøkonomi.
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1.2   Hvad er BRT-inspirerede tiltag i Hillerød?

BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre busserne mere 
effektive	ved	at	skabe	et	trængselsfrit	forløb,	der	sikrer	korte-
re rejsetid og høj pålidelighed. BRT-inspirerede tiltag kan fx 
være	busbaner	eller	prioritering	af	busserne	i	trafiksignaler,	
så de kan komme uden om trængslen. Tiltagene bidrager 
derfor	både	til	en	mere	omkostningseffektiv	busdrift	og	en	
oplevelse af at komme hurtigere frem og kunne stole på den 
kollektive	trafik.

BRT-inspirerede tiltag omfatter også attraktive stoppesteder, 
som er kendetegnet ved at have god adgang fra omkring-
liggende gang- og stinet. Her indgår elementer, der øger 
oplevelsen af et trygt og behageligt stoppestedsmiljø, der er 
velintegreret i byrummet, og er udført i materialer, der sikrer 
god komfort og høj kvalitet. Det kan fx være overdækkede 
ventefaciliteter, siddemuligheder, god belysning, realtidsinfo, 
cykelparkering, brede perroner og niveaufri indstigning og 
god tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. 

I Hillerød har det vist sig, at der er gode muligheder for at 
etablere BRT-inspirerede tiltag, som kan bidrage med både 

fremkommelighedsforbedringer og attraktive stoppesteds-
miljøer. De foreslåede løsninger er belyst nærmere i denne 
rapport.

På længere sigt kan en stigende trængsel påvirke bussen 
negativt	på	de	strækninger,	hvor	bus-	og	biltrafik	ikke	kan	
adskilles fysisk grundet de snævre gader i dele af byen. For 
at fremtidssikre busdriften mod dette, er der foreslået BRT-in-
spirerede tiltag udenfor den undersøgte korridor. Disse anlæg 
er af mere strategisk karakter, da de som udgangspunkt ikke 
påvirker	trafikkens	afvikling	i	dagens	situation.	De	giver	dog	
mulighed for, at Hillerød Kommune i fremtiden kan balancere 
trafikkens	afvikling	og	flytte	kødannelser	væk	fra	de	kapaci-
tetsfølsomme strækninger, og hen til steder, hvor den bedre 
kan håndteres. Dermed vil både biler og busser fortsat opleve 
en god fremkommelighed på de strækninger, hvor de deles 
om færdselsarealerne. 

Følgende vision udstikker en retning for hvordan der kan 
arbejdes med BRT-inspirerede tiltag i Hillerød med udgangs-
punkt i de udfordringer og potentialer byen rummer i dag.

1.3   Vision for Hillerød i 2030

I 2030 er Hillerød vokset, og særligt har omdannelsen af 
det tidligere hospitalsområde og Frederiksbro samt den 
ombyggede Hillerød St. tilføjet byen nyt liv. Som følge heraf 
er efterspørgslen på den kollektive transport steget, og det er 
lykkes at sikre en kollektiv transport, der er velfungerende og 
velintegreret i byen, og tilbyder et højklasset serviceniveau.

Brugerne møder det højklassede serviceniveau, inden de 
når frem til stoppestedet, da der er tilvejebragt korte, direkte 
og	trygge	adgangsveje	for	de	lette	trafikanter.	Særligt	der,	
hvor mange bor, arbejder eller studerer. Ved stoppestederne 
mødes de af højklasset inventar og rummelige forhold mens 
de venter på bussen i omgivelser med gode bymæssige 
kvaliteter.

Trafikstrukturen	i	den	indre	del	af	Hillerød	er	mere	eller	
mindre den samme som tidligere. Der er dog implementeret 
lokale BRT-inspirerede tiltag for at prioritere bussen. Som 
konsekvens	doseres	trafikken	ind	mod	centrum,	hvilket	også	
har	fået	den	øvrige	trafik	til	at	flyde	bedre.

Den ombyggede Hillerød St. og de nye cykelstier og andre 
større projekter er alle gennemført under hensyntagen til at 
opretholde og sikre størst mulig synergi med den højklasse-
de buskorridor. Både under og efter anlæg. Derfor opfatter 
brugerne den kollektive busbetjening som et pålideligt tilbud, 
da der er fastholdt en høj standard og kort rejsetid i takt med 
de forskellige projekters gennemførelse.

Der	arbejdes	fortsat	med	at	balancere	de	forskellige	trafikan-
ters prioritet igennem centrum, og der kan i myldretiderne 
opleves trængsel. Der er gennemført løbende optimerin-
ger	af	trafikafviklingen	og	i	tilknytning	hertil	veltilrettelagte	
BRT-inspirerede tiltag. Den forbedrede rejsetid og regularitet 
betyder, at bussen fortsat er et godt alternativ til bilen, når 
man rejser på tværs i byen eller har et ærinde i centrum. 
Samlet	set	transporteres	der	i	dag	flere	i	midtbykorridoren	
end	der	gjorde	tidligere,	og	flere	foretrækker	bussen	frem	for	
bilen til dette formål. Sammen med en vellykket ombygning 
af Hillerød St. med bedre skiftemuligheder har det medvirket 
til at understøtte den passagerfremgang, som man oplever i 
Hillerød.

1.4   Sammenfatning

Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Movia har 
samarbejdet om at undersøge mulighederne for at etablere 
tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid Transit) på fællesstræk-
ningen for linje 301 og 302. Det der i denne afrapportering 
også kaldes et mulighedsstudie af BRT-inspirerede tiltag i en 
korridor i Hillerød. De to linjer udgør til sammen rygraden i 
busbetjeningen mellem Hillerøds østlige og vestlige bydele 
med stoppesteder i midtbyen og ved Hillerød St. Til sammen 
giver de to linjer busser hvert 10. minut igennem bymidten, 
og derfor er de også blandt de vigtigste i Hillerøds kollektive 
busbetjening.

BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre busserne mere 
effektive	ved	at	skabe	et	trængselsfrit	forløb.	Det	gøres	fx	ved	
at	forslå	busbaner	og	busprioritering	i	trafiksignaler	på	steder,	
hvor busserne har behov for at køre uden om trængslen. Det 
sikrer kortere rejsetid og høj pålidelighed, hvilket bidrager 
til	en	mere	omkostningseffektiv	busdrift	og	til	at	kunderne	
oplever, at de kommer hurtigere frem og kan stole på den 
kollektive transport. 

BRT-inspirerede tiltag omfatter også attraktive stoppesteds-
miljøer, som er kendetegnet ved at være velintegreret i 
byrummet, udført i kvalitetsmaterialer og med god adgang 
via de omkringliggende gang- og stinet. Det understøtter 
passagerpotentialet og medfører, at den kollektive transport 
bidrager til byens liv og udvikling.

Udgangspunktet	for	mulighedsstudiet	er	en	analyse	af	
korridorens	trafikale	og	byrumsmæssige	udfordringer	og	
potentialer, der danner baggrund for at foreslå en række 
BRT-inspirerede tiltag. Samlet medvirker tiltagene til at indfri 
ambitionen om et trængselsfrit tracé og attraktive stoppe-
stedsmiljøer i korridoren. Forslagene i dette mulighedsstudie 
er	sammenfattet	på	figur	2.	

Figur 1: Korridoren i Hillerød



Figur 2: Oversigtskort med alle de foreslåede tiltag
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Investeringer i fremkommelighed kan potentielt udskyde en 
øget driftsudgift 

Korridoranalysen har afdækket, at linje 301 og 302 er presse-
de på køretiden i myldretiden, og det medfører forsinkelser. 
For at opretholde køreplanen er der således allerede i dag 
ved at være behov for enten at indsætte en ekstra bus, der 
øger driftsudgiften med 1,5-2 mio. kr. pr. år for hver af linjerne 
301 og 302 (i alt 3-4 mio. kr. pr. år), eller at etablere fremkom-
melighedstiltag, der kan få bussen hurtigere frem. 

I mulighedsstudiet er der foreslået tiltag med anlægsomkost-
ninger for i alt ca. 39 mio. kroner, hvoraf udgifter til stoppe-
stedsopgraderinger udgør ca. 4 mio. kroner. Tiltagene med 
en	fremkommelighedseffekt	estimeres	at	give	en	rejsetids-
gevinst på gennemsnitligt et minut i begge retninger for linje 
301	og	302.	Hvis	det	forudsættes,	at	tendensen	for	trafikud-
viklingen og køreplanen de sidste 10 år i Hillerød fremskrives, 
kan rejsetidsgevinsterne fra de foreslåede tiltag potentielt 

udskyde behovet for en ekstra bus og den øgede driftsudgift 
i 10-15 år.

Erfaringerne viser, at mærkbare forbedringer af busdriften 
også øger antallet af passagerer. Med samme forudsæt-
ning	som	ovenfor	estimeres	det,	at	passagereffekten	ved	at	
etablere de samlede foreslåede tiltag kan medføre øgede 
passagerindtægter på op imod ca. 0,4-0,8 mio. kr. om året. 

Med de givne forudsætninger er der således potentielt mulig-
hed for at udskyde en øget driftsudgift på 3-4 mio. kr. om året 
i en betydelig årrække og samtidigt at øge billetindtægterne 
med op imod 0,4-0,8 mio. kr. om året, hvis de foreslåede 
BRT-inspirerede tiltag etableres.

De øgede billetindtægter er beregnet ud fra, at rejsetidsge-
vinsten for samtlige foreslåede tiltag med fremkommeligheds-
effekt	kan	give	en	samlet	passagerforøgelse	på	235	til	405	
påstigere pr. dag. For line 301 og 302 udgør det ca. 110-160 

daglige påstigere og for 12 øvrige buslinjer, der også får gavn 
af	et	eller	flere	tiltag,	udgør	det	ca.	125-245	flere	daglige	på-
stigere.	Effekten	på	de	øvrige	linjer	er	således	større	end	på	
de to linjer, som ellers er de eneste, der er gennemkørende 
i hele korridoren. Til sammenligning var der i gennemsnit 70 
passagerer i timen på linje 301 og 302 tilsammen i 2021. 

Investeringen i attraktive stoppestedsmiljøer og pladsdan-
nelser i tilknytning hertil vurderes også at bidrage positivt 
til antallet af daglige påstigere, fordi det øger den oplevede 
service og forbedrer det generelle indtryk af den kollektive 
transport. Der kendes dog ikke videnskabelige metoder til 
at	estimere	denne	effekt,	og	derfor	indgår	det	ikke.	Men	her	
gælder	det	også,	at	flere	daglige	påstigere	medfører	øgede	
billetindtægter. 

Der er foreslået BRT-inspirerede tiltag i korridoren og enkelte 
strategiske uden for

Konkret viser korridoranalysen, at der er væsentlige frem-
kommelighedsproblemer ved Marie Mørks Skole, på Skan-
sevej ved Holmegårdsvej og på Dyrehavevej samt dele af 
korridorstrækningen mellem Slangerupgade og Hostrupsvej. 
På nogle af strækningerne har Hillerød Kommune allerede 
gennemført fremkommelighedsprojekter i form af bl.a. sig-
naloptimeringer til fordel for busdriften. Der er eksempelvis la-
vet ny signalprioritering i krydsene mellem Slangerupgade og 
Milnersvej. På andre strækninger er kommunen langt i plan-
lægningen af nye fremkommelighedsprojekter. Mulighedsstu-
diet giver forslag til forbedringer af nogle af disse projekter. 
På de resterende strækninger er der foreslået BRT-inspirere-
de tiltag, som kan sikre bussens fremkommelighed.

I forhold til stoppestedsmiljøerne er der i korridoranalysen 
peget på uforløste byrumspotentialer ved Irmatorvet, Slange-
rupgade (v. Frederiksborg Slot), Slotsarkaderne og Hillerød 
St. Disse er derfor særligt interessante i forhold til at etablere 
attraktive stoppestedsmiljøer. De BRT-inspirerede tiltag 
omfatter således:

• Ny pladsdannelse, stoppestedsplacering, krydsom-
bygning og signalprioritering ved Rådhusstræde (v. 
Irmatorvet) 

• Ny pladsdannelse og stoppestedsplacering ved Frede-
riksborg Slot 

• Ny busbane i indadgående retning på Nordstensvej 
mellem Slangerupgade og Markedsstræde 

• Ny busbane i udadgående retning på Hostrupsvej før 
Frederiksgade 

• Ny busbane i indadgående retning frem mod krydset 
ved Marie Mørks Skole 

• Nye vejsidestoppesteder ved Hillerød St. samt ny løs-
ning for afsætning og taxa 

Herudover er Hillerød Kommune i gang med følgende projek-
ter, som også tilgodeser busfremkommeligheden:

• Kapacitetsudvidelse af krydset Holmegårdsvej/Skanse-
vej 

• Nyt signalkryds ved Tamsborgvej/Dyrehavevej 

Som det fremgår, indeholder mulighedsstudiet tiltag, der kan 
optimere de fremkommelighedstiltag, som Hillerød Kommune 
har gennemført på strækningen mellem Slangerupgade og 
Milnersvej. Men mulighederne for yderligere anlægstekni-
ske forbedringer i selve lokalmiljøet er stærkt begrænsede 
grundet de snævre pladsforhold. Denne strækning udgør 
således	en	flaskehals,	hvor	der	ikke	kan	afvikles	mere	bil-	og	
bustrafik,	end	den	gør	i	dag.	Det	er	dog	af	stor	vigtighed	for	
busbetjeningen i korridoren, at fremkommeligheden ikke san-
der til i takt med et stigende bilejerskab og som konsekvens 
heraf øget trængsel. 

Der er derfor foreslået strategiske fremkommelighedstiltag, 
som	flytter	den	fremtidige	trængsel	væk	fra	selve	flaske-
halsen, hvor der er bedre plads til at håndtere den, med 
det formål at skabe bedre fremkommelighed gennem selve 
flaskehalsen.	For	biltrafikken	vil	der	være	tale	om	den	samme	
rejsetid igennem byen, men at man oplever at holde i kø et 
andet sted end tidligere. De foreslåede tiltag er ikke placeret 
i selve korridoren, men betjenes dog af andre buslinjer, som 
risikerer at kunne blive negativt påvirket af øget kødannelse 
uden	for	flaskehalsen.	Derfor	foreslåes	følgende	strategiske	
BRT-inspirerede tiltag:

• Ny busbane på Herredsvejen mellem Roskildevej og 
Slangerupgade 

• Nyt signalkryds på Milnersvej ved Godthåbsvej samt 
busbane i indadgående retning 

Det hele er beskrevet nærmere i denne afrapportering, hvor 
det er muligt at gå i dybden med underliggende analyser, 
detaljerne	i	de	enkelte	tiltag,	effektvurderingerne	m.m.

Figur 2: Oversigtskort med de foreslåede tiltag. Investeringer i fremkommelighed kan potentielt udskyde en øget driftsudgift
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2.1   Buslinjerne i dag

Busnettet i Hillerød Kommune er opbygget, så det i høj grad 
understøtter Hillerød St.. På Hillerød St. er der skiftemulig-
hed til S-togslinje A, der kører hvert 10. minut i dagtimerne, 
hvorved der skabes god forbindelse til København og de 
øvrige byer på S-togsnettet. Desuden er Hillerød St. også 
endestation	for	de	fire	lokalbaner	Frederiksværksbanen,	Lille	
Nord, Gribskovbanen (Hillerød-Gilleleje) og Gribskovbanen 
(Hillerød-Tisvildeleje). Der er i dag 16 buslinjer, der betjener 
Hillerød St.. Dermed er Hillerød bymidte og stationen godt 
betjent og buslinjerne skaber en god forbindelse til resten af 
byen, kommunen og regionen generelt.

Dette betyder også, at der er mange buslinjer, der kører i 
dele af korridoren. Dog er det kun buslinje 301 og 302, der 
gennemkører hele korridoren, og derved forbinder bl.a. 
Frederiksborg Slot, Slotsarkaderne, Gallerierne og Nordsjæl-
lands Hospital med Hillerød St.. Begge buslinjer kører hvert 
20. minut i dagtimerne, men forskudt hvormed der er 10-mi-
nutters drift i korridoren om dagen (A-bus drift). Buslinjerne 
skaber dermed en højfrekvent buskorridor gennem byen og 
mellem	flere	af	de	vigtigste	funktioner.

2    Kortlægning 
af  
udfordringer 
og potentialer 
i korridoren

Figur 3: Dagens bus- og tognet i Hillerød Kommune
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2.2   Passageranalyse

2.2.1   Passagertal

For alle buslinjerne i den udvalgte korridor gælder det, at der 
dagligt er ca. 14.800 passagerer, der stiger på eller af busser-
ne, og knap halvdelen af disse (ca. 7.000 daglige på- eller 
afstigere) benytter buslinje 301 eller 302 . Linje 305 og 600S 

bidrager også til passagerantallet med i alt ca. 3.400 daglige 
på- eller afstigere.

Hillerød St. er det klart mest benyttede stoppested i kor-
ridoren med ca. 8.900 daglige på- eller afstigere. Herefter 
kommer Slotsarkaderne, Gallerierne og Nordsjællands Hospi-
tal med hhv. ca. 1.050, ca. 650 og ca. 550 daglige på- eller 
afstigere.

1 	For så vidt muligt at analysere de normale rejsestrømme udgør tællingerne et gennemsnit over perioderne februar 2020 samt 
august	og	september	2021,	hvor	der	ingen	restriktioner	var	i	den	kollektive	trafik	i	forhold	til	Covid-19.

Figur 5: Daglige på- og afstigere ved stoppestederne i korridoren fordelt på buslinje.

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 Nordsjællands Hospital og 
diverse uddannelsesinstitutionerne. Om eftermiddagen starter 
myldretiden allerede kl. 13:00 og fortsætter frem til kl. 16:00.
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Figur 5: Stoppestederne i korridoren

Figur 4: Buslinjer ved stoppestederne

Figur 4: Antal daglige på- og afstigere for alle buslinjer ved stoppestederne, der indgår på kortet.

Påstigere Afstigere



19/10718/80 Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren Kortlægning af udfordringer og potentialer i korridoren

2.2.2   Rejsestrømme

En rejsestrømanalyse ml. udvalgte stoppesteder i korridoren 
viser,	at	hovedparten	af	trafikanterne	rejser	til	og	fra	Hillerød	
St..	Stationen	er	et	trafikknudepunkt	for	mange	med	forbin-
delse til S-tog og lokaltog samt øvrige buslinjer. På korridoren 
er den største rejserelation i dag ml. Hillerød St. og Hillerød 
Hospital, hvor ca. 500 passagerer rejser på en hverdag. 

Figur 7: Daglige rejsestrømme ml. udvalgte stoppesteder i korridoren.

Passagerbelægningen	viser,	at	der	sidder	flest	i	buslinje	301	
og 302 omkring Hillerød Station ml. Slotsarkaderne og Nord-
sjællands Hospital. På denne strækning sidder der dagligt 
næsten 2.000 passagerer i 301 og 302 busserne. Generelt 
opsamler	buslinjerne	om	morgen	passagerer	ved	de	fleste	
stoppesteder og afsætter hovedparten af disse på Hillerød 
Station. Desuden er der en del rejsende, der stiger på linje 
301 og 302 ved Hillerød Station om morgenen, og stiger af 
ved et af de to stoppesteder ved Nordsjællands Hospital. Om 
eftermiddagen er rejsestrømme omvendt. 

Figur 6: Forskellige tidsrum Figur 7: Forskellige tidsrum

Figur 6: På- og afstigere i forskellige tidsrum ved stoppestederne i korridoren.
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Figur 8:  Passagerantal og belægning på buslinje 301 og 302 i korridoren. Mængderne er samlet for begge retninger på en 
gennemsnitlig hverdag.

Kl. 7.00-8.00

Kl. 14.00-15.00

Figur 8: Passagerantal og belægning Figur 9a: Vest - øst

Figur 9b: Vest - øst
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Figur 9:  Passagerbelægning og antal påstigere (gul) og afstigere (grå) for buslinje 301 og 302 i korridoren hhv. fra vest mod øst 
(øverst) og øst mod vest (nederst) samt i morgenspidstimen kl. 7:00-8:00 (til venstre) og om eftermiddagen kl. 14:00-
15:00 (til højre).
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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 
10 til Figur 12). Det ses overordnet, at busserne i korridoren 
betjener nogle af områderne i Hillerød med størst befolk-
ningstæthed og koncentration af arbejdspladser, herunder 
bl.a. bymidten omkring Slotssøen samt Østbyen/Nordsjæl-
lands Hospital, der ligger indenfor 400 m gangafstand til et 
stoppested i korridoren. Desuden fortsætter buslinje 301 og 
302 ad individuelle ruter udenfor korridoren, hvormed bl.a. 
også boligkoncentrationerne i den vestlige del af byen bliver 
betjent.

Flere af uddannelsesinstitutionerne i Hillerød er koncentrere-
de på den østlige side af jernbaneanlægget ved Hillerød St. 
samt langs Milnersvej og Peder Oxes Allé/Trollesmindeallé. 
Disse kan nås hhv. til fods via stibroen ved Hillerød St. og 
ved at benytte buslinje 305, 600S og 65E, der kører til og fra 
stationen.

Tabel 1 giver et overblik over hvor mange indbyggere, 
ansatte og studerende, der er i oplandet til stoppesteder i 
korridoren med udgangspunkt i en gangafstand på hhv. 400 
m, 800 m og 1.500 m. 

2.3.2   Tilgængelighed

På Figur 10 til Figur 12 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. I de tilfælde, hvor oplandslinjerne 
ligger tæt på stoppestederne på korridoren, udgør den fysi-
ske bebyggelse, det eksisterende terræn eller vej- og stinettet 
en barriere i forhold til buskundepotentialet.

Der er generelt gode gangforbindelser til og fra busstoppe-
stederne i korridoren. En gennemgang af korridoren viser 
dog, at forbindelserne kan være bedre mellem Skansevej 
og Københavnsvej, hvor en stiforbindelse ml. Skansevej og 
Planetstien (privat fællesvej) kan øge oplandet for stoppeste-
det Kirsebærbakken. Desuden er der ingen gennemgående 
stiforbindelser igennem Nordsjællands Hospital, hvilket bør 
indtænkes, når dette område i fremtiden skal byudvikles. Til-
svarende kunne oplandet på den sydlige side af Dyrehavevej 
også øges, hvis der blev etableret bedre stiforbindelser ml. 
Dyrehavevej og Ved Skovgærdet/Poppelgangen.

Kl. 7.00-8.00

Kl. 14.00-15.00
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Figur 9c: Øst - vest

Figur 9d: Øst - vest
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Figur 10: Tæthed af indbyggere Figur 11: Tæthed af arbejdspladser
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2.4   Busfremkommelighed

Den udvalgte korridor er udfordret af trængsel i hverdagene. 
Især den centrale del langs Nordstensvej, Hostrupvej og 
Søndre Jernbanevej er præget af trængsel. Det hænger sam-
men med det overordnet vejnet i Hillerød, hvor strækningen 
udgør den eneste reelle øst-vestgående forbindelse i Hillerød 
by. Dette påvirker også bussernes køretid, der reduceres 
mærkbart på strækningen i myldretiden.

På Figur 13 til Figur 15 ses potentialet for reduceret køretid 
mellem stoppesteder i korridoren for buslinje 301. Der er 
taget udgangspunkt i linje 301, men det vurderes at udfordrin-
gerne er de samme for buslinje 302, samt øvrige buslinjer, 
der kører på den pågældende strækning i de respektive 
tidsrum. Potentialet bygger på en betragtning af bussernes 
faktiske køretid i det valgte tidsrum sammenlignet med 
situationer, hvor de ikke forsinkes af trængsel. Det ses heraf 
på	figurerne	hvor	meget	forsinkelsen	(sekunder)	udgør	i	de	
forskellige tidsrum.

Det ses, at busserne i korridoren især er præget af træng-
sel på strækningen ml. Hostrupsvej og Hillerød St. i begge 
retninger	–	både	om	morgenen	og	om	eftermiddagen.	Dette	
skyldes hovedsageligt fremkommelighedsproblemer i det 
signalreguleret kryds Søndre Jernbanevej/Milnersvej/Ham-
mersholtvej ved Marie Mørks Skole.

Især i eftermiddagstimerne er der også væsentlige træng-
selsudfordringer på Skansevej i retning mod Hillerød St.. 
Disse fremkommelighedsudfordringer er Hillerød Kommune 
dog allerede i færd med at adressere, da de har planer om at 
etablere en svingbane på Skansevej frem mod Holmegårds-
vej.

Desuden er der som nævnt i nogen grad fremkommeligheds-
problemer på strækningen Nordstensvej/Hostrupvej over 
hele døgnet, hvilket hænger sammen med, at strækningen er 
central i forhold til at forbinde den vestlige del og den østlige 
del af Hillerød. Desuden forløber strækningen lige forbi Slots-
arkaderne og Hillerød Bymidte, der udgør rejsemål for mange 
trafikanter.	Fremkommelighedsproblemerne	opstår	af	samme	
årsager i forbindelse med venstresvinget fra Slangerupgade 
mod Nordstensvej.

Figur 12: Tæthed af studiepladser Analyse

Der er foretaget analyse af rejsetiden ml. stop-
pesteder baseret på Movias GPS-data fra januar 
og februar 2020 for at vurdere rejsetidspotentia-
let på strækningen. 

Potentialet er fremkommet ved at sammenligne 
de gennemsnitlige rejsetidsmålinger i de respek-
tive timebånd med 40%-fraktilen af den hurtigste 
rejse-tid på den pågældende delstrækning. 
40%-fraktilen repræsen-terer 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 
forholdsvis realistisk opnåelig forbedring, der po-
tentielt 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 13:  Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 301 i hver retning ml. stoppestederne i korridoren på en hverdagsmorgen 
ml. kl. 7:00 og 9:00.

Figur 14:  Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 301 i hver retning ml. stoppestederne i korridoren midt på dagen  
ml. kl. 9:00 og 15:00.

Figur 13: Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 301 Figur 14:  Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 301
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Figur 15:  Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 301 i hver retning ml. stoppestederne i korridoren på en  
hverdagseftermiddag ml. kl. 15:00 og 18:00.

2.5   Passagerpotentiale

Buslinje 301 og 302 betjener i dag de tættest befolkede 
områder samt dele af Hillerød med mange arbejdspladser, 
hvilket sikrer et stærkt passagergrundlaget og potentiale for 
passagervækst. Desuden ligger Nordsjællands Hospital, der 
er den klart største arbejdsplads i Hillerød Kommune med ca. 
3.800 ansatte, på korridoren. Disse aktiviteter forventes dog 
flyttet	til	den	nye	lokalitet	ved	Favrholm	i	2024-2025,	hvorefter	
det nuværende hospitalsområde forventes at gennemgå en 
byudvikling. Byudviklingen vil alt efter udformning m.m. kunne 
fastholde en del af passagerpotentialet. Hillerød Kommune 
kan i planlægningen af området understøtte passagergrund-

laget for den kollektive transport gennem en aktiv mobilitets-
planlægning for området som foreslået i afsnit 3.9.

For buslinje 301 og 302 er der i korridoren især trængsels-
problemer	i	flaskehalsen	med	Nordstensvej	og	Hostrupvej,	
ved det signalreguleret kryds Søndre Jernbanevej/Milnersvej/
Hammersholtvej samt på Skansevej frem mod Holmegårds-
vej (om eftermiddagen). Dette er også strækninger, hvor der 
sidder	flest	passagerer	i	busserne.	Da	der	generelt	er	mange	
passagerer i busserne, vil en forbedring af busfremkomme-
ligheden	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 fremkommelig-
hed kan tænkes omsat til forbedret regularitet og evt. øget 
frekvens, 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. 

Der	er	desuden	flere	af	stoppestederne	som	kunne	trænge	
til en opgradering for at sikre mere attraktive ventefaciliteter 
og	styrke	brandet	for	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.

Figur 15:  Potentiale for køretidsreduktion for buslinje 301
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2.6     BRT-inspirerede tiltag og  
byudviklingsmuligheder 

De aktuelle busruter går igennem Hillerød bymidte, med 
en række vigtige forbindelser mod centrale destinationer. 
Derudover	findes	der	flere	større	byudviklingsprojekter	langs	
strækningen som er af stor betydning for udvikling af busru-
terne og de forskellige BRT-inspirerede tiltag. Herunder listes 
de vigtigste destinationer langs korridoren samt prioriteringer 
af diverse koblinger som ligger til grund for det videre udvik-
lingsarbejde. 

Frederiksbro

I denne nye bydel opføres i alt omkring 1.300 lejeboliger, 
3-500 meter fra den aktuelle buskorridor. Denne bydel vil ska-
be et større behov for rejser til og fra Hillerød bymidte.
Det er vigtigt, at rejsende til og fra Frederiksbro i højere grad 
vælger	de	bæredygtige	transportformer	(kollektiv	trafik,	gang	

og cykel), da et andet transportvalg vil kunne medvirke til 
at øge trængslen i bymidten. Frederiksbro busbetjenes fra 
stoppesteder langs Herredsvejen, som ikke er en del af den 
undersøgte korridor. Langs Herredsvejen kører der bus med 
fast halvtimesdrift (380R) suppleret med buslinjer, der har 
timedrift (326 og 325), hvor der i korridoren kører busser 
hvert 10. minut. Det er derfor relevant at undersøge, om der 
kan tilvejebringes kortere gangafstand mellem Frederiksbro 
og korridoren, da området rummer et betydeligt passagerpo-
tentiale.

Bymidten

Stoppestederne Slotsarkaderne og Frederiksgade (v. Galle-
rierne)	ligger	i	bymidten,	og	har	betydeligt	flere	passagerer	
end hovedparten af de øvrige stoppesteder i korridoren, når 
der ses bort fra Hillerød St. Stoppestederne bruges i dag 
primært af passagerer med bymidten, indkøbscentret og 
stationen som destination. En del af passagerne er ældre, og 

der bør på grund af dette prioriteres korte ruter til indgange 
samt trygge og tilgængelige adgangsforhold. Andre vigtige 
adgangsveje fra busruten til bymidten er stoppestederne på 
Slangerupsgade via Slotsgade (for passagerer fra vest) og 
Helsingørgade (for passagerer fra øst). Rejsende med tog til 
Hillerød St. vælger ikke kun bussen, når de skal til bymidten. 
Der er også mange, som bevæger sig til fods via Vibekevej 
og videre ind i byen. Denne forbindelse bør prioriteres i for-
hold til tilgængelighed, aktivitet og tryghed.  

Stationen og busterminalen

Hillerød St. er det travleste stoppested med hensyn til antallet 
passagerer langs ruten, med koblingen til togstationen som 
det vigtigste element (i langt større udstrækning end skift til 
andre buslinjer). At forbedre miljøet omkring stoppestedet ved 
Hillerød St. bør derfor være en høj prioritet. 

Denne omdannelse bør samtænkes med det omkringliggen-
de miljø ved togstationen samt koblingen videre mod bymid-
ten. På grund af det høje passagerantal i både bus og tog 
findes	der	potentiale	i	at	udvikle	pladsen	omkring	stationen	til	
et mere aktivt byrum med services og aktiviteter, og samtidigt 
skabe en mere sammenhængende ankomst til Hillerød. 

Udviklingen	af	stationszonen	på	østsiden	af	jernbanen	vil	
i høj grad bidrage til at skabe mere liv omkring stationen 
samt	et	større	passagergrundlag	til	den	kollektive	trafik	i	de	
kommende år. Den gang- og cykelbro over Hillerød St., som 
byrådet ønsker at fremme ifm. Banedanmarks ombygning af 
stationen, vil derudover kunne skabe bedre forbindelser på 
tværs af stationsområdet. 

Nordsjællands Hospital

Den tredje største destination langs busruten er det nuvæ-
rende Nordsjællands Hospital, som er en betydelig destina-
tion for de mange arbejdende og besøgende til hospitalet. 
Området	vil	efter	hospitalets	flytning	til	Favrholm	fra	2025	og	
frem formodentlig omdannes til bolig-, service og erhvervsfor-
mål,	og	det	anbefales	at	den	offentlige	transport	og	cykelin-
frastruktur tænkes ind fra start i omdannelsen af området, 
således at der kan etableres en bæredygtig adfærd i forhold 
til mobilitet fra dag 1. 

Figur 16: Oversigtskort med bymæssige sammenhænge
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2.7    Potentiale for pladsudvikling omkring 
stoppesteder

Ved analysen af de forskellige stoppesteder langs busru-
ten er potentiale for pladsudvikling og sammenhæng med 
omkringliggende byrum og destinationer blevet vurderet (se 
kap. 2.6 for den individuelle vurdering). I analysen er der 
skelnet mellem to typer stoppesteder. De stoppesteder som 
primært har en funktion for på-og afstigende passagerer, hvor 
information, læ, ventemuligheder samt en god kobling til de 
omkringliggende destinationer er prioriteret. Og de stoppeste-
der som har potentiale som byrum og mødesteder for andre 
brugere, med funktioner som er tilpasset både buspassagerer 
og andre brugergrupper. 

Det bemærkes, at attraktive stoppestedsmiljøer og plads-
dannelser i tilknytning hertil forventes at bidrage positivt til 
antallet af daglige påstigere, fordi det øger den oplevede 
service og forbedrer det generelle indtryk af den kollektive 
transport.	I	sidste	ende	betyder	flere	daglige	påstigere	flere	
billetindtægter.

2.8   Stoppesteder

Gehl har udviklet en serie kvalitetskriterier for kollektivknu-
depunkter & 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 checkliste 
for udvikling af pladsen i fremtiden. 

Kvalitetskriterierne er opdelt i fem kategorier som hvert be-
skriver de forskellige temaer som er essentielle for at skabe 
gode	pladser	for	mennesker,	jf.	figur	19.	De	enkelte	stoppe-
steder er vurderet på en skala fra 1-4 indenfor hvert tema (fra 
en meget lille opfyldelse af kriteriet til en meget god opfyldel-
se af kriteriet). Dette er ikke en absolut skala, og karakteren 
refererer	udelukkende	til	det	potentiale,	som	findes	på	stedet.	

Figur 17: Oversigtskort hvor potentiale for pladsdannelse er markeret med rød

Figur 17: Oversigtskort
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Figur 18: De fem kvalitetskriterier i Gehls metode til vurdering af knudepunkter og stoppesteder.

Figur 18: Gehls fem kvalitetskriterier
De fem kvalitetskategorier er gennemgået herunder

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	trans-
port.	Sørger	for	at	pendlingsparkeringspladser	er	effektivt	udnyttet	med	overlappende	funktio-
ner 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 igen-
nem 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 tilgænge-
ligheden	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.

Med anvendelse af den beskrevne metode er der gennemført en kvalitetsvurdering af udvalgte stoppesteder langs 
korridoren.	På	figur	20	kan	der	ses	et	oversigtskort	med	analyseresultater,	og	i	de	efterfølgende	afsnit	er	de	pågæl-
dende lokaliteter gennemgået i detaljen.

Tilgængelighed

Tryghed

Identitet &
orienterbarhed

Aktiviteter  
& liv

Attraktivitet &
Herlighedsværdier
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Figur 19: Oversigtskort med kvalitetsvurdering af stoppesteder

Rådhusstræde (Irmatorvet)

Rådhusstræde er i dag et lokalt center med indkøbsmulighe-
der og anden service, primært rettet mod de lokale brugere. 
Stoppestedet ligger i dag væk fra pladsen langs den lukkede 
facade mod dagligvarebutikken. Pladsen domineres af en 
privat bilparkering. Øst for pladsen er vigtige fodgængerfor-
bindelser mod nord (grønområde og boliger) og syd (boliger). 

Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.1, hvor der er redegjort 
nærmere for stedet.

Frederiksborgs Slot (Slangerupgade)

Stoppestedet ligger i dag langs Slangerupgade, ca. 50-70 
meter fra kryds med Slotsgade og broforbindelsen til slottet. 

Stoppestederne er ikke synlige i gadebilledet i dag, og der er 
kun få opholdsmuligheder. Herudover giver det smalle fortov 
anledning	til	konflikter	mellem	ventende	og	gående/	cyklister.	
Der er vigtige forbindelser mod nord til slottet og mod øst til 
bymidten. 

Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.2, hvor der er redegjort 
nærmere for stedet.

Slotsarkaderne (Nordstensvej)

Stoppestedet ved Slotsarkaderne er et af de mest populære 
stoppesteder langs strækningen med mange besøgende til 
shoppingcentret og videre ind i bymidten. Andre destinationer 
for passagerer er skole og arbejdspladser på den anden side 
af	krydset	ved	Slangerupgade	(Danske	Bank,	SOSU	m.fl.).	

Dog er pladsen begrænset med smalle fortov, potentielle 
konflikter	mellem	ventende	og	cyklister.	Miljøet	er	domineret	
af	biltrafikken.	

Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.3, hvor der er redegjort 
nærmere for stedet.

Gallerierne (Hostrupsvej)

Stoppestedet Frederiksgade ligger tæt på bymidten og dens 
mange destinationer (130 m gangvej til Slotsgade, 2 m til 
Gallerierne og 100 m til Støberihallen). Det er det tredje-
største stoppested på korridoren. Der er begrænset plads 
med smalle fortove og begrænsede opholdsmuligheder. De 
lukkede facader mod gaden giver ikke bymæssig karakter 
til	stedet.	Det	smalle	profil	og	facaderne	indrammer	stedet	
og giver anledning til en opfattelse af, at der er støjende og 
forurenet.  

Hillerød St.

Stationen er langt den største på- og afstigningsplads langs 
strækningen	–	de	fleste	har	stationen	som	enten	start-	eller	
slutstation på sin busrejse. Det er nemt at skifte mellem bus 
og tog med korte afstand. En potentiel ny cykel/gangbro over 
Hillerød St., som kommunen ønsker at fremme ifm. Bane-
danmarks ombygning af stationen, vil give bedre adgang 
til østsiden. Pladsen er befolket over store deler af døgnet. 
Miljøet omkring busterminalen er slidt og der kan med fordel 
etableres en mere tydelig kobling til genvejen via Vibekevej, 
og vejen er bildomineret forbi stationen. 

Se i øvrigt stedsanalysen i afsnit 3.6, hvor der er redegjort 
nærmere for stedet.

Helsingørsgade (Nordre Jernbanevej)

Stoppestedet har god tilgængelighed og visuel kobling til 
gågaden,	jf.	figur	21,	og	det	bruges	især	af	besøgende	fra	
den østlige del af byen, som skal videre ind mod bymidten. 
Der er businformation i realtid og venteplads under tag i den 
ene retning. Bygningerne er generelt i en menneskelig skala, 
som er tilpasset købstadsmiljøet.  Dog har den nye bygning 
på sydsiden af gaden lukkede facader mod stoppestedet og 
ingen læskærm for ventende. Der mangler også en fodgæn-
gerovergang mod gågaden.

Figur 19: Oversigtskort
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Figur 20.  Fra stoppestedet Helsingørsgade er der god tilgængelighed og visuel kobling til gågaden. Billedet er taget på Nordre 
Jernbanevej i retning mod gågaden.

Figur 21: Kvalitetsvurdering for byrummet ved stoppestedet Helsingørsgade.

Nordsjællands Hospital (Dyrehavevej)

Stoppestedet bruges i dag primært af ansatte og besøgende 
til hospitalet, og der er generelt en god tilgængelighed, med 
en fodgængerovergang tæt på stoppestedet. Det er en tyde-
lig identitet i bygningsmiljøet og en grøn karakter i området 
som	helhed,	jf.	figur	23.	Dog	er	der	kun	få	øjne	på	gaden,	få	
aktiviteter omkring stoppestedet, og parkeringspladsen med 
garagenedgange kan skabe utryghed. Der er også få koblin-
ger på tværs af Dyrehavevej.

Figur 20: Stoppestedet Helsingørsgade Figur 21: Kvalitetsvurdering for byrummet
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Figur 22: Det udadgående stoppested ved Nordsjællands Hospital har en grøn karakter.

Figur 23: Kvalitetsvurdering for byrummet ved stoppestedet Nordsjællands Hospital.

Figur 22: Stoppested ved Nordsjællands Hospital Figur 23: Kvalitetsvurdering for byrummet
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2.9   Brugerundersøgelse

Hillerød	Kommune	gennemførte	i	2018	en	interviewundersø-
gelse, som har tilvejebragt relevant viden om brugernes syn 
på busbetjeningen i kommunen. I forbindelse med muligheds-
studiet	er	der	gennemført	en	mindre	interviewundersøgelse	
(Maptionnaire) i selve korridoren for at vurdere, om brugerne 
her har andre behov end dem, som er kortlagt i den større 
undersøgelse fra 2018.

2.9.1   Borgerhøring om kollektiv transport

I undersøgelsen ’Borgerhøring om kollektiv transport’ udar-
bejdet af Moe/Tetraplan i 2018 var der i alt ca. 800 respon-
denter, hvoraf langt hovedparten var unge i alderen 15-20 år. 

Borgernes tilbagemeldinger er især koblet på hyppigere drift 
(flere	afgange	i	dagtimerne,	aften	og	weekend)	og	villighed	
til at gå længere til stoppested for hyppigere drift og hurtigere 
rejsetid,	jf.	figur	25.	Stoppestedsforholdene	var	den	mindst	
betydningsfulde af de tiltag, som respondenterne blev spurgt 
ind til. Men det kan eventuelt skyldes, at hovedparten af 
respondenterne var yngre, som nævnt ovenfor.

Figur 24: Tiltag som kunne have betydning for hyppigere brug af kollektiv transport

2.9.2   Maptionnaire – 2022

Gehl har brugt det digitale værktøj Maptionnaire til at indhen-
te information fra brugerne i den aktuelle korridor omkring de-
res oplevelser af busrejsen, stoppestederne og de nærmeste 
omgivelser. Buspassagererne har bidraget med information 
omkring 5 overordnede temaer; Om den rejsende og rejsen, 
om ruten til stoppestedet, oplevelsen af rejsen, oplevelsen af 
stoppestedet samt potentiale for forbedringer.

Brugerundersøgelsen blev foretaget d. 30/11 2021 på en 
tirsdag	fra	kl.	9-17	hvor	fire	forskellige	busstoppesteder	
(Rådhusstræde/Frederiksværksgade, Frederiksborg Slot, 
Slotsarkaderne og Hillerød St.) blev undersøgt ved at 
interviewe	passagererne	ved	stoppestederne	og	uddele	
foldere. Maptionnaire-undersøgelsen adskiller sig således 
fra undersøgelsen i 2018, da besvarelserne er indhentet fra 
passagererne ude ved stoppestedet.

Indledningsvis er der blevet spurgt ind til personens køn, al-
der og bopæl. Dernæst spørgsmål om selve rejsen som start 
og slut destination og hvor hyppigt passageren anvender 
ruten. Til slut 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	figur	26	fremgår	antallet	af	respondenter,	og	hvilke	stop-
pesteder	de	er	blevet	interviewet	på.	Antallet	af	svar	er	lavt,	
og derfor skal undersøgelsen primært anvendes til at indikere 
generelle tendenser om de rejsende, herunder deres erfarin-
ger og oplevelser fra rejsen.

Årsagen til den lille andel af besvarelser kan skyldes at der 
var få passagerer ved busstoppestederne, på nær Hillerød 
St., særligt i formiddagstimerne (cirka 1-2 pers. per bus /10 
min) samtidigt med at det var regnvejr det meste af dagen, 
og kun få af disse stop havde læ for regn. Derudover, var der 
i denne periode, mange restriktioner for covid, som også kan 
have medført færre rejsende.

Figur 24: Udklip fra rapporten ’Borgerhøring om kollektiv transport’

Figur 25: Hvilket stoppested er du stået af/på ved?
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Undersøgelsen	viste	et	stort	behov	for	læsteder	for	regn	og	
vind ved busstoppestedet, dette var særligt understreget da 
det regnede den pågældende dag. Derudover var der behov 
for en generel opgradering af de nuværende opholdssteder, 
da	flere	har	nævnt	forfaldne	siddepladser	som	kræver	en	
kærlig hånd, hvilket særligt blev udtrykt af den yngre gruppe. 
Der er også en stor del ældre passagerer i byen, særligt ved 
Rådhusstræde/Frederiksværksgade og Slotsarkaderne, og 
flere	af	dem	har	efterspurgt	bedre	vilkår	for	de	ældre	mhp.	
hele rejsen, fx bedre service til at hjælpe de ældre ind i bus-
sen	og	at	buschaufførerne	skal	køre	mere	forsigtigt.	

Generelt,	var	de	fleste	passagerer	tilfredse	med	pålidelighe-
den	af	bussen,	men	flere	af	de	unge	mente	at	der	ikke	var	
nok kapacitet af busser i myldretiden ved Hillerød St.. Derud-
over var der en stor tilfredshed med trygheden af både rejsen 
og busstoppene for alle aldersgrupper og stoppesteder. Over 
halvdelen af respondenterne var utilfredse med tilbuddet af 
aktiviteter ved stoppestedet og cirka halvdelen var utilfredse 
med sanseoplevelserne ved stoppestedet, men i sidste ende 
var størstedelen tilfredse med de nuværende stoppesteder 
som de var. 

Til	fremtidige	forbedringer	ville	det	være	relevant	at	lave	flere	
brugerundersøgelser som kan understøtte disse besvarel-
ser, så konklusionen bliver mere tydelig. På trods af de få 
besvarelser, ville det være hensigtsmæssigt at fokusere på 
to målgrupper, nemlig de unge og de ældre. De har begge 
udtrykt behov for bedre læsteder for regn og en generel 
opgradering af de nuværende opholdssteder. Der skal være 
en øget service til de ældre under rejsen. Til slut er der behov 
for	flere	aktiviteter	omkring	stoppende	som	kan	benyttes	i	
ventetiderne	og	flere	sanseoplevelser	for	passagererne.
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På baggrund af korridoranalysen er der foreslået en række 
BRT-inspirerede tiltag, som kan medvirke til at indfri ambitio-
nen om et trængselsfrit tracé med god fremkommelighed og 
attraktive stoppestedsmiljøer langs korridoren. Forslagene er 
sammenfattet	på	figur	27

3    Forslag til 
BRT- 
inspirerede 
tiltag

Figur 26: Oversigtskort med alle de foreslåede tiltag
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Korridoranalysen viser bl.a. at der er væsentlige fremkomme-
lighedsproblemer ved Marie Mørks Skole, på Skansevej ved 
Holmegårdsvej og på Dyrehavevej samt dele af korridor-
strækningen mellem Slangerupgade og Hostrupsvej. På 
nogle af strækningerne har Hillerød Kommune allerede gen-
nemført fremkommelighedsprojekter til fordel for busdriften, 
og på nogle strækninger er Kommunen langt i planlægningen 
af nye fremkommelighedsprojekter. Der er givet forslag til 
forbedringer af nogle af disse projekter. 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 Irmatorvet, Slange-
rupgade (v. Frederiksborg Slot), Slotsarkaderne og Hillerød 
St. Disse er derfor særligt interessante i forhold til at etablere 
attraktive stoppestedsmiljøer. På den resterende strækning er 
der ligeledes givet forslag til generelle stoppestedsopgrade-
ringer, som dog har et lidt lavere ambitionsniveau i forhold til 
ændring af stoppestedets omgivende miljø.

Korridoranalysen og dialogen med Hillerød Kommune har 
vist, at kommunens nyligt gennemførte fremkommeligheds-
tiltag i form af bl.a. signaloptimeringer på den centrale kor-
ridorstrækning mellem Slangerupgade og Milnersvej har givet 
buslinjerne på strækningen en acceptabel fremkommelighed. 
Der er givet forslag til optimering og forbedring af dette i form 
af BRT-inspirerede tiltag, men mulighederne for yderligere 
anlægstekniske forbedringer i selve lokalmiljøet er stærkt 
begrænsede grundet de snævre pladsforhold. Flaskehalsen 
vil	derfor	ikke	kunne	afvikle	mere	bil-	og	bustrafik	end	den	
gør i dag. Det er dog af stor vigtighed for busbetjeningen i 
korridoren, at fremkommeligheden ikke sander til i takt med 
etstigende bilejerskab. 

Der er derfor foreslået strategiske fremkommelighedstil-
tag,	som	flytter	den	fremtidige	trængsel	lidt	væk	fra	selve	
flaskehalsen,	hvor	der	er	bedre	plads	til	at	håndtere	den.	For	
biltrafikken	vil	der	være	tale	om	den	samme	rejsetid	igennem	
byen, men at man oplever at holde i kø et andet sted end 
tidligere. De foreslåede tiltag er ikke placeret på selve kor-
ridoren, men betjenes dog af andre buslinjer, som risikerer at 
kunne blive negativt påvirket. Derfor foreslås der BRT-inspire-
rede tiltag ved de strategiske fremkommelighedstiltag. Disse 
strategiske fremkommelighedstiltag er beskrevet afslutnings-
vis i dette kapitel. 

3.1   Rådhusstræde (v. Irmatorvet)

Stoppestedet ’Rådhusstræde’ er placeret tæt på et lokalt cen-
ter med indkøbsmuligheder og anden service, som primært 
er	rettet	mod	de	lokale	brugere,	jf.	figur	28.	Centerets	butikker	
har butiksvinduer og indgange ud mod sit eget fodgænger-
strøg og den centralt beliggende parkeringsplads. Der er 
således ingen butiksvinduer og indgange ud mod Frederiks-
værksgade. Selve Stoppestedet ligger i dag med lidt afstand 
til centerets fodgængerstrøg, og ud for dagligvarebutikkens 
lukkede facade. Øst for pladsen er der vigtige fodgænger-
forbindelser til boliger både mod nord og syd. Der er tillige 
adgang til Slotsparken.

Figur 27: Oversigtskort ved stoppestedet Rådhusstræde
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På Figur 29 fremgår en opsummering af stedets kvaliteter og 
gudfordringer. Der er generelt et byrumsmæssigt potentiale 
som følge af hverdagsaktiviteterne knyttet til centeret og boli-
gerne. Denne aktivitet gør det trygt at opholde sig på stedet, 
som ligger centralt i lokalområdet med gode forbindelser 
til de omgivende områder. Der er samtidig god plads langs 
vejen til at udvikle de byrumsmæssige kvaliteter. Det påvirker 

kvaliteten af byrummet, at der ikke er nævneværdigt inventar 
til ventende passagerer, og det omgivende miljø opfattes af 
mange som kedeligt. Dette er særligt relevant ved stoppeste-
det i udadgående retning, da det er placeret med afstand til 
pladsen og ud for den del af facaden, som er uden butiksvin-
duer. I indadgående retning er betingelserne ved stoppeste-
det vanskelige, da der er meget begrænset fortovsplads.

Figur 28: Kvaliteter og udfordringer ved stoppestedet i udadgående retning.

Figur 29: Kvaliteter og udfordringer ved stoppestedet i udadgående retning.

De	trafikale	forhold	på	stedet	medfører	ingen	nævneværdige	
gener for busdriften. Der er således en god fremkommelighed 
på strækningen. Signalkrydset ved Kalvehavevej vurderes 
at være overdimensioneret i vejgrenen på Kalvehavevej, og 
der er således mulighed for at optimere krydsets udformning. 
Selve stoppestedet har relativt få brugere sammenlignet 
med de øvrige stoppesteder i korridoren. Hillerød Kommune 
planlægger at etablere cykelstier på strækningen mellem Fre-
jasvej og Slangerupgade, som dog ikke forventes at medføre 
nævneværdige forringelser for busdriften på strækningen. 
Ved stoppestederne Stutmestervej og Rådhusstræde vil 
det dog begrænse fortovsbredden og dermed kvaliteten af 
opholdsmulighederne ved stoppestedet. Ved Rådhusstræde 
er der allerede i dagens situation tale om smalle forhold i 
indadgående retning. 

3.1.1   Løsningsbeskrivelse

Stoppestederne foreslås placeret tættere på krydsområdet 
for at skabe et lokalt, aktivt mødested, som samler både 
buspassagerer, gående og brugere af den lokale service 
ved	pladsen,	jf.	figur	29.	Med	denne	placering	optimeres	
gangforbindelserne til områdets funktioner og de sikrede 
krydsningspunkter.	De	foreslåede	stoppestedsflytninger	kan	
desuden gennemføres uden at det forringer kvaliteten af det 
kommende cykelstiprojekt på strækningen. 

Figur 28: Stoppestedet i udadgående retning

Figur 29: Kvaliteter og udfordringer
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Figur 30: Forslag til ny udformning ved stoppestedet Rådhusstræde.

I	indadgående	retning	flyttes	stoppestedet	til	en	buslomme	
sydøst for krydset ved Kalvehavevej, hvor der i dag et kort 
parkeringsspor. Der vurderes at være plads til at etablere 
erstatningsparkering lidt længere mod sydøst, hvor vejud-
lægget er bredere. Vejgrenen på Kalvehavevej indsnævres, 
og det giver plads til at fodgængerfelterne i signalkrydset kan 
flyttes,	så	der	er	plads	til	bussen	i	den	nye	buslomme.	Ved	at	
placere stoppestedet i østgående retning efter krydsområdet 
vil det være muligt at lave en signalteknisk busprioritering i 
krydset.

I udadgående retning placeres stoppestedet i vejsiden tæt 
på krydset. For bilisterne er dette tilsvarende situationen i 
dag, hvor det også er nødvendigt at overhale, når bussen 

foretager passagerudveksling. Med den nye stoppestedspla-
cering	tættere	på	signalkrydset	vil	bilisterne	opleve	lidt	flere	
ventesituationer, hvor de ikke har mulighed for at overhale.

Ved begge stoppesteder vil der være udstigning til og fra 
cykelstien, da der ikke er tilstrækkeligt med plads til bus-
perroner. For at optimere pladsen til glæde for fodgængere 
og buspassagerer indsnævres kanaliseringen på Frede-
riksværksgade (i indadgående retning) til en bymæssig 
minimumsløsning. Alt overskydende areal udnyttes til bedre 
opholdsområder på fortovsarealerne. I udadgående retning 
forventes dette at have den konsekvens, at stoppestedet får 
en praktisk funktion som lokalt mødested. 

Dele af stoppestedsområdet i udadgående retning er i dag 
privatejet. Det har dog allerede i dag funktion af at være et 
offentligt	færdselsareal	for	gående.	Der	skal	erhverves	ca.	
100-150 m2 privat ejendom, hvis arealet ved stoppestedet 
skal	overgå	til	at	være	på	kommunens	vejareal,	jf.	figur	31	
hvilket fordrer en nærmere dialog med ejerne. Alternativt skal 
der opnås tilladelse fra grundejer til at placere stoppesteds-
udstyr og beplantning på privat ejendom, herunder aftale 
driften af beplantningen og inventaret. 

Figur 30: Stoppestedet Rådhusstræde

Figur 31: De matrikulære forhold på stedet
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Figur	32:	Visualisering	af	visionskoncept	for	stoppestedet	i	udadgående	retning.	Kilde:	Urban	Power.

Figur 32: Visualisering af det fremtidige stoppested
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Koncepter for stoppestedsudformningen samt materiale- og 
inventarvalg	fremgår	af	figur	34.	I	udadgående	retning	udvi-
des fortovsbelægningen ind til det areal langs muren, hvor 
stoppestedet placeres. Træer opstammes desuden for at 
skabe bedre overblik over pladsen, og kompletteres med be-
plantning langs muren, som giver en bedre visuel oplevelse 
af pladsen, og bidrager til bedre luftkvalitet.

Movias +Light læskærm fra designkonceptet for BRT-inspi-
rerede stoppesteder bruges i begge retninger, og suppleres 
med gennemsigtig læskærm for at skabe bedre læ og beskyt-
telse	mod	forurening	jf.	figur	34.

3.2   Frederiksborg Slot

Dette stoppested ligger langs Slangerupgade, og er ca. 50-70 
meter fra krydset ved Slotsgade og broforbindelsen til slottet, 
jf.	figur	36.	Strækningen	er	kendetegnet	ved	at	have	mange	
vinduespartier, butiksindgange, trappeopgange og porte. Der 
færdes mange fodgængere på dette sted, og i sommerhalv-
året er der mange udenlandske turister, som dog fortrinsvis 
færdes på den østlige side af vejen. Der er generelt smalle 
forhold på både fortov og cykelsti, hvorimod kørebanen lokalt 
er bredere end nødvendigt. 

Figur 33: Forslag til materiale- og inventarvalg ved stoppestederne

Figur 35: Oversigtskort ved stoppestedet Frederiksborg Slot

Figur 34: Forslag til stoppestedsudformning

Figur 34: Forslag til stoppestedsudformning i begge retninger.
Træbænke på støttemur

Sorte eller galv. cykelstativer

Belysning ved siddepladser

Hæk	med	stedsegrønt	som	buffer
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På hjørnet mellem Slangerupgade og Slotsgade er der i 
dag en lille plads, hvor der er udeservering i sommerhalv-
året.	Hillerød	Kommune	igangsætter	i	2022	et	højt	profileret	
renoveringsprojekt, der bl.a. indebærer en istandsættelse af 
dette lille torv og den øvrige del af Slotsgade med helt nye 
belægninger og inventar. 

På	figur	37	fremgår	en	opsummering	af	stedets	kvaliteter	
og udfordringer. Stoppestederne er generelt ikke synlige i 
gadebilledet, og der er kun begrænsede muligheder for at 
optimere forholdene ved deres nuværende placering. Miljøet 
langs vejen er generelt utiltalende, hvilket skyldes en kombi-
nation	af	de	smalle	forhold,	nærhed	til	biltrafik	og	nedslidte	
belægninger. 

Nærheden til slottet er et af stedets helt store positive kvali-
teter sammen med nærheden til bymidten og gågaden. Den 
visuelle kobling til slottet er således vigtig for alle der færdes 
i gaderummet, herunder også brugerne af den kollektive 
transport. De mange erhverv langs strækningen medvirker 
også til at gøre stedet mere levende. Flere af disse er caféer 
og restauranter, som vil have fordel af bedre opholdsmulig-
heder	langs	vejen.	Udeservering	vurderes	således	at	kunne	
være et godt virkemiddel til at forløse noget af strækningens 
byrumsmæssige potentiale.

Figur 36: Kvaliteter og udfordringer ved stoppestederne. Billedet er taget i indadgående retning.

Figur 36: Kvaliteter og udfordringer ved stoppestederne

Bussen har generelt gode forhold på strækningen forbi dette 
stoppested,	men	der	er	tegn	på,	at	den	stigende	biltrafik	
medfører begyndende fremkommelighedsproblemer tættere 
ind mod bymidten. På nuværende tidspunkt er fremkomme-
lighedsproblemerne	dog	kun	knyttet	til	trafikafviklingen	ved	
signalkrydset ved Herredsvejen/Hostrupsvej, og der er gene-
relt en god fremkommelighed på resten af strækningen. 

Ind- og udstigning fra bussen ved stoppestedet foregår direk-
te til og fra cykelstien, da der ikke er busperroner. Dette giver 
anledning	til	konflikter	mellem	buspassagerer	og	cyklister.	De	
mange turister på stedet har desuden også vanskeligt ved at 
erkende forskellen mellem fortov og cykelsti. Samlet set giver 
dette	anledning	til	en	række	konflikter	mellem	fodgængere,	
buspassagerer og cyklister, som ikke er hensigtsmæssigt.

Krydset ved Slangerupgade/Slotsgade har en skæv vigepligt, 
og denne er som udgangspunkt tilrettelagt korrekt i forhold 
til	trafikken	på	stedet,	men	det	er	også	årsag	til	at	krydsets	
omfang bliver meget stort. Den skæve vigepligt giver også 
anledning til uforudsigelig cyklistadfærd. Krydsets udformning 
er usædvanlig og med klare ulemper, men der vurderes ikke 
at	være	et	velegnet	alternativ	blandt	de	typiske	trafiktekniske	
virkemidler.

Figur 37: Kvalitetsvurdering for byrummet ved stoppestedet Frederiksborg Slot.

Figur 37: Kvalitetsvurdering
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3.2.1   Løsningsbeskrivelse

Pladsen ved krydset Slangerupgade/Slotsgade har stort po-
tentiale til at kunne fungere som entréplads til både slottet og 
bymidten, hvor bussen og stoppestedet bliver en integreret 
del af bymiljøet. Det foreslås at etablere et nyt byrum, som i 
praksis er en udvidelse og videreførelse af Hillerød Kommu-
nes eget forskønnelsesprojekt for Slotsgade. Dvs. at krydset 
ved	Slangerupgade/Slotsgade	totalombygges	med	nyt	trafik-
princip, udformning, belægninger og materialevalg. 

Tiltaget på Slangerupgade er i sin helhed sammentænkt med 
Slotsgadeprojektet, da der ses klare fordele i at drage fordel 
af det tilstødende projekts hovedlinjer og byrumsmæssige 
kvaliteter. På Slangerupgade vil der som følge heraf kunne 
ses en formgivning og et materialevalg, som er tilpasset den 
forestående ombygning på Slotsgade. Slotsgadeprojektet vil 
være upåvirket af den foreslåede ombygning. Der ændres 
eller ombygges derfor i det projekt, som allerede er på vej til 
at	blive	anlagt.	Det	samlede	forslag	fremgår	af	figur	39.

Figur 38: Forslag til ny udformning ved stoppestedet Slangerupgade

Som	en	del	af	forslaget	flyttes	stoppestederne	tættere	på	
selve krydsområdet. I udadgående retning placeres stoppe-
stedet ud for den lille plads, hvor der allerede i dag er udeser-
vering.	Inddragelsen	af	cykelstien	og	reduktionen	af	trafikøen	
på Slangerupgade gør det muligt at udvide pladsdannelsen 
lidt ud mod Slangerupgade og dermed give mulighed for at 
skabe et stoppestedsmiljø uden det påvirker den eksiste-
rende udeservering m.m. I indadgående retning placeres 
stoppestedet også tættere på krydset end i dag, men dog 
med lidt større afstand til krydsområdet end stoppestedet 
i	nordgående	retning.	På	figur	33	fremgår	en	visualisering	
af det fremtidige stoppestedsmiljø i både udadgående og 
indadgående retning.

De nye belægninger og materialevalg vil naturligt tilskynde 
alle	trafikanter	til	at	færdes	med	lavere	hastighed	og	større	
agtpågivenhed	til	fordel	for	trafiksikkerheden,	trygheden	og	
bymiljøet. 

Cykelstierne ophæves på pladsdannelsen, hvor de kører i 
blandet	trafik.	Dette	kan	give	anledning	til	uforudseelig	cyk-
listadfærd men vurderes alligevel til at være en acceptabel 
løsning, da hastigheden vil være lavere end i dagens situa-
tion. Det frigiver samtidig mere areal til fortovs- og opholds-
områder, herunder også til passagerudvekslingsområder. Det 
forløser også potentialet for at have mere udendørsservering 
og	en	aktiv	kantzone,	som	bidrager	positivt	til	bymiljøet	på	
stedet. De nye stoppesteder tager ikke areal fra de eksiste-
rende funktioner, og har mere venteareal end ved de eksiste-
rende stoppesteder. 

For at højne kvaliteten af de eksisterende funktioner er det 
foreslået at supplerede pladsdannelsen med en rund bænk 
ved det eksisterende træ. Dette kan anvendes af både stop-
pestedets brugere og gæster ved de lokale restaurationer.

Koncepter for stoppestedsudformningen samt materiale- 
og	inventarvalg	fremgår	af	figur	41	og	figur	42.	I	forhold	til	
materialevalg og urbane elementer anvendes der de samme 
materialer som i den planlagte Slotsgadeopgradering mv. 
Den hævede belægning skaber en sammenhæng med 
Slotsgade og forbindelse til slottet, og der suppleres med 
byrumsudstyr, som matcher det eksisterende og planlagte i 
Slotsgadeprojektet. På stoppestedet foreslås igen +Light stop 
i begge retninger. Siddepladser på den triangulære plads 
foreslås suppleret med en rund træbænk.
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Kilde:	Urban	Power

Figur 39: Visualisering af visionskoncept for stoppestederne set i udadgående retning
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Figur 40: Tv. +Light, hævet/fritstående stoppested. Th. Brosten/chaussésten med bordurstenskant.

Figur 41: Tv. Rund træbænk omkring eksisterende træ. Th. Store sorte krukker med farverige blomster

3.2.2   Første etape

Forslaget beskrevet i afsnit 3.2.1 er omfattende og forbundet 
med store anlægsudgifter, og kan derfor formentlig kun gen-
nemføres med støtte af fondsmidler. Der er derfor foreslået 
en første etape, som kan overvejes udført indtil der er sikret 
den fornødne økonomi.

I	denne	løsning	flyttes	stoppestederne	også	op	tæt	på	kryd-
set ved Slotsgade for at øge deres synlighed og gøre slottet 
og bymidten mere tilgængeligt for brugerne af bussen. Der 
etableres en ny læskærm ved stoppestedet i udadgående ret-
ning, og en stander med glasudhæng langs facaden i indad-
gående retning for beskyttelse mod regn (opsætning kræver 
aftale med ejer af bygning). Dette alternativ skaber gevinster 
for	buspassagerer,	men	mange	af	de	trafikale	udfordringer	vil	
bestå,	f.eks.	konflikten	med	cyklister	i	krydset	og	ved	stoppe-
stedet samt begrænset plads til fodgængere og aktiviteter på 
fortovet.	Alternativet	kan	ses	på	figur	42	og	figur	43.

Figur 40: Stoppested og bordurstenskant

Figur 41: Rund træbænk og krukker
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Kilde:	Urban	Power

Figur 42: Visualisering af koncept for en midlertidig eller alternativ løsning for stoppestedet
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Figur 43: Forslag til midlertidig udformning ved stoppestedet Slangerupgade.

Figur 43: Forslag til midlertidig udformning
3.3   Slotsarkaderne (v. Nordstensvej)

Stoppestedet ved Slotsarkaderne er det mest populære 
stoppested langs korridoren, når der ses bort fra Hillerød 
St. Det adskiller sig ganske markant fra mange af de andre 
stoppesteder. Der er især mange besøgende til storcenteret 
og videre ind i bymidten. Andre destinationer for passagerer 
er skole og arbejdspladser på den modsatte side af krydset 
ved	Slangerupgade	(bl.a.	Danske	Bank,	SOSU	m.fl.).	

Stoppestederne i indadgående retning er placeret tæt på en 
af indgangene til Slotsarkaderne, men på et sted, hvor der 
kun	er	ganske	lidt	plads	til	rådighed,	jf.	figur	45.	Der	er	ingen	
læskærm eller siddemuligheder, men der er dog blevet plads 

til en busperron, som dog er smal i forhold til standarderne på 
området. Det er en stor mangel, at der ikke er en læskærm 
ved det stoppested.

Stoppestedet har en bymæssig karakter, da der er bebyggel-
se på begge sider af vejen, og hele gaderummet er udnyttet 
effektivt	uden	nævneværdige	muligheder	for	optimering.	Byg-
ningerne langs vejen har en god skala og diversitet i forhold 
til en Hillerød-størrelse og købstadsmiljø. Boligerne på første 
og anden sal medvirker desuden til at belyse strækningen og 
give liv. Disse positive kvaliteter overskygges dog alligevel af, 
at	der	er	tale	om	et	trafikdomineret	miljø	med	stor	barriereef-
fekt, støj og forurening. Stedet mangler derfor grundlæggen-
de kvaliteter i forhold til at kunne opfattes som et naturligt og 
behageligt opholdssted.

Figur 44: Kvaliteter og udfordringer ved stoppestedet i indadgående retning.

Figur 44: Kvaliteter og udfordringer
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I udadgående retning er stoppestederne placeret i mere 
grønne omgivelser tæt op ad et lille område med en kun-
stinstallation,	jf.	figur	46.	Der	er	en	træbeplantet	midterhelle,	
og på modsatte vejside er der et lillegrønt område. Dette 
stoppested adskiller sig derfor markant fra stoppestedet i 
modsat retning, men har ligeledes kvalitetsmangler grundet 
den	omfattende	trafik.

Figur 45: Stoppestedet i udadgående retning

Figur 46: Kvalitetsvurdering for byrummet ved stoppestedet ved Slotsarkaderne.

Figur 46: Kvalitetsvurdering for byrummet
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Denne del af korridoren har en nogenlunde acceptabel frem-
kommelighed som følge af nyligt gennemførte fremkommelig-
hedstiltag	i	strækningens	signaler.	Selv	relativt	små	trafikstig-
ninger	kan	dog	have	store	konsekvenser	for	trafikafviklingen	
og dermed også for bussernes fremkommelighed, da bussen 
kører	i	blandet	trafik.	Der	er	derfor	betydelig	risiko	for	større	
forsinkelser	i	fremtiden,	hvis	biltrafikken	fortsætter	med	at	
stige.

3.3.1 Løsningsbeskrivelse

Stoppestedet ved Slotsarkaderne er meget populært, men 
især i indadgående retning er der et lavt serviceniveau grun-
det de snævre forhold. Det er derfor blevet undersøgt, om 
dette	stoppested	kan	flyttes	til	et	sted,	hvor	det	omgivende	
miljø giver bedre mulighed for at tilvejebringe et BRT-lignen-
de serviceniveau. 

Den bedste alternative placering er på det sydøstlige hjørne 
af	krydset	ved	Slangerupgade,	jf.	figur	48.	Her	er	der	gode	
muligheder for at inddrage dele af det grønne område til stop-
pestedsfunktioner, da det er kommunalt ejet. Det er samtidig i 
større	nærhed	af	uddannelsesinstitutionen	SOSU	og	byudvik-
lingsområdet Frederiksbro (<450 m reel gangafstand).

Figur	47:		Gangafstande	til	væsentlige	funktioner	set	i	forhold	til	muligheden	for	at	flytte	stoppestedet	i	indadgående	retning	hen	
til hjørnet af krydset ved Slangerupgade.

Figur 47: Gangafstande til væsentlige funktioner

Det er dog blevet vurderet, at det er bedst at fastholde stop-
pestedet i indadgående retning på sin nuværende placering 
på trods af fordelene ved den alternative stoppestedsplace-
ring. Dette er fortrinsvis begrundet med, at den nye placering 
forringer tilgængeligheden til Slotsarkaderne og bymidten.

Mulighederne for at forbedre forholdene på den nuværende 
stoppestedsplacering er ikke gode. En af de store mangler 
er bl.a. manglende ly og læ. Det foreslås derfor at opsætte et 
tagudhæng i glas, som er monteret i facaden, hvilket  fordrer 
en nærmere dialog med ejerne/Slotsarkaderne. Herudover 
er det foreslået, at der opsættes dynamisk realtidsinforma-
tion om bussernes afgangstider samt siddemuligheder inde 
i Slotsarkaderne, så passagererne i højere grad kan vente 
inde i centeret, når vejret ikke egner sig til ophold i gade-
rummet. Slotsarkaderne er blevet kontaktet for at indlede en 
dialog om de nævnte muligheder, og de har udvist interesse 
for at gå i dialog om nogle af forslagene.

I udadgående retning foreslås det at opsætte en +Light 
læskærm ved at inddrage lidt af arealet ved kunstinstallatio-
nen. Her er der ligeledes plads til at opsætte cykelparkering 
og supplerende siddemuligheder. 

Af hensyn til busfremkommeligheden foreslås det at etablere 
en busbane i indadgående retning mellem Slangerupgade 
og	Markedsstræde,	jf.	figur	49.	Denne	strækning	er	ofte	
præget af kødannelser i morgenmyldretiden, og busbanen vil 
medvirke til at sikre bussens fremkommelighed med en rej-
setidsgevinst i størrelsesordenen 5-10 sekunder. Busbanen 
afsluttes i den eksisterende højresvingsbane, hvor bussen vil 
kunne køre lige over krydset og direkte ind i den eksisterende 
buslomme ved stoppestedet Slotsarkaderne. Busbanen har 
kun	en	beskeden	rejsetidseffekt	i	dag,	men	anlægget	vil	sik-
re, at bussen ikke forsinkes i fremtiden, når trængslen stiger i 
denne del af korridoren. 

Figur 48: Busbane på Nordstensvej. Til venstre kan anes den foreslåede busbane på Herredsvejen, jf. afsnit 3.13.

Figur 48: Busbane på Nordstensvej
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Busbanen etableres uden af inddrage kørespor eller lignende 
fra	biltrafikken.	Evt.	kan	venstresvingsbanen	fra	Nordstensvej	
mod Markedsstræde blive lidt kortere end i dagens situation, 
men der er ikke kendskab til tilbagestuvningsproblemer i 
denne retning. Derfor vurderes forslaget ikke at have nogen 
konsekvenser	for	biltrafikkens	afvikling,	men	det	skal	vurde-
res i en nærmere detailundersøgelse.

Busbanen etableres ved at inddrage en del af det kommunalt 
ejede	grønne	areal	langs	vejen,	jf.	figur	49.	Herudover	vil	det	
være nødvendigt at inddrage en del af den træbeplantede 
midterhelle, og dette kan potentielt medføre at op imod 8 
vejtræer skal fældes. 

Figur 49: De matrikulære forhold langs strækningen

3.4    Frederiksgade (Hostrupsvej v.  
Gallerierne) 

Denne del af korridoren har i lighed med strækningen ved 
Slotsarkaderne en nogenlunde acceptabel fremkommelighed 
som følge af nyligt gennemførte fremkommelighedstiltag. Der 
er dog også her risiko for større forsinkelser i fremtiden, hvis 
biltrafikken	fortsætter	med	at	stige	år	for	år.

Stoppestedet er placeret ud mod storcentret Gallerierne jf. 
figur	50,	som	dog	ikke	har	haft	nævneværdig	butiksaktivitet	i	
adskillige år. Alligevel er stoppestedet ganske velbesøgt i dag 
grundet nærheden til bl.a. gågademiljøet, Støberihallen og 
Slotsarkaderne. Gallerierne er under ombygning på nuværen-
de tidspunkt, og i fremtiden åbner der bl.a. biograf i lokalerne. 
Dette forventes at medføre betydeligt mere byliv og et øget 
antal brugere af stoppestedet. 

Byrummet er - i lighed med stoppestederne ved Slotsarka-
derne	-	domineret	af	den	store	mængde	biltrafik	og	trafikstøj.	
Mange af facaderne er desuden lukkede ud mod gaden, og 
byrummet indbyder derfor ikke til ophold.

Hver eneste centimeter i gaderummet er udnyttet til de 
trafikale	funktioner.	Der	er	på	trods	af	dette	blevet	plads	til	
at aptere stoppestederne med bl.a. læskærme og siddemu-
ligheder,	jf.	figur	51.	Der	er	desuden	busperron	i	begge	ret-
ninger. Stoppestederne har derfor allerede et BRT-lignende 
serviceniveau. I forbindelse med renoveringen af Gallerierne 
nedlægges læskærmen i udadgående retning, og der er 
derfor behov for at erstatte denne. 

Figur 50: Oversigtskort ved stoppestedet Frederiksgade
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Figur 51: De eksisterende forhold ved stoppestedet Frederiksgade set i udadgående retning.

Figur 51: De eksisterende forhold

Figur 52: Kvalitetsvurdering for byrummet ved stoppestedet Frederiksgade (ved Gallerierne).

3.4.1 Løsningsbeskrivelse

Det foreslås at etablere en busbane i vestgående retning, jf. 
figur	53.	Denne	strækning	kan	være	præget	af	kødannelser	i	
myldretiderne, og busbanen vil medvirke til at sikre bussens 
fremkommelighed i dag og i fremtiden. Busbanen afsluttes 
ved stoppestedet, hvorfra bussen lægger sig ud i ligeudspo-
ret, og fortsætter videre mod Slotsarkaderne. Busbanen har 
kun	en	beskeden	rejsetidseffekt	i	dag	i	størrelsesordenen	
5-15 sekunder, men anlægget kan sikre, at bussen ikke 
forsinkes i fremtiden, når trængslen stiger i denne del af 
korridoren.

Busbanen etableres ved at indrette den eksisterende høj-
resvingsbane, der starter ved Galleriernes varegård til også 
at inkludere bus-ligeud. Tiltaget er nemt at etablere, da det 
kan gennemføres ved at ændre kørebaneafmærkningen. Den 
eksisterende	højresvingsbane	har	ingen	betydning	for	trafik-
afviklingen på Hostrupsvej, og af samme årsag vil forslaget 
ikke	påvirke	biltrafikkens	afvikling

Figur 52: Kvalitetsvurdering for byrummet
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I begge retninger foreslås det at modernisere stoppestedet 
med en +Light læskærm. I udadgående retning kan læskær-
men placeres op ad Galleriernes facade som erstatning for 
den gamle læskærm, som ikke længere kan blive stående. 
Gallerierne er blevet kontaktet med henblik på at afklare, om 
det er muligt at montere stoppestedet på facaden, men der 
foreligger endnu ikke en afklaring. Hvilket Hillerød Kommune 
opfordres til at gå videre med.

3.5   Marie Mørks Skole krydset

Det er velkendt, at der er trængselsudfordringer i krydset ved 
Marie Mørks Skole (Søndre Jernbanevej/Milnersvej). Hillerød 
Kommune har løbende optimeret og forbedret krydset, og har 
for få år siden ændret i signalkrydsets grøntider. Der er dog 
fortsat betydelige trængselsudfordringer, og dette påvirker i 
særdeleshed	bustrafikken	med	retning	mod	stationen.

3.5.1   Løsningsbeskrivelse

For at forbedre bussens fremkommelighed etableres der 
en busbane fra Østergade til Marie Mørks Skole Krydset, jf. 
figur	55.	Bussen	har	i	dag	stoppested	umiddelbart	før	krydset	
ved Østergade, og den vil derfor kunne køre trængselsfrit fra 
dette stoppested og frem til og igennem krydset ved Marie 

Mørks Skole, hvis busbanen etableres som foreslået. Busba-
nen har en stor rejsetidsbesparelse i størrelsesordenen 30-50 
sekunder, som vil være til gavn for alle busser i korridoren 
(301, 302, 303, 325, 326, 380R) i retning ind mod Hillerød St. 
Samtidig sikrer anlægget, at bussen ikke forsinkes i fremti-
den, nårtrængslen stiger i denne del af korridoren.

Løsningen indebærer at den eksisterende venstresvingsbane 
ind til Christianshave indsnævres til en vigelomme. Inds-
nævringen	vil	ikke	påvirke	trafikafviklingen,	da	det	fortsat	vil	
være muligt for busser og andre store køretøjer at passere 
en ventende venstresvingende personbil. Den eksisterende 
støttehelle	flyttes	samtidig	lidt	mod	vest.	

Kørebanen, cykelstien og fortovet i den sydlige vejside for-
lægges for at tilvejebringe den fornødne plads til busbanen. 
Dette indebærer at den eksisterende pladsdannelse på privat 
areal skal indsnævres. Dette omfatter primært inddragelse af 
gangarealer, men også mindre tilpasninger i nogle af plante-
bedene	samt	flytning	af	vejbelysning.

Figur 53: Busbane ud for Gallerierne

Figur 54:  Forslag til busbane i østgående retning på Søndre Jernbanevej. Busbanen afsluttes umiddelbart før den eksisterende 
venstresvingsbane ved signalkrydset.

Figur 54:  Forslag til busbane i østgående retning
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Figur 56: Kvaliteter og udfordringer i området mellem busterminalen og Vibekevej.

Figur 55:  Fodgængeres færdsel på tværs af pladsen i dagens situation. Den lyseblå farve angiver den fremtidige cykelstis  
placering. Den stiplede røde linje er matrikelskellet.

3.6   Hillerød St.

Hillerød St. er det mest betydningsfulde stoppested langs 
hele korridoren og for alle øvrige buslinjer i byen. Buster-
minalen ved stationen er generelt velfungerende, men den 
fremstår nedslidt og utidssvarende. Øvrige dele af stationen 
er blevet opdateret for nylig, herunder bl.a. en modernisering 
af stationsbygningen samt nedrivning af en ældre pavillon til 
fordel for en ny pladsdannelse. 

Der er herudover et ønske om en ny gang- og cykelbro på 
tværs af banen og busterminalen med tilslutning til Nordre 
Jernbanevej nord ved busterminalens sydlige vejtilslutning, 
hvor der i dag er overdækket cykelparkering. Det er kommu-
nens ønske, at cykelbroen skal medvirke til at binde byen 
bedre sammen og forbedre cyklisternes tilgængelighed til 
perronerne,	når	togtrafikken	i	fremtiden	bliver	gennemkøren-
de.

Der er ingen nævneværdige fremkommelighedsproblemer på 
strækningen, og busprioriteringen i busterminalens nordlige 
kryds forventes om kort tid forbedret som en del af fremkom-
melighedsprojekt for 375R. Linje 301 og 302 deler standplads 
på terminalen med kort afstand til tog. Busserne tidsudligner 
i dag på stationen, og gennemkørende passagerer oplever 
dette som unødig ventetid, der bidrager til en oplevelse af 
dårligt serviceniveau.

Der er en livlig aktivitet på stationen i hovedparten af døgnets 
timer, og fodgængerne søger især mod Vibekevej, når de 
færdes mellem bymidten og stationen. Det er imidlertid ikke 
ualmindeligt,	at	turister	skal	have	hjælp	til	at	finde	vej	til	by-
midten	og	slottet,	da	ruten	via	Vibekevej	ikke	er	nem	at	finde,	
hvis man ikke er stedkendt. Områdets kvaliteter og udfordrin-
ger	sammenfattet	på	figur	55.

Figur 56: Kvaliteter og udfordringer

3.5.2 Arealbehov

Forslaget kan ikke etableres indenfor eksisterende vejarealer. 
I	dag	er	pladsen	offentligt	tilgængelig	og	langt	hovedparten	af	
alle	fodgængere	færdes	på	tværs	af	pladsen	som	vist	på	figur	
56.	Denne	ganglinje	kan	tinglyses	som	det	offentlige	fortov	
langs vejen. I så fald er det kun nødvendigt at erhverve areal 
til den del af cykelstien, som ikke kan bibeholdes på vejma-
triklen. Dette udgør et ca. 1 m bredt og 80 m langt areal, der 
idag er ejet af Sønder Jernbanevej.

Figur 55:  Fodgængeres færdsel
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Figur 57: Kvalitetsvurdering for byrummet ved stoppestedet Hillerød St.

Figur 57: Kvalitetsvurdering for byrummet
3.6.1   Løsningsbeskrivelse

Grundet stationens vigtighed er det oplagt at gennemføre en 
generel renovering af busterminalen og tilstødende arealer, 
da dette i høj grad vil medvirke til at højne serviceniveauet 
for den kollektive transport som helhed. Af samme årsag kan 
en større stationsrenovering også omfatte overvejelser om at 
ændre selve terminaludformningen. Denne type løsninger er 
dog ikke behandlet nærmere i denne rapport, og de er heller 
ikke nødvendige for at opnå et BRT-lignende serviceniveau 
for linje 301 og 302, som er de to buslinjer, som er gennem-
kørende i hele korridoren.

Linje 301 og 302 kan opnå et BRT-lignende serviceniveau 
ved at sløjfe den køreplanlagte tidsudligning ved Hillerød 
St. samt etablere højklassede stoppesteder for busserne 
langs Søndre/Nordre Jernbanevej, hvormed busserne bliver 
gennemkørende med øget fremkommelighed. Det medvir-
ker også til at synliggøre buslinjerne i bymiljøet, og adskiller 
dem også fra den øvrige busbetjening. Tidsudligningen kan 
eventuelt etableres i enderne/sidste stop for linje 301 og 302. 
De højklassede stoppesteder kan placeres foran stations-
bygningens hovedindgang med en +Light læskærm i begge 
retninger,	jf.	figur	59.
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Forslaget indebærer at pladsdannelsen foran stationsbyg-
ningen bliver større og dermed kan byrumsforbedres med 
f.eks. beplantning, opholdsmuligheder mv. Der er ikke cykel-
stier på strækningen i dag, men Hillerød Kommune ønsker 
etablere disse i fremtiden, og der er også plads til dette i 
forslaget.	Fremkommeligheden	for	den	øvrige	trafik	vil	være	
uændret.

Der er samme gangafstand fra det nye stoppested på den 
modsatte side af stationen, som der er i dagens situation ved 
standpladsen på terminalen. Krydsningen af vejen foregår 
via	et	signalreguleret	fodgængerfelt,	og	trafiksikkerheden	er	
derfor	som	udgangspunkt	god.	Der	vil	dog	forekomme	flere	
diffuse	krydsninger	på	tværs	af	vejen,	hvilket	er	en	ulempe.	
Derfor etableres der en supplerende støttehelle, som kan 
medvirke til gøre denne form for krydsning mere sikker.
Der fastholdes nogle få afsætningspladser foran stationen, 
men	hovedparten	af	afsætningspladserne	flyttes	til	et	nyt	
P-spor langs Nordre Jernbanevej ud for den ønskede gang- 
og	cykelstibro,	jf.	figur	59.	Af-	og	påsætning	foregår	ved	en	ny	
perron under stibroen. Samlet set vil der formelt være mere 

af- og påsætning ved stationen i denne fremtidige løsning 
end der er i dagens situation.

Taxapladsen	flyttes	til	den	østlige	side	af	busterminalen,	hvor	
der vil være plads til 2-3 taxaer. Der er er et eksisterende 
fortov til den nye placering, men det foreslås at udvide dette. 
Herudover kan der oprettes et taxadepot ved de to standplad-
ser der frigives, når 301 og 302 ikke længere skal holde på 
terminalen. Det foreslås at omorganisere de øvrige bussers 
standpladser på terminalen, og at taxadepotet placeres på de 
standpladser, som er længst væk fra stationen.

Figur 58 viser på ideskitseniveau en afbrudt midterhelle 
langs Søndre Jernbanevej, der sikrer at adgangen til og fra 
Vibekevej ikke begrænses. Tiltaget indebærer en større om-
disponering af stationsområdet og derfor fordrer forslaget en 
nærmere dialog med bl.a. DSB, Lokaltog og Banedanmark. 

Figur	59:	Taxa-	og	afsætningspladser	er	flyttet.	Den	ønskede	gang	og	cykelbro	(her	cykelrampe)	er	vist	med	lyseblå	farve.	

3.7   Skansevej

Tikanten er det lokale navn for krydset ved Helsingørsgade/
Københavnsvej/Holmegårdsvej. Bussen bliver forsinket om 
eftermiddagen, når den skal passere dette kryds.

Hillerød Kommune planlægger at gennemføre et fremkom-
melighedsforbedrende projekt med bl.a. forlænget svingbane 
på Skansevej. Det er vurderet at dette projekt vil have en 
gavnlig	effekt	for	bussens	fremkommelighed,	og	at	der	som	
udgangspunkt ikke er behov for yderligere tiltag på dette 
sted. 

Korridoranalysen har vist, at det er muligt at øge passagerop-
landet ved stoppestedet Kirsebærbakken på Skansevej. Det 
kan gøres ved etablere en stiforbindelse mellem Skansevej 
og	Planetstien	(privat	fællesvej),	jf.	figur	59.	Der	er	dog	ikke	
vurderet at være et tilstrækkeligt passagerpotentiale knyttet til 
at etablere forbindelsen, da der ikke er nævneværdige boliger 

eller erhverv langs Københavnsvej, som kun ligger med kort 
afstand til Hillerød St. Etableringen af en sti besværliggøres 
desuden af ejerforholdene og de store niveauforskelle mel-
lem Skansevej og Planetstien. 

Figur 59: Taxa- og afsætningspladser er flyttet
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Figur	58:		Højklassede	stoppesteder	med	busperron	foran	stationsbygningen.	Taxapladser	og	afsætning	er	flyttet	til	nye	 
placeringer. Der er dog bevaret enkelte afsætningsplader foran stationen.

Figur 58: Højklassede stoppesteder med busperron



89/10788/80 Forslag til BRT-inspirerede tiltagForslag til BRT-inspirerede tiltag

Figur 60:  Der kan etableres en ny sti mellem Planetstien og 
Skansevej (gul pil) for at gøre gangruter kortere til 
og fra stoppestederne (gule cirkler).

Figur 60:  Der kan etableres en ny sti

3.8   Dyrehavevej (v. Tamsborgvej)

Der er store fremkommelighedsproblemer for bussen i vest-
gående retning, når den kører fra stoppestedet på Dyrehave-
vej (v. Tamsborgvej) og skal passere igennem dobbeltkrydset 
på Tamsborgvej ved Dyrehavevej og Skansevej. Problemer-
ne er særligt udtalte om eftermiddagen.

Hillerød Kommune planlægger at signalregulere krydset ved 
Dyrehavevej. Der er tale om et fremkommelighedsprojekt 
for linje 375R, som har rute på denne del af korridoren. Det 
planlagte projekt vil også komme til gavn for de øvrige busser 
på korridoren, og der er som udgangspunkt ikke behov for 
yderligere tiltag på dette sted.

3.9   Nordsjællands Hospital

Stoppestedet ved Nordsjællands Hospital har ca. 540 daglige 
brugere, og ca. 90 % af dem er ankommet fra eller er på 
vej til Hillerød St. Stoppestedet er det største i den østlige 
halvdel af korridoren, og passagerne udgør også en stor 
del	af	belægningen	i	denne	del	af	korridoren.	I	2025	flytter	
hospitalet imidlertid ud af byen, og i denne forbindelse vil 
passagerne også forsvinde fra korridoren. 

Hospitalsområdet vil med overvejende sandsynlighed blive 
omdannet til en blanding af boliger, erhverv og butikker. 
Der foreligger en unik mulighed for at sikre at denne nye 

bebyggelse udvikles på en måde, som tilgodeser de grønne 
transportformer. Som en del af dette kan der indarbejdes 
BRT-inspirerede tiltag, som kan medvirke til at sikre en høj 
andel af kollektivbrugere i den nye bydel. 

3.9.1   Løsningsbeskrivelse

I det videre arbejde anbefales et at udvikle området, så 
brugen af grønne transportformer fremmes mest muligt. 
Det kunne være ved at den nye bydel skal udvikles med 
udgangspunkt i et princip om, at gang, cykling og bus er de 
primære transportformer både internt og eksternt. 

I denne sammenhæng er det vigtigt, at området bliver tæt-
bebygget, da dette er en grundlæggende forudsætning for at 
etablere	en	effektiv	kollektiv	busbetjening.

Det anbefales også at 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 opholdsakti-
viteter. På den måde kan bussen blive en synlig del af bylivet, 
og stoppestedet bliver en del af en levende plads i byen. Her 
kan der med fordel tages udgangspunkt i de samme kvalitets-
kriterier, som har indgået i vurderingen af knudepunkter og 
stoppesteder i denne rapport.

Man kunne i det videre arbejde med at den mest centrale og 
direkte vej igennem området etableres som dedikeret busvej. 
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	62.
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I mobilitetsplanlægningen er det nødvendigt at operere med 
både pisk og gulerod for at fremme de bæredygtige trans-
portformer 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 den nye bydel. Personbilen er imidlertid også en uundvær-
lig 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 bety-
delig 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	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 hoveddø-
ren end ens egen bil. Ligeledes kan vejene til og fra området 
indrettes på en sådan måde, at de er mindre direkte.

Ved at gøre brug af de førnævnte principper vil bydelen få 
gode betingelser for at kunne udvikle sig i en bæredygtig 
retning, og der vurderes umiddelbart at kunne være et lige 
så stort passagerpotentiale i det nye område, som der er ved 
Nordsjællands Hospital i dag.

Figur 61:  Mobilitetsstrategi for omdannelsen af Sankt Hans i 
Roskilde Kommune.

Figur 61: Mobilitetsstrategi

3.10   Dyrehavevej (ved Psykiatrisk Hospital)

Korridoranalysen har vist, at det er muligt at øge passagerop-
landet ved Psykiatrisk Hospital på Skansevej. Det kan gøres 
ved etablere en stiforbindelse mellem Dyrehavevej og f.eks. 
Rytterstien,	jf.	figur	63.	Der	er	dog	ikke	vurderet	at	være	et	
tilstrækkeligt passagerpotentiale knyttet til at etablere forbin-
delsen, da der kun er ganske få boliger i det område, som 
stien skaber bedre adgang til fra stoppestederne.

Figur 62:  Der kan etableres en ny sti gennem hospitalsområdet til Rytterstien (gul pil) for at gøre gangruter kortere til og fra 
stoppestederne (gule cirkler).

Figur 62: Sti gennem hospitalsområdet
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3.11   Stoppestedsopgraderinger

For at synliggøre busruten mere i Hillerød 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 
Irmatorvet (Rådhusstræde), Slangerupgade (Frederiksborg 
Slot), Slotsarkaderne, Gallerierne, Hillerød St. og Helsin-
gørsgade.	Det	er	nogle	af	stoppestederne	med	flest	på-	og	
afstigere og de to første kan kombineres med forslag om 
etablering af pladsdannelse. Valg af stoppestedsløsning for 
det enkelte stoppested beror dels på passagerantallet på 
det aktuelle stoppested, dels på det areal som er til rådighed 

på stoppestedet. I enkelte tilfælde (Slotsarkaderne og som 
alternativ løsning for Slangerupgade) er der ikke plads til 
en læskærm. I disse situationer er et glastag som monteres 
direkte på facaden en mulighed, evt. kombineret med en 
stander og +-logoet, hvis ejeren af bygningen giver tilladelse 
til dette, hvilket der kan indgås dialog omkring.

Figur 63: Oversigtskort med stoppestedsopgraderinger.

Figur 63: Oversigtskort

3.12    Strategisk trafikhåndtering – 
Milnersvej

De største forsinkelser i korridoren er konstateret i krydset 
ved Marie Mørks Skole. Milnersvej er en af sidevejene i dette 
kryds, og vejen er ofte belastet af kødannelse og forsinkelse, 
som	er	til	gene	for	både	bil-	og	bustrafik.	Der	er	også	mange	
busser på Milnersvej, bl.a. linje 65E, 305, 338 og 600S, som 
fortrinsvis	betjener	pendlingstrafik	til	uddannelser	og	erhverv.	
Det er derfor vigtigt, at busserne på Milnersvej ikke forsinkes 
i myldretiderne, da det vil genere en stor del af passagerne. 
Selve Milnersvej er meget smal, og der er ikke mulighed for 
busbaner eller lignende på strækningen frem mod krydset. 
En	stigende	trafik	på	Milnersvej	vil	give	anledning	til,	at	frem-
kommelighedsproblemerne forværres, og det vil også have 
afledte	konsekvenser	for	de	øvrige	retninger	i	krydset	ved	
Marie Mørks Skole. 

3.12.1   Løsningsbeskrivelse 

Det foreslås at etablere et nyt signalkryds på Milnersvej ved 
Godthåbsvej,	jf.	figur	65.	Signalkrydset	er	ca.	400	m	sydvest	
for Marie Mørks Skole krydset. Milnersvej er betydeligt 
bredere sydvest for dette kryds, og der er således plads til at 
etablere en busbane i nordøstlig retning frem mod det nye 
signalkryds. 

Region Hovedstaden er også interesseret i, at tiltaget ved 
Milnersvej realiseres, fordi den kan forbedre fremkommelig-
heden for linje 600S. Det videre arbejde bør derfor koordine-
res mellem kommunen og regionen og der er eventuelt også 
potentiale	for	en	fælles	finansiering.

Figur	64:		Strategisk	trafikhåndtering	på	Milnersvej.	Etablering	af	nyt	signalkryds	i	kombination	med	busbane	og	evt.	også	et	nyt	
stoppested.

Figur 64: Strategisk trafikhåndtering på Milnersvej
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Etablering af et signalkryds, hvor der tidligere har været 
vigepligt,	vil	altid	medføre	en	forringet	trafikafvikling	for	den	
tidligere primærretning. Det har til gengæld den fordel, at 
sidevejstrafikanternes	fremkommelighed	forbedres.	På	den	
måde	bliver	trafikafviklingen	i	krydset	mere	ligeligt	fordelt	
mellem bilisterne. Sidevejenes skæve tilslutning til Milnersvej 
er	problematisk	ift.	trafiksikkerheden	i	dagens	situation,	men	
dette vil ikke være tilfældet i et signalkryds. Et signalkryds 
har	også	i	sig	selv	store	trafiksikkerhedsmæssige	gevinster,	
når	der	er	tale	om	ombygning	af	firebenede	vigepligtskryds	
som ved Godthåbsvej, da disse erfaringsmæssigt er meget 
ulykkesbelastede. 

Signalanlægget foreslås etableret på en sådan måde, at det 
i	myldretiderne	afvikler	samme	mængde	biltrafik,	som	der	
afvikles i krydset ved Marie Mørks Skole. Dvs. at det nye 
kryds	ikke	sender	mere	trafik	afsted	til	krydset	ved	Marie	
Mørks Skole end der er mulighed for at afvikle. Det har den 
konsekvens, at bilisterne opnår den samme rejsetid igennem 
strækningen, men at de vil opleve at holde i kø ved krydset 
ved Godthåbsvej frem for krydset ved Marie Mørks Skole. 
Det har også den fordel, at bussen kan gennemkøre den 
smalle del af Milnersvej med mindre forsinkelse. 

I det nye kryds ved Godthåbsvej etableres der en ca. 100 m 
lang busbane. Dermed kan busserne på strækningen undgå 
en væsentlig del af kødannelsen ved det nye signalkryds. 
Busbanen etableres i en eksisterende sidehelle, som ned-
lægges helt eller delvist, herunder også fældning af ca. 6-8 
vejtræer. En eksisterende kunstinstallation og vejbelysning 
skal	desuden	flyttes	for	at	tilvejebringe	en	tilstrækkeligt	lang	
busbane. 

Der vil kun være et enkelt frafartsspor i indadgående retning i 
det	nye	signalkryds.	Derfor	skal	bil-	og	bustrafikken	i	samme	
retning	flette,	inden	de	når	frem	til	signalkrydset.	For	at	
optimere bussens fremkommelighed mest muligt foreslås 
det at lave et gatingsignal før det egentlige signalkryds. 
Gatingsignalet vil sørge for, at busser og biler ikke kommer 
i	konflikt	med	hinanden,	når	de	skal	flette.	Samtidig	sikrer	
gatingsignalet, at bussen kan komme helt frem til signalkryd-
set	uden	forsinkelse	fra	biltrafikken.	Gatingsignalet	indrettes	
i lighed med selve signalkrydset således, at de afvikler lige 
meget	biltrafik.	Gatingsignalet	vil	således	heller	ikke	forringe	
bilisternes fremkommelighed, og kan indrettes således at der 
ikke opstår uhensigtsmæssig tilbagestuvning og kødannelse 
ved vejadgangene til FrederiksborgCentret.

Projektforslaget er imidlertid som omfangsfrit, at det foreslåes 
at	konkretisere	effekten	for	biltrafikken	videre,	evt.	i	en	simu-
lering	af	trafikken	på	Milnersvej	mellem	Royal	Stage	og	Maria	
Mørk Skole.

Tiltaget kan gennemføres uden arealerhvervelse. 

3.13    Strategisk trafikhåndtering –  
Herredsvejen

Herredsvejen	er	en	firesporet	trafikvej,	hvor	der	mod	vest	er	
forbindelse til statsvejene Hillerødmotorvejen (forlængelsen) 
samt Amtsvejen/Isterødvejen. Det er også Herredsvejen, som 
udgør den mest direkte forbindelse mellem det vestlige og 
østlige Hillerød, hvor det bemærkes at hovedparten af byens 
industri, erhverv og boksbutikker er placeret i den vestlige del 
af byen. Herredsvejen er således en væsentlig forbindelse for 
alt	trafik	fra	oplande	syd	og	vest	for	byen	med	ærinde	i	midt-
byen	og	for	en	stor	del	af	byens	interne	trafik.	Vejkrydsene	
vest for korridoren er samtidig store, og kan potentielt afvikle 
store	mængder	trafik	sammenlignet	med	de	mindre	og	mere	
kapacitetsfølsomme kryds på selve korridoren.

Der er stor risiko for, Herredsvejen og de kapacitetsstærke 
kryds vest for korridoren fremover vil afvikle stadigt stigende 
trafikmængder	i	retning	ind	mod	byen,	som	ikke	kan	afvikles	i	
de	små	kryds	i	flaskehalsen	på	Herredsvejen/Hostrupsvej.	

3.13.1 Løsningsbeskrivelse

Det foreslås derfor at ændre i signalprogrammet i krydset 
Herredsvejen/Slangerupgade og etablere en busbane i 
østgående retning på strækningen vest for krydset. Signal-
programmet foreslås etableret på en sådan måde, at det 
i	myldretiderne	afvikler	samme	mængde	biltrafik,	som	der	
afvikles i krydset umiddelbart mod øst (Nordstensvej/Mar-
kedsstræde).	Dvs.at	krydset	ikke	sender	mere	trafik	afsted	
end der er mulighed for at afvikle i de efterfølgende kapaci-
tetsfølsomme kryds. Det har den konsekvens, at bilisterne 
opnår den samme rejsetid igennem strækningen, men at de 
vil opleve at holde i kø ved krydset på Herredsvejen frem for 
ved Slotsarkaderne.

I tillæg hertil foreslås det at signalprogrammet i krydset også 
indrettes således at afvikling fra Slangerupgade prioriteres 
med lidt længere grøntid, når der detekteres en bus. Dette vil 
hvert	10.	minut	tilgodese	afviklingen	af	trafik	på	Slangerupga-
de frem for på Herredsvejen.

Busbanen etableres i det eksisterende højre kørespor. Dette 
kørespor har ingen anvendelse i dag, da krydset ved Roskil-
devej	kun	afvikler	trafikken	i	et	spor	i	denne	retning.	Busba-
nen kan derfor etableres uden egentlige anlægsarbejder idet 
der kun skal ændres i kørebaneafmærkningen. Busbanen 
afsluttes i den eksisterende højresvingsbane, hvor bussen vil 

kunne køre lige over krydset og ind i den nye busbane fore-
slået i afsnit 3.3. Busbanen vil gøre det muligt for busserne 
(Bl.a. 325, 326 og 380R) at undgå den kødannelse, som kan 
opstå på strækningen i fremtiden.

I fremtiden kan det evt. overvejes at udvide den foreslåede 
busbane til strækningen vest for Roskildevej. Dette er dog 
ikke foreslået som en del af mulighedsstudiet, da det forven-
tes	at	medføre	en	forringelse	af	biltrafikkens	afvikling.

Figur	65:		Busbane	på	Herredsvejen	umiddelbart	vest	for	korridoren.	Til	højre	på	figuren	kan	busbanen	beskrevet	i	 
afsnit 3.3 anes.

Figur 65: Busbane på Herredsvejen
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Løsningerne og tiltagene i dette mulighedsstudie fokuserer 
i høj grad på at videreudvikle og understøtte den kollektive 
busbetjening	med	kendte	greb	fra	trafikplanlægningen	og	by-
rumsarkitekturen. Der er imidlertid en række alternative greb, 
som også kan medvirke til at udvikle og udbygge brugen af 
den kollektive busbetjening. 

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

Frederiksbro kunne have været et muligt eksempel på et 
boligområde, hvor afstanden til de højfrekvente busser i 
korridoren kunne minimeres med eksempelvis cykelparke-
ring. De eksisterende stoppesteder ved Slotsarkaderne har 
imidlertid ikke de fysiske rammer, som muliggør dette. Stop-
pestedsparrets placering er heller ikke godt til formålet. Det 
blev	overvejet	at	flytte	stoppestedet	i	indadgående	retning	
ved Slotsarkaderne tættere på Frederiksbro, da dette kunne 
have ændret på dette forhold. Det blev dog vurderet at dette 
samlet set ville forringe stoppestedets væsentligste kvalitet: 
Nærheden til Slotsarkaderne og gågaden.

På nuværende tidspunkt indgår ikke tiltag som begrænser 
biltrafikken	i	Hillerød.	Tiltag	som	’bilfri	midtby’	eller	restriktive	
p-normer kan potentielt medvirke til et større skifte til den 
kollektive busbetjening og andre grønne transportformer. 
Derfor er det relevant at foretage forsøg med begrænsninger 
af	biltrafikken	for	at	få	erfaring	med	effekterne.	Og	konkret	er	
der mulighed for at gå i en ny retning med en tidlig mobili-
tetsindsats under en fremtidig udvikling af byområdet ved 
Nordsjællands Hospital.

Andre	kendte	løsninger	som	’Blafferstoppested’	og	’Plustur’	
samt mere almindelige delebilsordninger samt ’Parkér og 
rejs’ er måske ikke velegnede til rejser internt i korridoren 
eller Hillerød midtby generelt, fordi der er en tæt bymæssig 
bebyggelse med ganske korte afstande. Men perspektiverne 
kan	findes	i	rejserne	mellem	Hillerød	by	og	oplandet.

Movia har generelt gode erfaringer med at indgå i samar-
bejder med bl.a. uddannelsesinstitutioner om at forbedre de 
studerendes mobilitet med fysiske tiltag ved stoppestederne. 
Det kan f.eks. være en knudepunktsmarkør (’mobility hub’) 
eller cykelparkering, der højner serviceniveauet på stoppeste-
det eller gør det nemmere at komme til det. 
Helt konkret er Movia netop nu i gang med et samarbejde 

med	uddannelsesinstitutionerne	i	Hillerød	under	titlen	’Unges	
transport til uddannelse i Hillerød’. Der er tale om et strate-
gisk samarbejde med de store (ungdoms)uddannelsesinstitu-
tioner i Hillerød om at forbedre unges transport til uddannelse 
i Hillerød gennem test af nye mobilitetsløsninger. 

Initiativet	drives	af	Movia	og	finansieres	fa	Region	Hovedsta-
den. Det indebærer bl.a. analyser af rejsetid for nuværende 
studerende samt unge uden for uddannelsessystemet samt 
transportundersøgelser for ansatte og unge på tværs af ud-
dannelsesinstitutionerne.	De	unge	involveres	i	at	definere	de	
løsninger, der skal testes, og der udsendes information om 
de planlagte transporttilbud. Implementering af nye trans-
portløsninger forankret i uddannelsesinstitutionerne og hos 
kommunen	gennemføres	i	2022.	Uddannelsesinstitutionerne	i	
samarbejdet er: Københavns Professionshøjskole, Cphbu-
siness,	HF&VUC,	SOSU	H,	FGU	og	UNord	med	samlet	12	
adresser i Hillerød. Flere af de nævnte uddannelsesinstitutio-
ner har adresse tæt på korridoren.

Tilsvarende samarbejde kan i princippet indgås med 
virksomheder, kulturlivet og boligforeninger i oplandet til 
korridoren. Lige nu har Movia et samarbejde med kommunen 
og Videnscenteret C4 (erhvervsforening) om vejledning og 
sparring med udvalgte virksomheder om grøn mobilitet for 
ansatte.

Movias samarbejder med uddannelsesinstitutioner og er-
hvervsforeninger vil føre til en række konkrete tiltag, som kan 
have et potentiale for at tiltrække nye passagerer og fasthol-
de	de	eksisterende.	Effekten	af	dette	er	dog	fortsat	ukendte.	
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De forventede udgifter forbundet med realisering af de 
forskellige tiltag i mulighedsstudiet er blevet opgjort. Det sam-
lede anlægsoverslag er ca. 39 mio. kr., jf. tabel 2.

Anlægsoverslaget er opdelt ift. udgifter til entreprenør, 
administration og uforudseelige. Entreprenørudgifter er 
baseret på 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 baseret på både entreprenør- og administrati-
onsudgifter. Dette er baseret på, at de foreslåede tiltag kun er 
detaljeret svarende til et tidligt idéskitseniveau. Erhvervelse af 
arealer er ikke indeholdt i overslagene, da udgiften til dette vil 
afhænge af den valgte arealerhvervelsesmetode.

Udgifter	til	stoppestedinventar	er	baseret	på	standardudstyr,	
og opgjort på baggrund af prisestimater udleveret af Movia. 
For tagudhæng er der skønnet en udgift på 0,25 mio. kr. 
Disse udgifter er også opgjort ekskl. moms og andrager ca. 
2,5 mio. kr. i indkøbs- og anlægsudgifter og i alt ca. 4 mio. kr. 
inklusive administrationsudgifter og uforudseelige.
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Tabel 2:  Anlægsoverslag for foreslåede tiltag. Omkostninger er opgjort i mio. kr. og  
ekskl. moms

8,0 (1,0**)
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6.1   Trafikale effekter

6.1.1   Rejsetid, regularitet og passagereffekt

De foreslåede BRT-inspirerede tiltag i Hillerød vil reducere 
bussernes køretid. Samtidig følger der en forbedret regula-
ritet, 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 
Hillerød gælder dette bl.a. ved anlæg af busbaner på Her-
redvejen, Søndre Jernbanevej og Milnersvej. Passagererne 
kan på disse strækninger opleve en øget pålidelighed, hvilket 
bl.a. kan resultere i mere tilfredse passagerer og derigennem 
flere	passagerer.

Rejsetidsgevinsterne ved de forskellige fremkommeligheds-
tiltag er estimeret med udgangspunkt i fremkommeligheds-
potentialer på strækningerne. Fremkommelighedspotentia-
lerne 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 spænd. Rejsetidspotentialet afhænger desuden i høj grad 
også af selve fremkommelighedstiltagenes udformning og 
omfang, hvorfor det endelige spænd også bygger på en 
vurdering.

For buslinje 301 og 302:

Det er estimeret, at buslinjerne 301 og 302, der gennemkører 
hele korridoren kan spare omkring 1-1½ min. i østgående ret-
ning og ½-1 min. i vestgående retning. Rejsetidsgevinsterne 
relaterer sig til buslinjernes normale rejsetid i myldretiden. En 
del	af	rejsetidsbesparelsen	forekommer	ved	stoppestedsflyt-
ningen på Hillerød St., hvor busserne vil undgå omvejskørs-
len ind og ud af busterminalen i begge retninger. Derudover 
er det især tiltaget med busbane på Søndre Jernbanevej, der 
giver en stor rejsetidsforbedring for busserne i østgående ret-
ning i myldretiden. Dette tiltag reducerer i sig selv rejsetiden 
ml. Østergade og Hillerød St. med ca. 21-34 % i østgående 
retning i myldretiden.

Ud	fra	kendte	køretidselasticiteter	er	det	samlet	set	groft	vur-
deret,	at	effekterne	af	styrket	rejsetid	og	regularitet	giver	en	
passagertilvækst på ca. 3-5 % i forhold til de nuværende an-
tal påstigere i korridoren på buslinje 301 og 302. Det svarer til 
ca.	105-160	flere	påstigere	på	buslinjerne	pr.	hverdag.

Korridoranalysen har afdækket, at linje 301 og 302 er presse-

de på køretiden i myldretiden, og det medfører forsinkelser. 
For at opretholde køreplanen er der således allerede i dag 
ved at være behov for enten at indsætte en ekstra bus, der 
øger driftsudgiften med 1,5-2 mio. kr. pr. år for hver af linjerne 
301 og 302 (i alt 3-4 mio. kr. pr. år), eller at etablere fremkom-
melighedstiltag, der kan få bussen hurtigere frem. Hvis det 
forudsættes,	at	tendensen	for	trafikudviklingen	og	køreplanen	
de sidste 10 år i Hillerød fremskrives, kan rejsetidsgevinster-
ne fra de foreslåede tiltag potentielt udskyde behovet for en 
ekstra bus og den øgede driftsudgift i 10-15 år. Tiltaget ved 
Hillerød	St.	har	en	af	de	største	rejsetidseffekter,	men	kan	
kræve længere procestid. Hvis alle tiltag i korridoren etable-
res ekskl. Hillerød St. kan behovet for en ekstra bus og den 
øgede driftsudgift potentielt udskydes i 5-10 år. 

For øvrige buslinjer i korridoren:

Udover	buslinje	301	og	302,	der	gennemkører	hele	kor-
ridoren, så har tiltagene også en positiv rejsetids- og regula-
ritetseffekt	på	de	øvrige	buslinjer,	der	kører	gennem	dele	af	
korridoren og/eller passerer tiltagene der ligger udenfor kor-
ridoren. I tabel 3 ses rejsetidsreduktionerne for de buslinjer, 
der passerer igennem de samme BRT-inspirerede fremkom-
melighedstiltag,	og	i	tabel	3.	ses	passagereffekten.
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Tabel	3:	Rejsetids-	og	passagereffekter	af	de	foreslåede	BRT-inspirerede	tiltag	på	buslinjer	i	korridoren.

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 125-
245	daglige	påstigere.	Effekten	på	de	øvrige	linjer	er	således	
større end på linje 301 og 302, som ellers er de eneste, der 
er gennemkørende i hele korridoren. 

Den samlede passagerforøgelse vil være ca. 235 - 405 dagli-
ge påstigere som følge af at gennemføre samtlige foreslåede 
tiltag	med	fremkommelighedseffekt.	Dette	forventes	at	kunne	
generere ekstra passagerer på op imod 150.000 pr. år og 
øgede indtægter på op imod 0,4-0,8 mio. kr. om året. Dette er 
i tillæg til de forventede driftsbesparelser.

Investeringen i attraktive stoppestedsmiljøer og pladsdan-
nelser i tilknytning hertil vurderes også at bidrage positivt 
til antallet af daglige påstigere, fordi det øger den oplevede 
service og forbedrer det generelle indtryk af den kollektive 
transport. Der kendes dog ikke videnskabelige metoder til 
at	estimere	denne	effekt,	og	derfor	indgår	det	ikke.	Men	her	
gælder	det	også,	at	flere	daglige	påstigere	medfører	øgede	
billetindtægter. 

Tabel 3: Rejsetids- og passagereffekter
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I dette mulighedsstudie er der givet forslag til én samlet 
løsning for den udvalgte korridor, med både infrastrukturelle 
tiltag, opgradering af stoppestedsfaciliteter og indpasning i de 
omkringliggende byrum. 

Det er muligt at realisere tiltagene tidsforskudt. Det er dog 
vigtigt	at	understrege,	at	de	angivne	effekter	af	BRT-inspire-
rede tiltag i Hillerød opnås på baggrund af en fuldt implemen-
teret løsning. En etapeopdeling af de BRT-inspirerede tiltag 
baseres	på,	hvor	der	opnås	størst	effekt	for	investeringen	
samt	mulighed	for	medfinansering	via	statslige	puljemidler.

Den foreslåede pladsdannelse ved Frederiksborg Slot har 
en særlig karakter, og den fremmer ikke kun busbetjeningen. 
Tiltaget har et potentiale til at løfte hele området foran slottet 
og tilføre et helt unikt og eksklusivt bymiljø. Det er imidlertid 
forbundet med store anlægsomkostninger at etablere plad-
sen, og det vurderes kun at være muligt med støtte fra fonds-
midler. Muligheden for fondsmidler skal således undersøges 
nærmere, inden der kan tages stilling til tiltaget. Alternativ-
forslaget ved Frederiksborg Slot vurderes også at rumme 
positive elementer, og er samtidig nemmere at realisere.

Pladsdannelsen ved Rådhusstræde (Irmatorvet) har ligheds-
punkter med forslagene ved Frederiksborg Slot, da der er tale 
om byrumstiltager, som ikke kun bidrager med at forbedre 
busbetjeningen. Der er en unik mulighed for at gennemføre 
tiltaget samtidig med det kommende cykelstiprojekt på Fre-
deriksværksgade. I så fald kan der opnås en økonomisk be-
sparelse, og det vil være muligt at samtænke de to projekter, 
så der opnås størst mulig synergi. Det er især indsnævringen 
af Kalvehavevej, stoppestedet i indadgående retning og evt. 
erstatningsparkering på Frederiksværksgade, som vil drage 
fordel af en samtidig projektering og udførelse.

Udover	ovennævnte	byrumsprojekter	indgår	der	en	række	
projekter, som har til formål at forbedre bussens fremkom-
melighed. Herunder er der givet et forslag til en prioriteret 
rækkefølge for disse tiltag:

1.    Etablering af det BRT-inspirerede tiltag på Søndre jern-
banevej	(v.	Marie	Mørks	Skole)	har	stor	rejsetidseffekt	for	
en lang række af buslinjer i Hillerød. Rejsetidsgevinsterne 
er i en størrelsesorden, hvor der forventes at være stor 
sandsynlighed for at opnå tilskud fra statslige busfrem-
kommelighedspuljer.

2.    Der er solide rejsetidsgevinster forbundet med at etablere 
stoppesteder i vejsiden ud for Hillerød St.. Det er modsat 
også et af de dyreste enkelttiltag i mulighedskataloget og 
dele af tiltaget skal tilpasses en ønsket gang- og cykelbro 
og kræver derfor modning af projektet med en videre 

drøftelse	med	relevante	parter	som	DSB	mfl.	Der	er	gode	
muligheder for at opnå puljestilskud, men de praktiske 
udfordringer kan gøre det aktuelt at prioritere dette tiltag 
lavere end foreslået i denne rapport.

3.    Busbanen i udadgående retning ved Frederiksgade 
og i indadgående retning på Herredsvejen medfører 
henholdsvis beskedne og gode rejsetidsforbedringer. 
Tiltagene kan dog etableres for en samlet økonomi på ca. 
0,5 mio. kr. og de er derfor nemme at etablere selv uden 
puljetilskud.

4.    Tiltagene med busbane på Nordstensvej samt busbane 
og nyt signalkryds på Milnersvej vurderes nogenlunde 
ligeligt. De har begge beskedne fremkommelighedsef-
fekter i dagens situation, men bidrager med at gøre den 
kollektive	bustrafik	mere	robust	i	forhold	til	fremtidige	
trafikstigninger.	Tiltaget	på	Milnersvej	har	dog	lidt	flere	
fordele	i	forhold	til	trafiksikkerhed	og	almen	afvikling	end	
busbanen på Nordstensvej, men den er også dyrere at 
anlægge.

Det er en integreret del af de BRT-inspirerede tiltag, at der 
tænkes helhedsorienteret omkring alle dele af busbetjenin-
gen. Som følge heraf indgår der udgifter til at foretage en 
opgradering af læskærmene i forbindelse med nogle af de 
foreslåede byrums- og fremkommelighedsprojekter. Disse 
stoppestedsopgraderinger medvirker bl.a. til at synliggøre 
busruten i Hillerød, og forbedrer samtidig komforten for 
buspassagererne langs hele ruten. Derfor bør stoppe-
stedsopgraderingerne indgå i forbindelse med den politiske 
stillingtagen til hvert af de foreslåede tiltag og som enkeltstå-
ende tiltag som ved Helsingørsgade. På længere sigt kan der 
overvejes en lokalt tilpasset opgradering af alle stoppesteder-
ne i korridoren. 



Udgivet af:

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




