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1.  Indledning  
og	vision	for	
projektet

1.1    Et klimavenligt og effektivt alternativ til 
bilen, der forbedrer mobiliteten i Køge 

I	statens	Infrastrukturaftale	2035	og	Movias	mo-
bilitetsplan	fremgår	det,	at	statens	banenet	ud-
bygges	og	renoveres	i	disse	år,	hvilket	betyder,	
at	pendlere	og	fritidsrejsende	kan	rejse	hurtigere	
og	mere	komfortabelt	mellem	de	større	byer	på	
Sjælland og hovedstaden.

Køge Kommune er i vækst og har allerede 
været	igennem	en	omfattende	transformation	
af	bymidten	og	havnefronten	i	forbindelse	med	
udviklingen	af	Køge	Kyst-projektet.	I	de	kom-
mende	år	forventes	fortsat	en	vækst	i	indbyg-
gertal	og	arbejdspladser	bl.a.	med	åbningen	af	
det	nye	Universitetshospital,	hvilket	kan	føre	til	
øget	trængsel,	som	også	vil	ramme	den	kollektiv	
trafik.	En	trængselsanalyse	fra	2019	viste,	at	
buspassagererne	hvert	år	oplever	en	forsinkelse	
på	ca.	310	timer,	svarende	til	et	samfundsøkono-
misk tab på 25 mio. kr. i Køge.

Det	er	derfor	ekstra	nødvendigt	med	en	indsats,	
der	sikrer	at	bustrafikkens	nuværende	serviceni-
veau	ikke	blot	opretholdes,	men	også	forbedres,	
så den kollektive transport styrker sin position 
som	en	attraktiv	transportform	for	borgere,	der	er	
bosiddende,	arbejder	eller	er	uddannelsessøgen-
de	i	Køge	og	måske	endda	det	foretrukne	valg	
for	nye	tilflyttere.	Dette	vil	understøtte	målene	i	
Køge Kommunes Klimaplan 2020 om at reduce-
re	behovet	for	transport	og	tilbyde	gode	alternati-
ver til bilen ved at styrke den kollektive transport.

Movia	og	Køge	Kommune	har	derfor	udarbej-
det	et	mulighedsstudie,	der	beskriver	konkrete	
løsninger,	som	forbedrer	især	A-bussens	(101A)	
fremkommelighed	i	en	korridor	mellem	Køge	
Gymnasium	og	Ølby	Station	over	Køge	Station,	
men	også	de	få	øvrige	buslinjer	som	kører	i	dele	
af	korridoren.	Sammen	med	forbedringerne	på	
banenettet	kan	en	opgradering	af	disse	buslinjer	
spille en væsentlig rolle i at gøre den kollekti-
ve	transport	i	Køge	mere	attraktiv,	være	bedre	

indpasset i bymiljøet og bidrage til den grønne 
omstilling	af	transporten.

De	foreslåede	tiltag	har	mange	positive	effekter.	
Blandt	andet	vil	det	i	fremtiden	være	muligt	køre	
mellem	Gymnasiet	og	Ølby	på	ca.	14-15	min.,	
hvilket er en besparelse på 2-3 min. samt give 
en	markant	forbedret	regularitet,	som	betyder	at	
passagererne	har	en	større	sikkerhed	for	at	være	
fremme	til	tiden.	De	mange	rejsende	ind	og	ud	
af	korridoren	til	f.eks.	Køge	Campus	får	dermed	
også	fordel	af	disse	forbedringer.	Samtidig	vil	
opgraderinger	af	stoppestedsmiljøer	medvirke	til	
at	synliggøre	den	kollektive	trafik	og	giver	bedre	
ventefaciliteter	for	passagererne	via	et	genken-
deligt designkoncept.

De	foreslåede	tiltag	finder	inspiration	fra	Bus	
Rapid	Transit	(BRT).

1.2   Hvad er BRT-inspirerede tiltag i Køge?

BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre 
busserne	mere	effektive	ved	at	skabe	et	træng-
selsfrit	forløb,	der	sikrer	høj	pålidelighed	samt	
attraktive	stoppesteder,	som	minder	mere	om	
permanente	stationsmiljøer,	der	er	integreret	i	
bymiljøet.

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	bus-
drift	og	oplevelse	af	at	komme	hurtigere	frem	og	
kunne	stole	på	den	kollektive	trafik.

BRT-inspirerede	tiltag	er	også	elementer,	der	
øger	oplevelsen	af	et	trygt	og	behageligt	stop-
pestedsmiljø,	der	er	velintegreret	i	byrummet,	
og	hvor	komforten	og	kvaliteten	er	bedre	end	“et	
almindeligt	stoppested”.	Det	kan	fx	være	over-
dækkede	ventefaciliteter,	siddemuligheder,	god	
belysning,	realtidsinfo,	cykelparkering,	brede	
perroner	og	gerne	niveaufri	indstigning.
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1.3   Formålet med dette mulighedsstudie

I	dette	notat	undersøges	mulighederne	for	at	
etablere BRT-inspirerede tiltag i en buskorridor 
i	Køge	(se	figur	1).	Notatet	indeholder	først	en	
kortlægning	af	udfordringer	og	potentialer	i	kor-
ridoren	og	derefter	forslag	til	konkrete	BRT-inspi-
rerede	tiltag	samt	effekter	og	anlægsøkonomi.

Mulighedsstudiet er et visionskatalog med et 
samlet	forslag	til	BRT-inspirerede	løsninger	i	den	
udvalgte	korridor.	De	foreslåede	tiltag	i	mulig-
hedsstudiet er kun behandlet på principskitse-
niveau	og	skal	derfor	undersøges	nærmere	og	
detailprojekteres	i	en	eventuel	næste	fase.

Mulighedsstudiet er udarbejdet i et samarbejde 
mellem Køge Kommune og Movia med rådgiv-
ning	fra	Urban	Creators.	

Mulig statslig medfinansiering

Der	er	sat	et	højt	ambitionsniveau	for	de	BRT-in-
spirerede løsningerne langs den udvalgte 
korridor	og	de	forventes	kun	at	kunne	realiseres	i	
deres	helhed	med	statslig	medfinansiering.

Mulighedsstudiet	er	derfor	også	tænkt	til	at	kun-
ne	danne	grundlag	for	ansøgning	om	midler	fra	
de	kommende	statslige	puljer.	I	Infrastrukturplan	
2035	er	der	afsat	en	pulje	til	bedre	busfremkom-
melighed i hele landet på 100 mio. kr. Denne 
pulje	vedrører	lokale	og	regionale	busfremkom-
melighedsinitiativer,	som	særligt	skal	modvirke	
trængselsudfordringer	og	udmønte	sig	i	køretids-
besparelser	for	bustrafikken.	Her	kan	projekter	
underansøge	om	at	få	statslig	medfinansiering	
på op til 50 pct.

Der	er	også	afsat	puljemidler	til	andre	initiativer	
fx	bedre	trafikal	sammenhæng	mellem	land	og	
by,	cyklisme,	tilgængelighed	på	stationer,	trafik-
sikkerhed og trygge og aktive stationer. Disse 
puljer	bør	også	tages	i	betragtning	i	forhold	til	
mulighed	for	statstig	medfinansiering.
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Vision for BRT-inspirerede tiltag i Køge

Køge er en by i bevægelse, som tilbyder god mobilitet til 
alle, også dem der ikke ejer en bil. 

Den BRT-inspirerede strækning sikrer et effektivt, 
pålideligt og sammenhængende højklasset kollektivt 
transportnet ved at koble sig op på regional- og 
S-togsnettet samt Østbanen. 

De BRT-inspirerede tiltag indgår, som del af Køges 
første grønne transportkorridor, hvor en højklasset 
busløsning prioriteres og skaber et klimavenligt 
alternativ til bilen og bidrager til at reducere trængsel. 

Korridoren er et synligt symbol på Køge Kommunes 
grønne omstilling og giver tilflyttere i nye byområder 
et attraktivt bæredygtigt valg fra starten. 

Med en kobling til stinettet og nemme skift i knudepunkter, 
oplever borgere, pendler og besøgende en sømløs rejse 
fra A til B.  

Det betyder, at både den lokale og regionale 
tilgængelighed er forbedret, hvilket gavner kultur og 
erhvervslivet samt de mange unge, der dagligt rejser langt 
for at komme til uddannelsessted i Køge. 

Strækningen understøtter den fortsatte byudvikling i Køge og er et 
integreret byelement i udviklingen af Køge bymidte, Stationsområdet, 
Køge Idrætspark, Sjællands Universitetshospital i Køge og Ølby 
Station. De stationslignende stoppesteder gør busløsningen synlig. 

Flere stoppesteder breder sig ud og er nye identitetsskabende 
byrum, der bidrager til bykvaliteten og interagerer med de lokale 
bymiljøer.

Figur	1:	Korridoren	for	mulighedsstudiet	af	BRT-inspirerede	tiltag	samt	den	forventede	byudvikling	omkring	korridoren.

Figur 1: Udvalgt BRT-korridor i Køge Kommune 
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2.  Kortlægning 
af	 
udfordringer	
og potentialer 
i korridoren

2.1   Busserne i dag

Busnettet	i	Køge	er	opbygget,	så	det	understøt-
ter	de	tre	stationer	i	byen	og	især	Køge	Station,	
som	betjenes	af	ti	buslinjer.	Dermed	er	Køge	
bymidte og stationen godt betjent og skaber en 
god	kobling	til	resten	af	byen	og	kommunens	øv-
rige	byer.	Der	er	fire	buslinjer	som	betjener	den	
vestlige	side	af	Køge	Station,	mens	de	resteren-
de	betjener	den	østlige	side	(se	figur	2).

A-buslinjen	kører	i	hele	korridoren	og	forbin-
der alle tre stationer sammen med bl.a. Køge 
Campus,	Køge	Gymnasium,	Køge	Idrætspark	og	
Sjællands	Universitetshospital.	A-bussen	kører	
hvert	10.	minut	og	skaber	dermed	en	højfrekvent	
buslinje	gennem	byen	og	de	vigtigste	funktioner	
undervejs. Derudover betjener de to R-buslinjer 
samt	linje	103	også	dele	af	korridoren,	hvor	beg-
ge R-buslinjer kører hver halve time mens linje 
103 kører en gang i timen mellem myldretiderne.

Figur 2: Bus- og tognettet i Køge Kommune

Figur 2: Dagens busnet i Køge Kommune.
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Passageranalyse

For alle buslinjerne i den udvalgte korridor 
gælder	det,	at	der	i	2019	dagligt	var	ca.	9.000	
passagerer,	der	steg	på	eller	af	busserne,	og	for	
A-bussen	alene	var	der	ca.	6.000	daglige	på-	
eller	afstigere.	Disse	passagertal	er	inkl.	ekstra	
Campuskørsel	mellem	Ølby	Station	og	Køge	
Campus. Derudover er der ikke medtaget passa-
gerer	rejsende	med	uddannelseskort,	hvormed	
det samlede passagertal vil være endnu højere. 
Køge Station er det mest benyttede stoppested 
i	korridoren	(kobling	til	bl.a.	S-tog,	lokaltog	og	
regionaltog)	med	ca.	3.450	daglige	på-	eller	
afstigere,	efterfulgt	af	Ølby	Station	med	ca.	
2.250	daglige	på-	eller	afstigere.	Herefter	følger	
Køge Gymnasium og Torvebyen samt Sjællands 
Universitetshospital,	som	også	er	også	blandt	de	
større	stop	i	korridoren.	I	juni	2021	er	der	foreta-
get	en	omlægning	af	busnettet,	hvor	der	blandt	
andet	er	sket	ændringer	på	linje	101A,	245R	og	
248,	hvor	101A	nu	kører	ind	forbi	Køge	Campus.

Passageranalysen	viser,	at	stationerne	Køge	
og	Ølby	er	start-	eller	slutpunkt	for	omkring	2	ud	

af	3	af	alle	rejserne	med	bus	i	korridoren,	hvor	
især relationen mellem de to stationer viser sig at 
være stor. Dog er en del passagerer registreret 
som	rejsende	til	Ølby	Station,	selvom	turen	fort-
sætter	til	Køge	Campus,	hvormed	en	del	af	dette	
mønster med mange rejsende mellem Køge Sta-
tion	og	Ølby	retmæssigt	er	relateret	til	Campus.	
Hertil	kommer,	at	der	er	en	del	rejser	til	og	fra	
Køge	Gymnasium,	både	internt	i	korridoren	samt	
med	R-bussen	fra	vest.	Derudover	kan	der	være	
en	del	rejsende	på	uddannelseskort,	som	ikke	
inkluderet	i	data,	hvormed	at	rejsestrømmene	til	
og	fra	bl.a.	Køge	Gymnasium	og	Køge	Campus	
er en del større.

Køge Station er både en destination i sig selv 
med et stort handelsliv og mange arbejdsplad-
ser,	men	også	knudepunkt	til	anden	bus	eller	tog	
(både	S-tog,	regionaltog	og	lokaltog).	Dermed	er	
der	en	naturlig	forbindelse	fra	de	fleste	stoppe-
steder	i	korridoren	til	Køge	Station.	Ølby	Station	
er	et	trafikknudepunkt	for	mange	med	en	vigtig	
kobling	til	især	Campus	Køge,	hospitalet,	S-tog	
og	regionaltog,	men	også	de	byfunktioner	der	
ligger tæt på stationen.

Figur	3a:	På-	og	afstigere	på	alle	busser	i	korridoren.

Figur 3a: På- og afstigere på alle busser i korridoren

Påstigere Afstigere
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Figur	3b:	Rejsestrømme	til/fra	alle	busstoppesteder	i	korridoren.

Figur 3b: Rejsestrømme til/fra bustoppesteder i korridoren
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Figur	4a:	Passagerbelægning	for	A-bussen	i	begge	retninger	samlet.
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Figur 4a: Passagerbelægning for linje 101A i begge retninger samlet
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Figur 4b: Timefordeling for passagererne på linje 101A i korridoren

Figur	4b:	Passagerer	i	forskellige	tidsrum	for	A-bussen	i	korridoren.
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Passagerbelægningen	viser,	at	der	sidder	flest	i	
A-bussen	mellem	Køge	Station	og	Gymnasiet	og	
videre sydpå til Marksvinget. På denne strækning 
sidder der dagligt mere end 1.000 passagerer i 
hver	retning.	Mellem	Køge	Station	og	Ølby	Sta-
tion	sidder	der	flest	i	A-bussen	mellem	byen	og	
hospitalet,	hvor	der	sidder	600-700	per	retning.	

Ses	på	timefordelingen	af	passagerer	på	A-bus-
sen,	viser	sig	et	klassisk	myldretidsbillede	med	
udsving	morgen	og	eftermiddag.	Morgenspidsti-
men kl. 7-8 kan bl.a. ses i sammenhæng med 
mødetider på hospitalet og uddannelsesinstitu-
tionerne.	Omkring	hver	femte	passager	rejser	
om	morgenen	kl.	7-9	og	hver	fjerde	om	eftermid-
dagen kl. 14-17. Herudover rejser omkring hver 
tredje	mellem	kl.	9-14,	hvilket	kan	ses	i	sammen-
hæng med mange besøgende til midtbyen og på 
Køge Sygehus.

Figur 5a: Fremkommelighedspotentiale om morgenen kl. 7-9

Figur	5:	Potentiale	for	køretidsreduktion	mellem	hvert	stoppested	fordelt	på	tre	forskellige	tidspunkter	på	dagen.	

1-5 sek. 5-10 sek. 10-15 sek. 15-20 sek. 20-25 sek. Over 25 sek. Stoppesteder i korridoren
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Figur 5b: Fremkommelighedspotentiale om dagen kl. 9-15

Figur	5:	Potentiale	for	køretidsreduktion	mellem	hvert	stoppested	fordelt	på	tre	forskellige	tidspunkter	på	dagen.	

1-5 sek. 5-10 sek. 10-15 sek. 15-20 sek. 20-25 sek. Over 25 sek. Stoppesteder i korridoren

Figur 5c: Fremkommelighedspotentiale om eftermiddagen kl. 15-18

Figur	5:	Potentiale	for	køretidsreduktion	mellem	hvert	stoppested	fordelt	på	tre	forskellige	tidspunkter	på	dagen.	

1-5 sek. 5-10 sek. 10-15 sek. 15-20 sek. 20-25 sek. Over 25 sek. Stoppesteder i korridoren
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Busfremkommelighed 

Kortene	viser	hvor	meget	køretid,	der	er	poten-
tiale	for	at	spare	mellem	stoppesteder	ud	fra	en	
betragtning	af	bussernes	faktiske	køretid	i	det	
valgte	tidsrum	sammenlignet	med	situationer,	
hvor	de	kører	frit	i	samme	tidsrum	og	ikke	forsin-
kes	af	trængsel.

Det	ses,	at	busserne	på	Ringstedvej	i	retning	
mod	byen	er	hårdt	ramt	af	trængsel	både	i	
morgen-	og	eftermiddagsperioderne,	men	også	i	
de	øvrige	dagtimer.	Dette	gælder	i	retning	ud	af	
byen	også	for	Blegdammen	frem	til	ringvejskryd-
set,	hvor	busserne	oplever	forsinkelser	–	især	i	
eftermiddagstimerne.

Der	er	også	væsentlige	trængselsudfordringer	
på	Stensbjergvej	mellem	Norsvej	og	Ølby	Station	
over	det	meste	af	dagen,	men	især	i	eftermid-
dagstimerne.	Udkørslen	fra	stoppestedet	Norsvej	
i	retning	mod	nord	kan	også	være	en	udfordring.	
Desuden	er	krydsning	af	ringvejen	tæt	på	Idræts-
parken	en	udfordring.

Ind-	og	udkørsel	ved	Ølby	Station	er	generelt	en	
udfordring,	som	skaber	forsinkelse	på	den	nord-
lige	del	af	korridoren.	Det	er	både	udkørsel	fra	
terminalen og adgang til stationen begyndende 
på Stensbjergvej samt internt på terminalområ-
det,	grundet	biltrafikken	til	og	fra	området.

Der	er	mindre	fremkommelighedsproblemer	mel-
lem	Bjerggade/Niels	Juelsgade	og	Køge	Station,	
hvilket	både	kan	hænge	sammen	med,	at	der	er	
buslomme ved stoppestedet Niels Juelsgade og 
at	krydset	Niels	Juelsgade/Ivar	Huitfeldsvej	ikke	
er signalreguleret.

2.2   Oplande og tilgængelighed

Analyserne	i	dette	afsnit	anvendes	i	udviklingen	
af	løsningsforslag	til	at	se	på,	hvor	potentialet	for	
passagerer	er	stort,	og	om	der	er	stoppesteder,	
som	med	fordel	kan	flyttes	for	at	opnå	en	bedre	
tilgængelighed til stinettet. Tæthedsanalyserne 
anvendes også til at vurdere hvilket designkon-
cept,	der	passer	til	de	enkelte	stoppestedsmiljø-
er. 

Figur 6a: Tæthed af indbyggere

Figur 6a: Indbyggertæthed i kvadratnet
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Figur 6b: Tæthed af arbejdspladser og studiepladser

Figur	6b:	Tæthed	af	studie	og	erhverv.	Rød	markerer	A-buslinjen	og	selve	korridoren.

Tæthedsanalyse

Der	er	gennemført	en	kortlægning	af	koncen-
trationen	af	indbyggere,	ansatte	og	studerende	
(se	figur	6a	og	6b).	Det	ses,	at	Ellemarken	og	
Karlemosen	er	blandt	de	tættest	befolkede	områ-
der	i	Køge	efterfulgt	af	Boholteparken,	området	
omkring	Ølby	Station	samt	dele	af	bykernen.	
Generelt	ses	det	at	A-bussen	betjener	langt	de	
fleste	tætte	boligområder,	som	er	særligt	interes-
sante	for	den	kollektive	trafik.

De ansatte og studerende har især destination 
omkring	bymidten,	Køge	Gymnasium,	Køge	
Campus,	Sjællands	Universitetshospital	og	om-
rådet	omkring	Ølby	Station	med	både	offentlige	
funktioner	og	detailhandel.	Disse	koncentrationer	
af	indbyggere,	ansatte	og	studerende	indikerer,	
at det er interessant at se på stoppestedsmil-
jøerne her med henblik på en opgradering og 
forbedring	af	tilgængeligheden.

Nedenstående tabel giver et overblik over hvor 
mange	indbyggere,	ansatte	og	studerende,	der	
er i oplandet til stoppesteder i den udvalgte kor-
ridor	med	buffer	på	hhv.	400	m,	800	m	og	1.500	
m.

Tilgængelighedsanalyse

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

Analysen	viser,	at	der	generelt	er	gode	forbin-
delser	til	og	fra	busstoppestederne	i	korridoren.	
Korridorgennemgangen	viste,	at	der	ved	Norsvej	
er	potentiale	for	at	styrke	adgangen	til	boligområ-
det	vest	for	Stensbjergvej.	Tilsvarende	er	der	for	
både Torvebyen og ved Idrætsparken potentiale 
for	at	se	på	adgangen	til	og	fra	stoppestederne.	
Udbygningen	af	Sjællands	Universitetshospital	
betyder,	at	der	i	fremtiden	vil	være	stoppested	
ved den nye hovedindgang ud mod Stensbjerg-
vej,	hvormed	det	er	vigtigt	at	sikre	en	god	tilgæn-
gelighed	til	og	fra	dette	stoppested.

Tabel 1: Indbyggere, ansatte og studerende i oplandet

400 m

800 m

1.500 m

8.830

16.480

21.930

8.670

11.790

14.560

2.820

3.280

6.880

Opland Indbyggere Ansatte Studerende
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Figur 7: Tilgængelighedsanalyse for stoppestederne

Figur	7:	Tilgængelighed	til/fra	stop	i	og	omkring	korridoren.

400 m / 5 min 800 m / 10 min 1500 m / 18 min Stoppesteder i korridor

2.3   Passagerpotentiale

Korridoranalysen	viser,	at	der	er	flere	passa-
gerpotentialer	i	korridoren,	som	kan	aktiveres.	
Busserne oplever trængselsproblemer både på 
dele	af	det	snit,	hvor	der	sidder	flest	i	busserne	
(Ringstedvej/Blegdammen)	samt	på	strækningen	
fra	Norsvej	til	Ølby	Station.	Da	der	generelt	er	
mange	passagerer	i	busserne,	vil	en	forbedring	
af	busfremkommeligheden	have	en	positiv	effekt	
for	de	mange	nuværende	passagerer	og	dermed	
medvirke til at reducere den samlede passager-
forsinkelse.

En	reduceret	køretid	som	følge	af	forbedret	
fremkommelighed	kan	tænkes	omsat	til	øget	fre-
kvens,	hvormed	det	vil	være	muligt	at	tilbyde	en	
endnu mere attraktiv betjening i korridoren med 
både	kortere	rejsetid,	forbedret	pålidelighed	og	
højere	frekvens.	Dette	vil	både	tilgodese	nuvæ-
rende passagerer men også øge passagergrund-
laget og dermed indtægtsniveauet.

A-bussen	betjener	i	dag	de	tættest	befolkede	
områder samt de store arbejdspladser og uddan-
nelsesinstitutioner,	hvilket	sikrer	et	stærkt	passa-
gergrundlaget	og	potentiale	for	passagervækst.	
Der	er	flere	af	stoppestederne	som	kunne	træn-
ge	til	en	opgradering	for	at	sikre	mere	attraktive	
ventefaciliteter	og	styrke	brandet	for	den	effektive	
buskorridor.	Tilsvarende	er	der	flere	stoppeste-
der,	som	med	fordel	kunne	flyttes	for	at	sikre	
en mere naturlig og synlig kobling til stinet og 
adgangsveje.

Den	fremtidige	betjening	af	Sjællands	Universi-
tetshospital vil også give en mere direkte ad-
gang,	som	ikke	føles	som	baglænskørsel	for	de	
gennemkørende passagerer. Det er dog vigtigt at 
sikre	en	trængselsfri	adgang	for	A-bussen	til	og	
fra	hovedadgangen.

2.4   BRT og byudviklingsmuligheder

Arbejdet	med	BRT-inspirerede	tiltag	i	den	udvalg-
te	korridor	understøtter	en	række	større	byfunkti-
oner	i	Køge	og	de	mange	byudviklingsprojekter,	
der kan generere et endnu større passager-
grundlag.  

Ved Sjællands Universitetshospital i Køge på-
regnes,	med	den	planlagte	udvidelse	på	130.000	
etagemeter,	2.900	flere	ansatte	og	342.000	flere	
besøgende	årligt,	for	hvem	det	bliver	ekstra	
vigtigt at sikre en god kobling til den kollektive 
transport.	På	Stensbjergvej	er	der	derfor	behov	
for	at	skabe	god	fremkommelighed	for	bussen	og	
god	adgang	til/fra	Ølby	St.,	hvor	der	skal	være	
nemme	og	trygge	skift.	

Ved	Køge	Idrætspark	er	der	behov	for	at	skabe	
bedre	adgangsforhold	og	opgradere	stoppe-
stedsmiljø	for	bløde	trafikanter.	Desuden	skal	der	
være	fokus	på	at	sikre,	at	flowet	af	brugere	og	
tilskuere	i	Idrætsparken	afvikles	og	understøttes	
på	bedst	mulig	vis	og	samtidig	forbedrer	bus-
serne	fremkommelighed.	Der	arbejdes	på	et	nyt	
forslag	til	lokalplan	i	2022	for	Idrætsparken.	Her	
er	det	umiddelbart	planen,	at	der	skal	udlægges	
yderligere 10.000 etagemeter til liberalt erhverv 
(udover de allerede vedtagne 12.000 etageme-
ter)	samt	ca.	2.340	etagemeter	til	ungdomsbo-
liger.	I	forslaget	indgår	desuden,	at	stadion	kan	
udvides	fra	4.000	til	i	alt	6.000	tilskuerpladser.

På Nørre Boulevard skal den grønne struktur 
med	beplantning	midt	på	vejen	fastholdes,	da	
den	er	med	til	at	synliggøre	den	grønne	korridor,	
hvor	gang,	cykel	og	kollektiv	trafik	er	prioriteret.	

Et hurtigt og pålideligt højklasset kollektivt 
transportstilbud	sikrer,	at	udviklingen	af	de	nye	
byområder	ved	Køge	Kyst	omkring	Køge	Station,	
Søndre Havn og Collstrop-grunden understøttes 
og bliver koblet til det øvrige byområde i Køge 
med	højklasset	kollektiv	trafik.
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Ved	Torvebyen	er	der	potentiale	for	at	skabe	et	
mere	synligt	og	forbedret	stoppestedsmiljø,	der	
samtidig	giver	mere	plads	til	de	bløde	trafikanter.	
Stoppestedet kan markere den sydlige indgang 
til Køge Bymidte. På nuværende tidspunkt er der 
ikke	planer	om	byudvikling	i	dette	område,	men	
på	sigt	kan	det	være,	at	der	opstår	interesse	for	
at udnytte den attraktive grund med terrænparke-
ringen mod åen. En byudvikling på dette sted vil 
medvirke til at skabe en god kobling mellem by 
og stoppested. 

Ved Køge Gymnasium er der ikke planlagt byud-
vikling. 

Figur	8:	Byudviklingsområder	langs	den	nuværende	korridor	og	de	foreslåede	BRT-inspirerede	tiltag	i	korridoren.

Figur 8: Byudviklingsmuligheder og foreslåede BRT-tiltag i korridoren
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2.5   Knudepunkter

I	hele	korridoren	arbejdes	der	med	en	fælles	
designlinje	for	stoppestederne,	som	medvir-
ker	til	at	skabe	en	BRT-fortælling	i	korridoren	
gennem en genkendelighed og synlighed i 
byrummet.	Stoppestederne	er	opbygget	af	en	
række	faste	designelementer,	der	sammen	med	
formgivningen	fastholder	en	rød	tråd	(se	figur	9).	
Læskærmen har en lamelstruktur – et organisk 
og bæredygtigt design. Lamellernes mellemrum 
giver	mulighed	for	at	integrere,	skjule	og	beskyt-
te	teknik	som	ledninger,	belysningsarmaturer,	
højtalere og lydabsorberende materiale. Stop-
pestedernes	grønne	tagflader	er	beplantede,	
hvilket bringer naturen ind i byen og understøtter 
det	visuelle	udtryk	af	en	grøn	korridor.	Desuden	
rummer	stoppestederne	bl.a.	funktionalitet	som	
siddepladser,	billetautomater,	trafikinformation	
i	real-time,	reklameskærm,	afgangstavle	og	
busskilte. 

Disse	funktioner	er	integreret	i	læskærmens	
struktur	og	giver	et	roligt,	overskueligt	og	sam-
menhængende udtryk og vil tilbyde brugerne 
komfortable	venteforhold	samt	information.	
Ved	alle	stoppesteder	og	stationer	er	der	fokus	
på	at	skabe	trygge	forhold.	Et	element	der	kan	
gøre	folk	utrygge	er,	hvis	en	station	eller	stoppe-
sted	opleves	som	”ingenmandsland”,	fordi	det	
virker	til,	at	ingen	tager	sig	af	stedet.	Det	foreslå-
ede	stoppestedsdesign	forventes	at	give	bruger-
ne	en	tydelig	oplevelse	af	at	nogle	ejer	stedet	
og vedligeholder det. Desuden har belysning 
betydning	for	oplevelsen	af	tryghed,	og	om	der	er	
”øjne på gaden”. Disse elementer er der arbejdet 
med	i	forslag	til	nye	stoppesteder	ved	at	flytte	
enkelte til steder hvor bylivet er.

Investeringen i opgraderede stoppesteder 
understøtter	visionen	for	projektet	ved	at	være	
synlige og stationslignende. Fokus er på at sikre 
mere velintegrerede stoppesteder i de nærlig-

Figur 9: +Stop Light designkoncept Figur 9: +Stop designkoncept

Figur 9: +Øen designkoncept

Figur	9:		Stoppestedstyper	og	design,	der	foreslås	i	korridoren	for	at	opnå	en	fælles	designlinje	og	kvalitet	i	 
stoppestedsmiljøerne.
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gende	lokale	byrum	samt	attraktive	ventefaci-
liteter,	trafiksikkerhed	og	tilgængeligheden	til	
og	fra	stoppene.	Samtidig	giver	især	+Stop	og	
+Øen	en	oplevelse	af	permanenthed,	som	er	
vigtigt	for	passagererne,	da	denne	oplevelse	kan	
være	medvirkende	til	ikke	at	erhverve	en	bil,	da	
oplevelsen er at bussen også kører her mange 
år	frem.

Der	er	er	arbejdet	med	følgende	principper	for	
byintegration	af	BRT-stop:

• Sikre at BRT-stop i sammenhæng med by-
rummet opleves trygt og inviterende 

• Understøtte stedets identitet og bygge videre 
på de lokale kvaliteter herunder korridorens 
grønne elementer 

• Skabe	et	godt	fodgængermiljø,	attraktiv	
cykelparkering	og	intuitive	forbindelser,	der	
kobler	BRT-stoppet	til	resten	af	byen	og	
understøtter	nemme	skift 

• Udpege	mulighedsfelter	til	fremtidig	byfortæt-
ning omkring stoppestedet

Der	er	udpeget	nogle	knudepunkter	i	korridoren,	
som	har	en	særlig	bymæssig	og	trafikal	funktion.	
Ved	Tovebyen,	Niels	Juelsgade	og	Køge	Idræts-
park	er	der	identificeret	mulighedsfelter,	som	det	
fremgår	under	de	konkrete	forslag	til	løsninger.	
Disse	felter	indikerer,	at	der	er	et	potentiale	for	
en byudvikling i direkte tilknytning til knudepunk-
tet/stoppestedet,	der	med	en	fortætning,	et	mix	af	
byfunktioner	samt	en	begrønning,	kan	være	med	
til at understøtte passagerpotentialet og øge den 
oplevede tryghed i området. Ved alle knudepunk-
ter kan der desuden arbejdes med en strategi 
for	en	yderligere	begrønning,	der	kan	bidrage	til	
fortællingen	om	en	grøn	korridor.

Køge Gymnasium

Stoppestedet ved Køge Gymnasium er et lokalt 
knudepunkt,	der	primært	betjener	gymnasiet.	
Derfor	handler	det	her	om	at	skabe	en	mere	
direkte	og	synlig	forbindelse	mellem	stoppested	
og	gymnasium	samt	gode	og	trygge	ventefacilite-
ter.	Den	anbefalede	mere	åbne	forbindelse	sikrer	
flere	øjne	på	stoppestedet.

Torvebyen

Stoppestedet	er	et	lokalt	knudepunkt,	der	har	
potentiale	for	at	styrke	forbindelsen	til	bymidten	
herunder Køge Torv. En placering tættere på 
Torvebyen	kobler	bedre	op	på	stinettet,	hvor	
der	færdes	flere	mennesker.	Placering	tættere	
ved	parkeringspladsen	giver	også	flere	øjne	på	
gaden,	Stoppestedet	skal	gøres	mere	synligt	for	
at	kunne	tiltrække	flere	passagerer.	

Køge Station

Køge	Station	er	et	regionalt	kollektivt	trafikknude-
punkt og har også en vigtig bymæssig rolle dels 
ved at være en vigtig ”indgang” til bymidten og 
via stibroen at sikre en koble mellem bymidten 
og	udviklingsarealerne	øst	for	banen.	

Køge Idrætspark

Stoppestedet	er	et	lokalt	knudepunkt,	der	skal	
betjene Køge idrætspark og håndtere mange 
passagerer,	når	der	er	events.	Derfor	samles	
stoppestedet ved indgangen til Køge Idrætspark 
og	det	anbefales,	at	der	arbejdes	med	skabe	et	
trygt	stoppestedsmiljø	og	en	sikker	krydsning	af	
vejen.

Sjællands Universitetshospital i Køge 

Når	hospitalet	indvies,	flyttes	stoppestedet	til	den	
nye	hovedindgang	og	de	nye	forbindelsesveje	til	
Stensbjergvej,	og	der	etableres	et	nyt	og	moder-
ne	stoppestedsmiljø.	Her	er	det	også	vigtigt,	at	
der arbejdes med et trygt stoppestedsmiljø og 
optimal sammenhæng med hospitalsområdets 
vej-og stinet.

Ølby St. 

Ølby	St.	har	potentiale	for	at	blive	et	trygt	sta-
tionsknudepunkt,	hvor	omstigning	mellem	tog	
og	bus	bliver	lettere,	og	hvor	der	arbejdes	på	
at	forbedre	trygheden	og	ventefaciliteterne	ved	
busserne. 

Køge Nord

Køge Nord St. ligger ikke i den udpegede kor-
ridor,	men	er	endestationen	for	linje	101A	i	nord.	
Det er et stort stationsknudepunkt lige ved Køge 
Bugt	Motorvejen,	der	udover	buslinjerne	har	
regional-	og	intercitytog,	S-tog	samt	parkér	og	
rejs-anlæg og cykelparkering. Her er der poten-
tiale	for	at	udvikle	stationen	som	et	mobilitetsknu-
depunkt,	hvor	alle	transportformer	er	samlet	og	
understøttet	af	funktioner,	der	giver	oplevelsen	af	
et trygt knudepunkt med god service.  
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3.  Forslag til 
løsninger  

Dette	afsnit	beskriver	forslag	til	BRT-inspirerede	
tiltag.	De	foreslåede	tiltag	udgør	samlet	set	et	
ambitiøst	BRT-inspireret	projekt	i	Køge,	hvor	der	
er	arbejdet	med	at	skabe	bedre	busfremkomme-
lighed,	der	hvor	trængselsudfordringerne	er	store	
i	dag,	og	hvor	der	sidder	mange	passagerer	i	
busserne.	Der	er	også	foreslået	identitetsska-
bende	stoppesteder,	hvor	en	ny	udformning	kan	
blive symbolet på et højklasset tilbud og synlig-
gøre de grønne elementer i korridoren. Ydermere 
er	løsningerne	tænkt	sammen	med	at	fremme	
cykeltrafikken	og	et	godt	fodgængermiljø.	

Korridoranalysen viser bl.a. at der er væsentlige 
fremkommelighedsproblemer	på	Stensbjergvej	
og	Ringstedvej	over	store	dele	af	dagen	samt	
at	ind-	og	udkørslen	fra	Ølby	Station	er	særlig	
udfordret.	Hertil	kommer	forsinkelser	i	forbindel-
se	med	krydsningen	af	Ringvejen,	som	hænger	
sammen	med,	at	trafikken	er	prioriteret	på	Ring-
vejen	dvs.	på	tværs	af	A-bussens	forløb.

Figur 10: Stedsanalyse af Køge Gymnasium – omgivelserne

Figur 10: Køge Gymnasium og kapellet i sammenhæng med sine omgivelser.
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Figur 11: Stedsanalyse af Køge Gymnasium – fodgængerflow

Figur	11:	Fodgængerflow	fra	de	opgraderede	stoppesteder	på	Ringstedvej	og	Parkvej	til	Køge	Gymnasium.

3.1    Køge Gymnasium - Parkvej og  
Ringstedvej

Stedsanalyse

Køge	Gymnasium	ligger	relativt	tæt	på	bykernen,	
men	afskæres	af	den	trafikerede	Ringvejen,	der	
danner	en	mental	barriere	for	opfattelsen	af	hvor-
når	man	befinder	sig	i	“by”	og	“ikke	by”.

Denne	barriere	understreges	også	af	bebyggel-
sesstrukturen,	der	vest	for	Ringvejen	består	af	
større,	tilbagetrukne	volumener	(som	typisk	ikke	
findes	i	bynære	miljøer)	og	øst	for	Ringvejen	
består	af	parceller/villabebyggelse	i	mindre	skala.

En barriere er ikke nødvendigvis en negativ 
kvalitet – mod nord danner Rhododendronparken 
en	grøn	barriere,	der	giver	en	fortættet	kvalitet	til	
området	og	den	trafikerede	indfaldsvej	Ringsted-
vej.

Køge	Gymnasium	udgør	sammen	med	VUC,	
Meny	og	diverse	småerhverv	ved	Gymnasievej,	
en	mindre	funktionskerne,	der	bl.a.	betjener	et	
mindre villaområde mod syd.

Stoppestedsmiljø og adgangsforhold

For gående er der skabt genveje med små stier 
mellem gymnasiet og busstoppestederne på 
Ringstedvej og Parkvej. Disse genveje er væ-
sentlige	for	at	sikre	en	god	kobling	til	den	kollekti-
ve	transport,	hvor	man	ikke	tvinges	ad	omveje	og	
betyder	at	gymnasiets	“bagside”	bliver	til	forside	
for	gående	og	cyklister.

Adgang	for	bilister	sker	derimod	fra	Gymnasie-
vej,	den	primære	ankomst	til	gymnasiet,	hvor	der	
er	mulighed	for	parkering.

Ved	Køge	Gymnasium	opgraderes	de	frem-
skudte stoppesteder På	Parkvej	til	+Stop,	der	vil	
synliggøre det højklassede bustilbud og skabe 

et nyt attraktivt stoppestedsmiljø. Især stoppe-
stedet	i	retning	mod	nord	(ind	mod	kapellet),	
vil	få	en	markant	opgradering	med	læskærm,	
ventefaciliteter	og	realtidsinformation.	Desuden	
foreslås	et	lille	grønt	åndehul	mod	kapellet,	der	
bygger videre på de grønne kvaliteter og skaber 
rammerne	for	et	attraktivt	stoppestedsmiljø,	som	
gymnasiets elever kan tage ejerskab til.

For stoppestedet mod gymnasiet skabes en bed-
re	kobling	til	gymnasiet	i	form	af	en	mere	synlig	
indgang med siddemulighed og udvidede stop-
pestedsfaciliteter.	Med	relativt	få	greb	-	som	fx	at	
åbne op i det grønne buskads mellem Parkvej og 
gymnasiet – sikres at stoppestedet bliver mere 
integreret	med	gymnasiet	og	elevernes	hverdag,	
hvor skoledagen starter med en god ankomst. 
Samtidig	øges	komforten	for	ventende	passa-
gerer,	der	vil	opleve	et	trygt	stoppested	med	
byrumskvaliteter.	Det	anbefales,	at	gymnasiet,	
Køge Kommune og Movia samarbejder om at 
tydeliggøre denne sammenhæng på gymnasiets 
område	yderligere,	så	oplevelsen	af	at	ankom-
me til gymnasiets bagside reduceres og bedre 
afspejler	de	unges	ønsker	til	et	nyt	stoppesteds-
miljø ved Gymnasiet.

Cykelstier	føres	bag	om	busperronerne,	og	der	
skabes	en	sikker	krydsning	af	Parkvej	for	fod-
gængere. Stoppestedsmiljøet er på den måde 
indrettet	på	de	bløde	trafikanters	præmisser,	hvor	
hastigheden naturligt er reduceret.

Der	skabes	et	stoppestedsmiljø,	der	fremstår	
mere	grønt	og	integreret,	samtidig	med	at	stop-
pestedet	bliver	en	del	af	en	samlet	grøn	korridor	
gennem Køge By. Stoppestedet ved Køge Gym-
nasium	bliver	en	grøn	port	til	byen,	der	modsva-
res	af	en	grøn	port	mod	nord	ved	stoppestedet	
Blegdammen,	og	vil	i	højere	grad	koble	sig	til	
det bynære miljø og udviske grænserne mellem 
«ikke by» og «by».
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Figur 12: Visualisering af forbedret stoppestedsmiljø ved Køge Gymnasium

Figur	12:	+Stop	med	pladsdannelse	mod	Køge	Kapel	(venstre	side)	og	kobling	til	Køge	Gymnasium	(højre	side).



45/8344/83 Forslag til løsninger  Forslag til løsninger

Figur 13: Stoppesteder ved Køge Gymnasium

Figur	13:		Forslag	til	indpasning	af	stoppesteder	på	Parkvej	og	Ringstedvej.	Hvid	markering	er	perron	ved	busstop	og	rød	er	
busbane.

Arealbehov

Der vil omkring stoppestedsmiljøet være behov 
for	en	mindre	arealerhvervelse	ind	mod	gymna-
siet	(1-2	m),	samt	en	(større)	åbning	i	beplantnin-
gen mellem Køge Gymnasium og Parkvej. Det 
grønne åndehul med siddemulighed mod kapel-
let vil desuden kræve en mindre arealerhvervelse 
med	respekt	for	kapellets	aktiviteter,	som	vil	fast-
holdes som et rekreativt område. Mulighederne 
for	siddemuligheder	her	bør	undersøges	nærme-
re	ift.	hvad	der	er	muligt	på	kapellets	område.	

3.2   Ringstedvej

Busfremkommelighed og signalprioritering

Fremkommelighedsanalysen	viste,	at	busser-
ne	har	trængselsudfordringer	på	Ringstedvej	
i retning mod byen. Der er også tilsvarende 
trængselsudfordringer	på	Blegdammen	op	mod	
ringvejskrydset. 

Det	foreslås	derfor	at	etablere	busbane	på	
Ringstedvej	fra	nuværende	stoppested	ved	
gymnasiet	og	frem	til	krydset	ved	Parkvej,	hvor	
busserne signalprioriteres og ledes videre over 
i	en	busbane	frem	til	ringvejskrydset.	I	modsatte	
retning	på	Blegdammen	er	det	vurderet,	at	der	
ikke er plads til at kunne skabe et trængsels-
frit	tracé	og	tilsvarende,	at	det	ikke	er	muligt	at	

2 m 2 m3 m2 m 2 m3,3 m 3,3 m1 m

2 m 2 m2 m 2 m3 m 3,3 m 3,3 m1 m

Figur	14:		Principtværsnit	ved	de	to	stoppesteder	på	Parkvej	(øverst	stop	mod	gymnasiet	og	nederst	stop	mod	kapellet).	 
Hvid	markering	er	her	platform	til	+Stop.

Figur 14: Principtværsnit af +Stop på Parkvej

signalprioritere	busserne	i	ringvejskrydset,	da	det	
er	den	tværgående	trafik,	der	er	prioriteret	her.	
Antallet	af	svingbaner	og	ligeud-spor	opretholdes	
frem	mod	ringvejskrydset	med	samme	længde	
som i dag.

Det	bør	undersøges	nærmere	i	næste	fase	hvor-
dan højresvingsbane bør samtænkes med at der 
etableres	busbane	frem	mod	Parkvej.	

I dette studie har det ikke været kigget på om 
busbanen	bør	forlænges	ud	af	Ringstedvej	læn-
gere	mod	sydvest,	da	det	er	udenfor	korridoren.	
Jf.	fremkommelighedsanalysen	er	der	også	frem-
kommelighedsudfordringer	på	denne	strækning.	
Dette	bør	derfor	undersøges	nærmere	i	forbin-
delse	med	at	styrke	den	kollektive	trafik	i	Køge.

Arealbehov

Det er nødvendigt at tage den grønne rabat i 
brug	og	forskyde	fortov	og	cykelsti	ca.	3	meter	
mod syd ind på kapellets område. Kapellets 
grønne område betragtes i dag som et rekreativt 
område	–	bl.a.	af	hensyn	til	fugle-	og	planteliv,	
ligesom området indgår som nedsivningsområde 
ved voldsom regn. Et opmærksomhedspunkt er 
også,	at	området	er	udlagt	fredskov.	Muligheder-
ne	for	at	inddrage	dette	areal	her	bør	undersø-
ges	nærmere	ift.	hvad	der	er	muligt	på	kapellets	
område,	fordi	det	har	afgørende	betydning	for,	
om busbanen kan etableres.
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Figur 15: Busbane og signalprioritering på Ringstedvej

Figur	15:		I	krydset	Ringstedvej/Parkvej	etableres	signalprioritering	for	trafikken	på	Ringstedvej,	og	bussen	hjælpes	yderligere	på	
vej	med	busbane	i	østlig	retning	frem	mod	krydset	ved	Ringvejen.	Midterhelle	mellem	busbane	og	cykelsti	kan	også	
placeres	mellem	busbane	og	højresvingsbanen.	Dette	bør	undersøges	nærmere	i	næste	fase	af	projektet.

Figur 16: Principtværsnit af busbane på Ringstedvej

Figur	16:	Principtværsnit	af	Ringstedvej	op	mod	Parkvej.	Rød	markering	er	busbane.
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3.3   Torvebyen og Blegdammen

Stedsanalyse

Stoppestedet på Blegdammen ligger i dag i et 
mindre	boligkvarter,	der	er	adskilt	fra	den	histori-
ske	bymidte	af	Køge	Å.	I	opførelsen	af	Torveby-
en	har	der	været	fokus	på	at	holde	sig	tro	mod	
den	gamle	og	har	givet	plads	til	bløde	trafikanter	
med	bilfrie	veje	og	små	pladsdannelser	med	
udadvendte stuetager.

I	dag	benytter	mange	sig	af	muligheden	for	at	
gå	igennem	Torvebyen	for	at	skyde	genvej	mod	
Køge	Torv,	men	denne	genvej	er	delvist	hindret	
af	afskærmning	mellem	beboernes	private	op-
holdsareal	og	vejen,	og	delvist	af,	at	forbindelsen	
til	Torvet	ikke	er	synligt	for	udenforstående.

Stoppestedsmiljø og adgangsforhold

Vi	bruger	i	høj	grad	social	navigation,	når	vi	skal	
finde	vej	(følge	efter	de	andre),	og	det	er	derfor	
vigtigt at tiltagene omkring stoppestedet bidrager 
til	at	skabe	et	naturligt	fodgængerflow,	der	i	sig	
selv	viser	(gen)vejen	mod	Køge	Torv.	

Det	foreslås	derfor	at	flytte	de	eksisterende	
stoppesteder	mod	øst	til	en	placering	foran	
parkeringspladsen	for	at	markere	stoppestedets	
nærhed til bymidten og understøtte vandtårnet 
som	pejlemærke.	Dette	gøres	som	fremrykkede	
stop med en ikke-overkørbar midterhelle. Her 
er der bedre plads til at opgradere stoppesteds-
faciliteterne	til	et	+Stop,	og	samtidig	give	bedre	
forhold	for	de	bløde	trafikanter.

At	flytte	og	samle	de	to	stoppesteder	vil	give	
et attraktivt stoppestedsmiljø og +Stoppets to 
læskærme	vil	skabe	en	form	for	portvirkning	og	
en mere synlig kobling til bymidten via de små 
pladsdannelser i Torvebyen over åen og videre 
mod torvet.

Cykelstier	føres	bag	om	busperronerne,	og	der	
skabes	fodgængerfelt	for	at	sikre	en	mere	sikker	
krydsning	af	Blegdammen.	Dermed	skabes	et	
stoppestedsmiljø	på	de	bløde	trafikanters	præ-
misser,	hvor	hastigheden	naturligt	reduceres.	
De	nærmere	aspekter	omkring	trafiksikkerhed	
på Blegdammen og de mulige stiadgange ind til 
Køge	Torv	via	Tovebyen,	bør	undersøges	nær-
mere. Den primære stiadgang bør eventuelt ska-
bes	via	mulighedsfeltet,	fordi	en	dagligvarebutik	
har vareindlevering ved den vestlige indgang til 
Torvebyen. 

Indkørslen	til	parkeringspladserne	foreslås	i	den	
sammenhæng	flyttet	mod	øst.	Den	præcise	pla-
cering	skal	undersøges	ved	en	nærmere	trafikal	
analyse.	Indkørsel	til	Køge	Vandværk	lukkes	fra	
Blegdammen,	men	kan	ske	via	p-plads.	Ven-
stresving	til	parkeringsplads	mod	nord	forbydes	i	
kørselsretning	mod	øst,	og	biler	her	må	anvende	
rundkørslen	og	køre	retur	for	at	komme	til	den	
nordlige parkeringsplads. Behovet og mulig-
hederne skal undersøges nærmere sammen 
med	trafiksikkerheden	ved	løsningen,	særligt	
oversigtsforhold	ved	udkørsel	fra	den	nordlige	
parkeringsplads.

Den	nuværende	parkeringsplads	mod	Køge	Å	
kan indtænkes som et muligt område til byud-
vikling,	da	det	har	en	meget	attraktiv	placering	
tæt på byen og ved åen. Dette vil et opgraderet 
stoppested kunne støtte op om ved at sikre en 
god	adgang	til	den	højfrekvente	kollektive	trafik	
og tilsammen kan det potentielt understøtte pas-
sagerpotentialet. 

Hvis	mulighedsfeltet	ved	parkeringspladsen	by-
udvikles	kan	en	byfortætning	og	et	mix	af	byfunk-
tioner	være	med	til	at	skabe	et	liv,	der	bidrager	til	
at skabe et trygt stoppestedsmiljø. Endeligt kan 
nye grønne elementer indtænkes i byudviklingen 
i	området	og	understøtte	fortællingen	om	en	grøn	
korridor.
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Figur 17: Stedsanalyse af stoppested ved Torvebyen – fodgængerflow

Passagerflow	byrute Passagerflow	grøn	rute Korridor BRT-inspirerede tiltag

Passagerflow	grøn	rute +Stop/+Stop Light

Figur	17:	Forslag	til	stoppestedsplacering	med	genvej	til	bymidten	via	en	række	af	små	pladsdannelser.

Arealbehov

Det er nødvendigt at tage den grønne rabat i 
brug	og	forskyde	fortov	og	cykelsti	ca.	1-2	meter	
mod syd og ca. 3-4 meter mod nord. Dette vil be-
tyde at p-pladserne skal disponeres på anden vis 
omkring	+Stoppet	og	fjerner	enkelte	p-pladser.	
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Figur 18: Visualisering af forbedret stoppestedsmiljø på Blegdammen ved Torvebyen

Figur	18:		+Stoppet	på	Blegdammen	vil	fungere	som	en	grøn	port	til	Bymidten	med	trafiksikre	forhold	for	bløde	trafikanter	og	en	
synlig genvej til Torvet.
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Figur 19: +Stop på Blegdammen ved Torvebyen

Figur	19:		Torvebyen	med	nyt	attraktivt	+Stop	og	bedre	forhold	for	de	bløde	trafikanter	samt	ændrede	tilkørselsforhold	til	p-plad-
serne.	Hvid	markering	er	perron	ved	busstop.	Placering	af	udkørsel	fra	parkeringspladser	bør	undersøges	nærmere	i	
næste	fase	og	er	her	vist	som	en	principiel	placering.

1 m1,5 m 3 m 3,25 m 3,25 m 1,5 m1 m 1,5 m2 m

Figur 20: Principtværsnit for +Stop på Blegdammen ved Torvebyen

Figur	20:	Principtværsnit	af	+Stop-miljø	ved	Torvebyen.	Hvid	markering	er	her	platform	til	+Stop.

3.4    Køge Station (Ivar Huitfeldtsvej) 
Stoppestedsmiljø

Der er i dag allerede busprioritering under 
jernbanebroen,	der	sikrer	bussernes	fremkom-
melighed.	Stoppestedet	nord	for	banebroen	er	
opgraderet	med	læskærme	i	et	design,	der	er	
indpasset	i	Køge	Kyst-projektet,	hvilket	stoppe-
stedet	syd	for	banebroen	ikke	er	i	dag.	Stoppe-
stedet kan eventuelt opgraderes til et læskærms-
design	af	cortenstål	svarende	til	stoppestedet	
nord	for	banebroen,	der	kan	give	et	mere	ensar-
tet	udtryk.	Men	for	at	sikre	en	fælles	designlinje	
langs	korridoren,	bør	det	bør	overvejes,	om	beg-
ge	stoppestedsmiljøerne	på	begge	sider	af	vejen	
skal etableres i samme stil som designkonceptet 
for	BRT-inspirerede	stoppesteder.

Løsninger	for	udvidelse	af	kapaciteten	for	
cykelparkering mellem stoppestedet og jernba-
netracéet	bør	desuden	samtænkes	med	stoppe-
stedsopgraderingen,	så	der	skabes	et	trygt	og	
inviterende stoppestedsmiljø.

Opgraderingen	af	stoppestedsmiljøet	har	ingen	
konsekvenser	for	vejkapacitet	for	bilerne.	Hvis	
trængslen	stiger	på	strækningen	i	fremtiden,	kan	
det	overvejes	at	gøre	Ivar	Huitfeldtsvej	til	en	bus-

gade	på	noget	af	strækningen	og	dermed	lukke	
for	gennemkørende	trafik.	Men	det	vil	kræve	en	
nærmere	trafikanalyse	og	en	ny	trafikplan	og	
herunder	evt.	parkeringsstrategi	for	Køge.	Køge	
Kommunes samarbejde med DSB om udvikling 
af	Køge	Station	bør	tænkes	sammen	med	en	
fremtidssikring	af	bussen	fremkommelighed	ved	
stationen	samt	designudtrykket	for	stoppesteds-
miljøet.

Arealbehov

Der	vil	ikke	være	behov	for	arealerhvervelse.



55/8354/83 Forslag til løsninger  Forslag til løsninger

Figur 21: Eksisterende stoppestedsmiljø nord for jernbanebroen ved Køge St.

Figur	21:		Stoppested	nord	for	Jernbanebroen,	med	læskærme	der	designmæssigt	er	indpasset	i	Køge	Kyst-projektet.	 
Foto: Google

3.5    Niels Juelsgade 

Busfremkommelighed og stoppestedsmiljø

Stoppestedet Niels Juelsgade ligger i dag ved en 
mindre	pladsdannelse/parkeringsplads,	flanke-
ret	af	træer	med	Vandtårnet	som	pejlemærket.	
Stoppestederne opgraderes i begge retninger til 
+Stop	Light,	der	sammen	med	træernes	kroner	
skaber en portvirkning – en indgangsport til byen 
med	Nørregade	og	Bjerggade	som	årer,	der	
fører	flowet	af	mennesker	mod	bymidten	syd	for	
stoppet.	Det	foreslås	at	etablere	stoppesteder-
ne	som	fremrykkede	stop	med	ikke	overkørbar	
midterhelle,	således	at	busserne	kan	køre	frit	fra	
stoppestederne	og	skabe	deres	eget	trængselsfri	
flow	i	trafikken.

Figur	22:	Stoppested	syd	for	Jernbanebroen	opgraderes	til	corten-stål	i	samme	stil	som	det	nordlige	stoppested.	Foto:	Google

Figur 22: Eksisterende stoppestedsmiljø syd for jernbanebroen ved Køge St.
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Figur	23a:	Stoppestedsplacering	og	forbindelser	mod	bymidten.

Figur 23b: De grønne træer giver en portvirkning.

Figur 23: Stedsanalyse af stoppested på Niels Juelsgade – fodgængerflow

Desuden	er	der	potentiale	for	at	binde	stoppeste-
det	endnu	bedre	sammen	med	byen,	bl.a.	med	
en	god	kobling	for	cyklister,	der	krydser	Niels	
Juelsgade	for	at	komme	til	bymidten	via	Bjergga-
de.	En	udvikling	af	den	lille	plads	ved	Vandtårnet	
med	byrumselementer	fremfor	bilparkering	kan	
tillige medvirke til at skabe et trygt og inviterende 
stoppestedsmiljø og en yderligere begrønning 
kan	understøtte	fortællingen	om	en	grøn	korridor

Behovet	for	en	busbane	i	østlig	retning	frem	mod	
krydset	ved	Ivar	Huitfeldtsvej	og	prioritering	i	
signalet er blevet undersøgt. Det vurderes ikke 
at	være	nødvendigt,	da	det	fremrykkede	stoppe-
sted	vil	sikre,	at	busserne	kan	køre	uhindret	frem	
uden	biler	foran,	som	kan	begrænse	fremkom-
meligheden	for	busserne.	Men	hvis	bussen	
oplever	trængselsudfordringer	på	sigt,	kan	det	
overvejes at etablere disse tiltag. 

Arealbehov

Der	vil	ikke	være	behov	for	arealerhvervelse,	
men	en	omdisponering	af	arealerne.

3.6   Nørre Boulevard

Busfremkommelighed	og	stoppestedsmiljø
Nørre Boulevard er karakteriseret ved sine lang-
strakte	grønne	midterrabatter,	hvor	vejtræerne	
er med til at skabe en grøn korridor. Stoppeste-
derne ligger relativt tæt med ca. 500 m mellem 
Idrætsparken og Møllebo og er samtidig blandt 
de	mindst	benyttede	i	korridoren	(140	på-	og	af-
stigere	ved	Græsmarksvej,	220	ved	Møllebo	og	
270	ved	Idrætsparken).	Det	er	derfor	vurderet	at	
en	nedlæggelse	af	stoppestedet	Græsmarksvej	
vil	påvirke	få,	og	der	vil	for	mange	stadig	være	
kort	til	et	stoppested	på	A-bussen.	Dermed	vil	
tilgængeligheden	til	A-bussen	ikke	påvirkes	i	ret	

Figur 24: Fremrykkede stoppesteder ved Bjerggade. Hvid markering er perron ved busstop.

Figur 24: +Stop Light på Niels Juelsgade
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stort	omfang	–	primært	for	de	få	passagerer	nord	
for	Græsmarksvej.	Samtidig	vil	bussen	spare	
køretid ved ikke at skulle betjene et stop her.

Stoppestedet ved Møllebo ligger i dag ca. 50 m 
forskudt	med	afstigning	på	cykelsti.	Stoppeste-
derne samles tættere på Møllebo Ældrecenter og 
opgraderes	til	et	fremrykket	stoppested	(+Stop	
Light).	Det	betyder	også	at	bilerne	må	holde	
tilbage,	når	en	bus	holder	ved	stoppestedet,	men	
samtidig	at	busserne	kan	køre	uhindret	frem	
uden	biler	forude.	Det	fremrykkede	stop	sikrer	
også	at	passagerer	ikke	stiger	af	på	cykelsti,	
men	på	en	perron	mellem	kørebane	og	cykelsti,	
hvilket	øger	trafiksikkerheden	for	både	cyklister	
og passagerer.

Arealbehov

Det	vil	være	nødvendigt	at	flytte	enkelte	parke-
ringspladser	i	den	østlige	side	af	Nørre	Boule-
vard til nuværende buslomme.

Figur 25: Principtværsnit af +Stop Light på Niels Juelsgade

0,9 m1,5 m 3 m 3 m 3 m 2 m2 m 1,5 m3 m

Figur	25:	Principtværsnit	af	+Stop-miljø	Bjerggade.	Hvid	markering	er	her	platform	til	+Stop.

Figur 26: +Stop Light på Nørre Boulevard ved Møllebo

Figur	26:	Forslag	til	samlet,	fremrykket	+Stop	Light	på	Nørre	Boulevard.	Hvid	markering	er	her	platform	til	+Stop.

3.7   Stensbjergvej ved Køge Idrætspark

Stedsanalyse

Idrætsparken er et relativt stort grønt anlæg med 
mange	boldbaner,	men	de	store	parkeringsflader	
mod	Stensbjergvej	og	Ringvejen,	som	gør	det	
nemt	for	besøgende	i	bil	at	komme	til	og	fra	om-
rådet,	skærmer	for	de	bløde	trafikanters	oplevel-
se	af	området	som	et	grønt	byrum.	

Desuden er Idrætsparken i sig selv er et stort 

anlæg,	med	lange	interne	gangafstande.	En	
bedre og mere direkte kobling til stoppestedet 
vil	mindske	gangafstande	og	bidrage	til,	at	den	
kollektive transport bliver det lette valg.

Busfremkommelighed	og	stoppestedsmiljø
Fremkommelighedsanalysen	viste,	at	busserne	
har	trængselsudfordringer	på	Stensbjergvej	–	
især	mellem	Ølby	Station	og	Norsvej,	men	også	
på strækningen mellem Køge Idrætspark og 
ringvejskrydset.	Det	at	A-bussen	på	sigt	kommer	
til	at	betjene	universitetshospitalet	fra	en	anden	
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Figur 27: Stedanalyse af Køge Idrætspark – omgivelserne

Figur 27: Køge Idrætspark i sammenhæng med sine omgivelser.

side	betyder,	at	dette	vil	ændre	sig	på	sigt.	

Stoppestederne	ved	Køge	Idrætspark	(Uglevej)	
ligger	i	dag	ca.	100	m	fra	hinanden,	hvilket	bl.a.	
skyldes	at	det	sydlige	stop	er	flyttet	længere	mod	
øst	i	forbindelse	med	udviklingen	af	Køge	Idræts-
park. Det nye stoppested er opgraderet med nyt 
stoppestedsudstyr,	men	det	er	dog	ikke	særligt	
godt	forbundet	med	Idrætsparken.	Hegnet,	der	
skal	sikre	at	fodgængere	ikke	krydser	ind	over	parke-
ringspladsen,	danner	en	barriere	og	skaber	omveje.

Mulighedsfeltet	kan	tænkes	udnyttet	på	sigt	til	
byudvikling,	hvilket	vil	sikre	god	adgang	til	den	
højfrekvente	A-bus.	Det	vil	formodentlig	kræve	
at	der	sikres	gode	parkeringsforhold,	som	kan	
benyttes	i	forbindelse	med	større	events	ved	
Idrætsparken. 

Figur 28: Stedanalyse af Køge Idrætspark – fodgængerflow

Figur	28:		For	fodgængere	mellem	busstoppet	og	Idrætsparken	udgør	hegnet	og	parkeringspladsen	en	barriere.	 
Et	mulighedsfelt	for	fremtidig	byfortætning	er	vist.	

Derfor	samles	stoppestederne	tættere	ved	Køge	
Idrætspark	og	opgraderes	til	+Stop,	der	skaber	
synlighed	og	bedre	ventefaciliteter.	Stoppet	
foreslås	placeret	ved	det	planlagte	nye	kryds	til	
Idrætsparken,	for	at	mindske	barriereeffekten	
af	hegnet	mod	Idrætsparken	samt	øge	trafiksik-
kerheden,	ved	at	stoppestederne	placeres	tæt	
på	fodgængerovergangen	i	det	nye	kryds.	Hvis	
mulighedsfeltet	byudvikles	kan	en	byfortætning	
og	et	mix	af	byfunktioner	være	med	til	at	skabe	et	
liv,	der	bidrager	til	at	skabe	et	trygt	stoppesteds-

miljø	og	en	yderligere	begrønning	af	området	
kan	understøtte	fortællingen	om	en	grøn	kor-
ridor.	Sammen	med	udviklingsplanerne	for	Køge	
Idrætspark kan det hele tilsammen understøtte 
og øge passagerpotentialet.

For	at	sikre	et	trængselsfrit	tracé	for	bussen	på	
strækningen	etableres	busbane	fra	stoppeste-
derne i begge retninger samt et gatingsignal ved 
busbanens ophør i østlig retning. Dette skal lede 
busserne	foran	biltrafikken	frem	mod	ringvejs-
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Figur 29: Potentiel udseende af +Stop ved Idrætsparken

Figur	29:	Eksempel	på	+Stop	på	nordsiden	af	Stensbjergvej.

krydset.	Løsningen	kan	betyde,	at	magasinet	til	
biler	frem	mod	ringvejskrydset	ikke	udnyttes	opti-
malt,	når	en	bus	prioriteres	i	gatingsignalet.	Dette	
bør	undersøges	nærmere	i	næste	fase.	Samtidig	
foreslås	der	et	forsignal	til	busserne	ved	det	nye	
signal	ved	Køge	Idrætspark,	hvor	busbanen	i	
vestlig	retning	ophører,	hvormed	bussen	priorite-
res	og	ledes	først	igennem.

Arealbehov

Der	er	behov	for	at	udvide	arealet	med	1-2	meter	
mod	nord	for	at	sikre	en	adskillelse	mellem	
busbane	og	cykelsti,	hvilket	skal	tænkes	ind	i	en	
fremtidig	anvendelse	af	dette	område.	Ved	et	nyt	
stoppested	på	den	nordlige	side	er	der	behov	for	
at udvide arealet med ca. 4 meter.

Nyt signalreguleret kryds skal indpasses med en 
busbane	mod	vest	samt	før-grønt	der	prioriterer	
bussen.

16

+STOP
OP1 - RUNDT TAG

+Musicon

+Trekroner St.

+Ølby St. +Ølby St.+Ølby St.

+Stop +Stop

+Light

Figur 30: Stoppested, busbaner og signalprioritering ved Køge Idrætspark

Figur	30:		Forslag	til	busbaner	fra	stoppestederne	(+Stop)	ved	Køge	Idrætspark	samt	signalprioritering	i	forlængelse	af	 
busbanerne. Hvid markering er perron ved busstop og rød er busbane.

Figur 31: Principtværsnit for stoppested og busbaner ved Køge Idrætspark

2 m 2 m3 m 3 m2,4 m 2,4 m3,4 m 3,4 m0,33 m 3 m

Figur	31:		Principskitse	for	tværsnit	ved	stoppestederne	(+Stop)	ved	Køge	Idrætspark	med	busbane	op	mod	nyd	kryds	til	 
Idrætsparken.	Hvid	markering	er	her	platform	til	+Stop	og	rød	er	busbane.
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Figur 32: Busbaner og signalprioritering ved Norsvej

Figur	32:	Forslag	til	busbaner	frem	mod	krydset	Norsvej/Stensbjergvej.	Rød	markering	er	busbaner.

3.8   Stensbjergvej ved Norsvej

Busfremkommelighed	og	stoppestedsmiljø
Stoppestedet ved Norsvej opgraderes til et +Stop 
Light.	Det	sydlige	stop	flyttes	tættere	på	krydset,	
hvormed det bedre kobler op på  stinettet mod 
øst	samt	fodgængerkrydsning	mod	vest,	der	
mindsker	utilsigtet	krydsning	af	Stensbjergvej	
som i dag.

For	at	sikre	et	trængselsfrit	tracé	etableres	
busbaner	i	begge	retninger	frem	mod	krydset	
ved Norsvej. Bussen prioriteres i signalet i begge 

retninger,	hvilket	vil	koste	nogle	sekunder	for	
bilister hver gang der anmeldes en bus med 
før-grønt.	Linje	103	vil	også	kunne	drage	fordel	
af	busbanen	og	signalteknisk	prioriteres	i	retning	
mod Norsvej.

Arealbehov

Det nye stoppested vil kræve en arealerhvervel-
se	på	ca.	4	meter	på	den	vestlige	side	af	vejen	
(græsareal).	Ved	krydset	vil	en	busbane	kræve	
ca. 4 meter mod øst.

3.9    Stensbjergvej ved Tigervej (sydlig  
adgang til hospital)

Busfremkommelighed	og	stoppestedsmiljø
Der	etableres	busbaner	i	begge	retninger	frem	
mod	krydset	således,	at	busserne	kan	komme	
frem	til	krydset	og	først	over	ved	signalpriorite-
ring.	Samtidig	etableres	en	busbane	efter	krydset	
på	den	nye	adgangsvej	til	universitetshospitalet,	
således at højresvingende biler og busser kan 
afvikles	samtidigt	for	ikke	at	tage	for	meget	kapa-
citet	fra	den	øvrige	trafik.

Stoppestedsmiljøet ved universitetssygehuset er 
ikke	vurderet	nærmere	i	dette	mulighedsstudie,	
men det kan her overvejes at etablere stoppet i 
samme	stil	som	designkonceptet	for	BRT	(+Ø	el-
ler	+Stop)	for	at	skabe	en	genkendelighed	langs	
A-bussen	i	korridoren.

Fremkommelighedsforholdene	for	busserne	for-
an universitetshospitalet er ikke kendte endnu og 
dermed ikke behandlet yderligere i dette mulig-
hedsstudie.

Arealbehov

Der	er	behov	for	vejudvidelse	mod	nord	med	ca.	
6	meter	og	ca.	1	meter	syd	for	krydset	på	den	
nye	adgangsvej	for	at	få	plads	til	busbanerne.	
Samtidig er det nødvendigt at udvide vejen med 
ca.	3	meter	syd	for	krydset,	hvilket	bl.a.	kan	ske	
ved	at	inddrage	rabat	mellem	cykelsti	og	fortov	i	
øst	samt	lidt	af	hjørnet.

Figur 33: Principtværsnit af stoppested og busbane ved Norsvej

Figur	33:		Principskitse	for	tværsnit	nord	for	krydset	Norsvej/Stensbjergvej,	hvor	cykelsti	er	ført	bag	om	busbane	og	-helle	og	
grøn rabat er inddraget. Rød markering er busbane

2 m 2 m2,4 m 2,4 m3,4 m 3,89 m2 m3 m



67/8366/83 Forslag til løsninger  Forslag til løsninger

Figur 34: Busbaner og signalprioritering ved sydlige adgang til Universitetshospitalet

Figur	34:		Forslag	til	busbaner	frem	mod	krydset	ved	den	sydlige	adgang	til	Universitetshospital	samt	signalprioritering.	Rød	
markering er busbane.

3.10    Stensbjergvej ved Pærehaven (nordlig 
adgang til hospital)

Busfremkommelighed

Der	etableres	busbaner	i	begge	retninger	frem	
mod krydset således at busserne kan komme 
frem	til	krydset	og	først	over	ved	signalpriorite-
ring.	Desuden	vil	en	busbane	efter	krydset	på	
den nye adgangsvej til universitetshospitalet 
betyder,	at	højresvingende	biler	og	busser	kan	
afvikles	samtidigt	uden	at	tage	for	meget	kapaci-
tet	fra	den	øvrige	trafik.	Dette	er	ikke	muligt	ved	
udkørsel	fra	hospitalet,	da	der	er	to	højresvings-
baner	i	krydset	i	dag.	Dermed	vil	busserne	her	få	
før-grønt	og	komme	først	over,	hvilket	kan	give	
lidt	øget	forsinkelse	for	biltrafikken	i	de	omløb,	
hvor bussen prioriteres.

Der	fjernes	en	ligeudbane	mod	syd,	men	der	
bevares	samme	antal	svingbaner	som	i	dag.	At	
fjerne	en	ligeudbane	vil	give	øget	forsinkelse	for	
biltrafikken,	men	det	vurderes	at	en	del	af	tra-
fikken	skal	mod	højre	her,	og	derfor	vil	trafikken	
fordele	sig.	Der	er	fortsat	2	ligeudbaner	syd	for	
krydset.	Konsekvensen	af	dette	skal	undersøges	
nærmere	i	en	næste	fase.

Arealbehov

Der	er	behov	for	en	vejudvidelse	på	adgangs-
vejen på ca. 3 meter mod syd og 2 meter mod 
nord.	Tilsvarende	vejudvidelse	af	Stensbjergvej	
nord	for	krydset	er	på	ca.	3	meter.

Figur 35: Principtværsnit af busbaner ved sydlige adgang til Universitetshospitalet

Figur	35:		Principtværsnit	ved	den	sydlige	adgangsvej	til	hospitalet	(øverst	udkørsel	fra	hospitalet	og	nederst	indkørsel	fra	 
Stensbjergvej).	Rød	markering	er	busbane.
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Figur 36: Busbaner og signalprioritering ved nordlige adgang til Universitetshospitalet

Figur	36:		Principtværsnit	ved	den	nordlige	adgangsvej	til	hospitalet	(øverst	udkørsel	fra	hospitalet	og	nederst	indkørsel	fra	
Stensbjergvej).	Rød	markering	er	busbane.

3.11    Stensbjergvej – fra Lykkebækvej  
til Ølby St.

Busfremkommelighed

Stoppested	mod	Karlemosen	flyttes	til	ny	place-
ring	på	Karlemose,	således	at	de	to	stop	ligger	
tættere	på	hinanden	og	de	stiforbindelser	som	
bebyggelserne kobler op på. Denne placering 
bør undersøges nærmere sammen med konse-
kvenserne	for	de	passagerer	som	i	dag	benytter	
stoppet på Stensbjergvej. Det nuværende stop 
og omdannes til busbane i sydgående retning 
sammen med græsrabat og svingbane mod 
Lykkebækvej,	for	at	give	bussen	et	trængselsfrit	
tracé	mod	syd.	Højresvingende	biler	vil	kunne	

anvende	busbanen	lige	før	krydset,	men	det	vur-
deres,	at	antallet	af	højresvingende	vil	reduceres,	
når	hospitalets	adgangsveje	fra	Stensbjergvej	
tages	i	brug.	I	retning	mod	Ølby	Station	etab-
leres en ny busbane på den sidste halvdel op 
mod	Sønder	Centervej,	som	også	vil	fungere	for	
højresvingende biler. Busserne signalprioriteres i 
begge kryds.

Figur 37: Principtværsnit af busbaner ved nordlige adgang til Universitetshospitalet

Figur	37:		Principtværsnit	ved	den	nordlige	adgangsvej	til	hospitalet	(øverst	udkørsel	fra	hospitalet	og	nederst	indkørsel	fra	
Stensbjergvej).	Rød	markering	er	busbane.
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Figur 38: Busbaner og signalprioritering mellem Lykkebækvej og Karlemosevej

Figur	38:	Forslag	til	busbaner	frem	mellem	Lykkebækvej	og	Karlemosevej	samt	signalprioritering.	Rød	markering	er	busbane.

Arealbehov

Vejprofilet	udvides	ca.	3	meter	mod	øst	og	græs-
rabat mod vest omdannes til busbane.

3.12   Ølby St.

Busfremkommelighed og stoppestedsmiljø

Ved	stationen	er	der	aktive	facader	i	form	af	en	
7-eleven,	Netto	og	Lidl,	men	ellers	ligger	busper-
ronerne	en	smule	klemt	inde	bag	bilparkering,	og	
underføringen	under	jernbanen	er	gemt	bag	“sta-
tionshuset”,	der	også	blokerer	for	den	synsmæs-
sige kobling til den lille handelsgade med butik-
ker	(Ølbycenter).	Alt	i	alt	har	busholdepladsen	
mere	karakter	af	bagside	end	stationsforplads.	
Det	foreslås	at	der	etableres	tre	+Stop	på	de	ek-
sisterende	perroner.	En	opgradering	af	bustermi-
nalens	fysiske	og	æstetiske	udtryk	kan	medvirke	
til	at	forbedre	tryghedsoplevelsen	for	områdets	
brugere. Desuden kan den rette belysning/lys-
sætning	af	terminalen	gøre	en	stor	forskel.	Mere	
belysning er ikke nødvendigvis lig med mere 
tryghed	–	der	bør	tænkes	i	både	funktionel	(kold)	
og	stemningsgivende	(varm)	belysning	i	flere	
niveauer,	både	fra	oven,	fra	siden	og	evt.	integre-

ret i belægningen. Sammen med en yderligere 
begrønning	af	området	kan	det	tilsammen	under-
støtte og øge passagerpotentialet i den kollektive 
transport	og	bidrage	til	fortællingen	om	en	grøn	
korridor.

For	at	sikre	god	fremkommelighed	for	bussen	
inde	på	området	ved	Ølby	Station	kan	det	over-
vejes,	om	der	skal	lukkes	for	gennemkørende	
biltrafik	fra	Ølbycenter	til	Søndre	Centervej.	Der	
kan	potentiel	være	flere	ulemper	end	fordele	ved	
denne løsning. Eksempelvis lægger det et større 
pres	på	trafikafviklingen	i	det	sydlige	kryds,	
fordi	det	bliver	den	eneste	adgang	til	det	sydlige	
parkeringsområde. Og det kan have negative 
afledte	konsekvenser	for	pendlerparkeringen	og	
butikkerne	i	område	i	forhold	til	deres	kunder,	
varelevering	m.m.	Konsekvenserne	for	dette	
kryds	bør	derfor	undersøges	nærmere.	Eventu-
elt	ved	at	gennemføre	en	midlertidig	lukning	for	
gennemkørende	biltrafik.	Desuden	kan	der	på	
sigt	etableres	busbane	frem	mod	krydset,	hvis	
højre-	og	venstresvingende	bilister	fra	parke-
ringspladsen	mod	nord	får	busserne	til	hænge	i	
stationsløkken. 

Figur 39: Principtværsnit af busbaner mellem Lykkebækvej og Karlemosevej

Figur	39:	Tværsnit	på	i	den	nordlige	del	af	Stensbjergvej	tæt	ved	Karlemosen.	Rød	markering	er	busbane.

2 m 2 m 3,3 m 3,3 m 3,3 m 1,8 m 3,2 m 3,3 m 3,3 m 3 m 2 m
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Figur 40: Forslag om ”prop” mellem Sønder Centervej og Ølbycenter

Figur	40:	”Prop”	mellem	Søndre	Centervej	og	Ølbycenter	for	at	styrke	bussens	fremkommelighed	i	ind-	og	udkørslen.

Arealbehov

Ingen.

Figur 41: Eksisterende forhold ved Ølby St.

Figur	41:		Det	er	svært	at	danne	sig	overblik	over	forbindelserne	til	områderne	nord	for	banen.	Det	grå	stationshus	danner	en	
prop mellem busholdepladsen og det bagvedliggende butiksliv.
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4.		Anlægsover-
slag og evt. 
faseinddeling

Det samlede anlægsoverslag er ca. 47 mio. 
kr.	og	indeholder	skønsmæssige	overslag	for	
ny	infrastruktur	og	opgraderede	stoppesteder.	
Infrastrukturen	(herunder	bl.a.	signalteknik	og	
arealerhvervelse)	udgør	ca.	24-25	mio.	kr.	og	
stoppestedsmiljøerne	ca.	22-23	mio.	kr.	af	det	
samlede	anlægsoverslag.	Erhvervelse	af	arealer	
er	groft	prissat	for	de	vurderede	privatejede	area-
ler,	mens	offentlige	arealer	ikke	er	prissat.

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

De	anvendte	korrektionstillæg	afspejler	den	vur-
derede usikkerhed.

Basisoverslaget	for	infrastruktur	er	omkring	17	
mio.	kr.	hvortil	der	er	tillæg	for	i	alt	7-8	mio.	kr.	
Basisoversalget	for	stoppestedsmiløerne	er	11-
12	mio.	kr.,	hvortil	der	i	alt	er	tillagt	omkring	11	
mio. kr.

Stoppestedsmiljø på Parkvej og Ringstedvej
Det	er	skønnet,	at	infrastrukturen	omkring	et	nyt	
stoppestedsmiljø ved Gymnasiet på Parkvej kan 
etableres	for	ca.	1-2	mio.	kr.	Hertil	kommer	om-
kostninger	til	to	+Stop	på	ca.	3-4	mio.	kr.,	hvor-
med	det	samlede	anlægsoverslag	for	Parkvej	vil	
ligge på omkring 5 mio. kr.

På Ringstedvej opgraderes stoppestederne i 
samme	designkoncept	som	Parkvej,	men	i	en	
mindre skala. Dette +Stop Light estimeres at 
koste 1-2 mio. kr. at etablere.

Tabel	2:		Anlægsoverslag	i	mio.	kr.	inkl.	korrektionstillæg.	Posten	”tillæg”	består	af	korrektionstillæg	samt	estimerede	 
omkostninger	til	projektering	og	byggeplads	i	anlægsfasen.	Der	er	foretaget	afrundinger	i	anlægsoverslaget.

Parkvej
Ringstedvej busbane
Torvebyen
Køge Station
Niels Juelsgade
Nørre Boulevard
Stensbjergvej v. Idrætspark
Stensbjergvej v. Norsvej
Stensbjergvej v. Tigervej
Stensbjergvej v. Pærehaven
Stensbjergvej	v.	Ølby	Station
Ølby	Station
Total

1,6
4,6
1,7
0,0
0,4
0,8
2,1
3,7
3,6
2,5
3,0
0,6

24,4 7,6 11,0

4,9
0,0
3,5
1,0
1,5
1,5
3,5
1,5
0,0
0,0
0,0
5,2

22,5

6,5
4,6
5,2
1,0
1,8
2,3
5,6
5,2
3,6
2,5
3,0
5,8

46,9

Delstrækning Indfrastruktur Heraf 
tillæg

Heraf 
tillæg

Stoppesteds- 
opgradering Samlet

Tabel 2: Anlægsoverslag over infrastruktur og stoppestedsopgradering
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Busbane på Ringstedvej

Det	er	skønnet,	at	en	busbane	på	Ringstedvej	
mellem stoppestedet ved Gymnasiet og Ringve-
jen	samt	signalprioritering	for	bussen	i	krydset	
ved	Ringstedvej/Parkvej	kan	etableres	for	ca.	4-5	
mio. kr. Overslaget indeholder også omkostnin-
ger til arealerhvervelse og rydning på stræknin-
gen. 

Stoppestedsmiljø på Torvebyen

Det	er	skønnet,	at	infrastrukturen	omkring	et	nyt	
stoppestedsmiljø ved Torvebyen kan etableres 
for	ca.	1-2	mio.	kr.	Hertil	kommer	omkostnin-
ger	til	to	+Stop	på	ca.	3-4	mio.	kr.,	hvormed	det	
samlede	anlægsoverslag	for	Torvebyen	vil	ligge	
omkring 5 mio. kr.

Stoppestedsmiljø på Køge station

Det	er	skønnet,	at	et	nyt	stoppestedsmiljø	øst	
for	Køge	Station	kan	etableres	for	ca.	1	mio.	kr.,	
svarende til det stoppestedsmiljø i den vestlige 
side	af	stationen	i	corten-stål.

Stoppestedsmiljø på Niels Juelsgade

Det	er	skønnet,	at	infrastrukturen	omkring	et	
nyt stoppestedsmiljø ved Niels Juelsgade kan 
etableres	for	ca.	0-1	mio.	kr.	Hertil	kommer	om-
kostninger	til	to	+Stop	Light	på	ca.	1-2	mio.	kr.,	
hvormed	det	samlede	anlægsoverslag	for	Niels	
Juelsgade vil ligge omkring 2 mio. kr.

Stoppestedsmiljø på Nørre Boulevard ved Møl-
lebo

Det	er	skønnet,	at	infrastrukturen	omkring	et	
nyt stoppestedsmiljø ved Nørre Boulevard kan 
etableres	for	ca.	0-1	mio.	kr.	Hertil	kommer	om-
kostninger	til	to	+Stop	Light	på	ca.	1-2	mio.	kr.,	

hvormed	det	samlede	anlægsoverslag	for	Nørre	
Boulevard vil ligge omkring 2-3 mio. kr.

Fremkommelighed og stoppestedsmiljø på 
Stensbjerg ved Idrætsparken

Det	er	skønnet,	at	busbane,	signalprioritering	og	
infrastrukturen	omkring	et	nyt	stoppestedsmiljø	
ved	Køge	Idrætspark	kan	etableres	for	ca.	2	mio.	
kr. Hertil kommer omkostninger til to +Stop på 
ca.	3-4	mio.	kr.,	hvormed	det	samlede	anlægs-
overslag	for	Stensbjerg	ved	Idrætsparken	vil	
ligge	omkring	5-6	mio.	kr.	Dette	forudsætter	at	
der er etableret et nyt signalreguleret kryds ved 
Køge	Idrætspark,	som	planlægges	i	andet	regi.
Fremkommelighed og stoppestedsmiljø på 

Stensbjerg ved Norsvej

Det	er	skønnet,	at	busbane,	signalprioritering	og	
infrastrukturen	omkring	et	nyt	stoppestedsmiljø	
ved	Norsvej	kan	etableres	for	ca.	3-4	mio.	kr.	
Dette	indeholder	også	en	flytning	af	det	ene	stop	
mod nord samt omkostninger til arealerhvervelse 
og rydning på strækningen. Hertil kommer om-
kostninger	til	to	+Stop	Light	på	ca.	1-2	mio.	kr.,	
hvormed	det	samlede	anlægsoverslag	for	Stens-
bjerg ved Norsvej vil ligge omkring 5-6 mio. kr.
Busbane på Stensbjerg ved sydlig adgangsvej til 
hospital

Det	er	skønnet,	at	en	busbane	på	Stensbjerg	og	
adgangsvejen til hospitalet samt signalpriorite-
ring	for	bussen	i	krydset	kan	etableres	for	ca.	3-4	
mio. kr. Overslaget indeholder også omkostnin-
ger til arealerhvervelse og rydning på stræknin-
gen. 

Busbane på Stensbjergvej ved nordlig adgangs-
vej til hospital

Det	er	skønnet,	at	en	busbane	på	Stensbjergvej	

og adgangsvejen til hospitalet samt signalpriori-
tering	for	bussen	i	krydset	kan	etableres	for	ca.	
2-3 mio. kr. Overslaget indeholder også omkost-
ninger til arealerhvervelse og rydning på stræk-
ningen. 

Busbane på Stensbjergvej mellem Lykkebækvej 
og Karlemosevej

Det	er	skønnet,	at	en	busbane	op	mod	kryd-
set ved Karlemosen og på Stensbjerg mellem 
Karlemosevej og Lykkebækvej samt signalprio-
ritering	for	bussen	i	begge	kryds	kan	etableres	
for	ca.	3	mio.	kr.	Overslaget	indeholder	også	
omkostninger til arealerhvervelse og rydning på 
strækningen. 

Fremkommelighed ved Ølby station

Det	er	vurderet,	at	ved	at	fjerne	vejadgangen	
mellem	Søndre	Centervej	og	Ølbycenter	kan	
trafikken	begrænses	i	krydset	Søndre	Centrervej/
Stensbjergvej	og	hjælpe	på	fremkommeligheden	
for	busserne.	Dette	er	anslået	at	koste	omkring	
0-1	mio.	kr.	for	en	permanent	løsning.	Det	kan	
overvejes at teste dette som en midlertidig 
løsning	med	en	prop	i,	som	dermed	kan	vise	om	
dette	tiltag	er	nok	for	at	hjælpe	bussens	frem-
kommelighed	samt	undersøge	de	trafikalt	afledte	
konsekvenser. Hertil kommer omkostninger til 
tre	+Stop	på	ca.	5	mio.	kr.,	hvormed	det	samlede	
anlægsoverslag	for	Ølby	st.	vil	ligge	omkring	6	
mio. kr.



79/83Overordnede effekter på rejsetid

5.  Overordnede 
effekter	 
på rejsetid

De	foreslåede	BRT-inspirerede	tiltag	mellem	
Køge	Gymnasium	og	Ølby	Station	vil	reduce-
re	bussernes	køretid.	Samtidig	følger	der	en	
forbedret	regularitet,	hvilket	er	udtryk	for	en	mere	
ensartet	køretid,	altså	at	passagerne	oplever	
bussen	kører	og	er	fremme	til	tiden.	Effekten	
opnås	ved,	at	busserne	kører	i	eget	tracé	(træng-
selsfrit)	på	strækninger	hvor	trængslen	i	dag	
medfører	varierende	forsinkelser.	Passagererne	
kan	dermed	opleve	en	øget	pålidelighed,	hvilket	
bl.a.	kan	resultere	i	mere	tilfredse	passagerer	og	
derigennem	flere	passagerer.

De	overordnede	effekter	på	køretider	er	esti-
meret	ved	hjælp	af	en	såkaldt	UITP’s	model	til	
køretidsberegning	for	nyanlæg	og	ombygning	af	
veje.	I	modellen	indgår	hastighed,	accelerations-	
og	decelerationskoefficienter	samt	opholdstider	
ved stationer og signalanlæg.

Dagens	køreplanlagte	tid	kan	være	præget	af	en	
række	forskellige	forhold.	For	at	vurdere	køre-
tidseffekten	af	etableringen	af	de	BRT-inspirere-
de	tiltag	på	et	sammenligneligt	grundlag,	er	der	
derfor	både	opstillet	en	model	for	de	nye	BRT-til-
tag	og	et	reference-scenarie	for	de	nuværende	
linjer	i	korridoren	samt	en	opstillet	situation,	hvor	
A-bussen	kører	via	sygehusets	nye	hovedind-
gang.

Rejsetidseffekterne	er	opgjort	for	A-bussen	mel-
lem	Køge	Gymnasium	og	Ølby	Station	samt	for	
de	buslinjer,	der	kører	delvist	i	korridoren.

A-buslinje 101A:

Det	er	estimeret,	at	der	kan	spares	omkring	2-2½	
min.	per	retning,	hvilket	hænger	sammen	med,	
at	der	skabes	et	trængselsfrit	tracé	på	næsten	
hele strækningen og at bussen prioriteres i de 
fleste	signaler.	Dette	svarer	til	en	besparelse	på	
ca.	14	%	af	køretiden	mellem	Køge	Gymnasium	
og	Ølby	station.	Dette	kan	groft	opgøres	til	en	
besparelse	på	7,2	timer	per	hverdag.

Når	linje	101A	omlægges	til	at	køre	via	den	nye	
hospitalsindgang,	vil	det	give	yderligere	bespa-
relse	på	½-1	minut	og	den	samlede	besparelse	
vil være omkring 3 min.

Denne rejsetidsbesparelse ligger især på Stens-
bjergvej,	hvor	der	foreslås	busbaner	og	signalpri-
oritering samt på Ringstedvej i retning mod byen.
Data	for	variation	i	køretiden	viser	samtidig,	at	
der	er	en	regularitetseffekt	på	op	til	65-120	sek.	
per	afgang,	som	er	en	gennemsnitlig	variation	i	
bussens	køretid	opgjort	på	tidspunkter	af	dagen	
og	retning.	Det	er	et	udtryk	for	den	gennemsnitli-
ge	ikke-køreplanlagte	forsinkelse,	som	passage-
rerne	oplever,	og	som	er	et	usikkerhedselement	i	
rejsen	ift.	at	være	fremme	på	et	bestemt	tids-
punkt	eller	nå	en	omstigning	til	fx	tog.

Ud	fra	køretidselasticiteter	er	det	samlet	set	groft	
vurderet,	at	effekterne	af	styrket	rejsetid	og	regu-
laritet	giver	en	passagergevinst	på	ca.	7	%,	sva-
rende	til	ca.	300	flere	påstigere	på	A-buslinjen.

Linje 260R:

Det	er	estimeret,	at	der	kan	spares	knap	½	min.	
i	retning	mod	Køge,	som	skyldes	forbedret	frem-
kommelighed mellem stoppestedet ved Gymna-
siet	og	ringvejen,	hvor	der	etableres	busbane	og	
signalprioritering.	Dette	svarer	groft	til	en	bespa-
relse	på	0,2	t.	per	hverdag.	Det	er	vurderet,	at	
der	er	en	regularitetseffekt	på	op	til	25-65	sek.	
per	afgang.

Ud	fra	køretidselasticiteter	er	det	samlet	set	
groft	vurderet,	at	effekterne	af	styrket	rejsetid	og	
regularitet	giver	en	passagergevinst	på	ca.	4	%,	
svarende	til	ca.	45	flere	påstigere	på	R-buslinjen.	
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Linje 245R:

Det er ikke vurderet at der opnås køretidsbespa-
relser	på	linje	245R	som	følge	af	de	BRT-inspire-
rede tiltag.

Linje 103:

Det	er	estimeret,	at	der	kan	spares	omkring	2	
min.	per	retning	for	linjen	mellem	Køge	Gymna-
sium	og	Ølby	station.	Dette	kan	groft	opgøres	til	
en	besparelse	på	0,3	timer	per	hverdag.	Det	er	
vurderet,	at	der	er	en	regularitetseffekt	på	op	til	
35-100	sek.	per	afgang.

Ud	fra	køretidselasticiteter	er	det	samlet	set	
groft	vurderet,	at	effekterne	af	styrket	rejsetid	og	
regularitet	giver	en	passagergevinst	på	ca.	7	%,	
svarende	til	ca.	4	flere	påstigere	på	buslinjen.	

Samlet:

Samlet	set	estimeres	køretidseffekten	at	kunne	
give	en	køretidsgevinst	i	størrelsesordenen	7,8	
timer per hverdag og at der kan tiltrækkes om-
kring 360 nye daglige påstigere i den kollektive 
trafik	i	korridoren	ud	fra	kortere	rejsetid	og	styrket	
regularitet. En øget byudvikling i korridoren vil 
være	med	til	at	tiltrække	endnu	flere	passagerer	
til	den	kollektive	trafik.	Tilsvarende	vil	en	øget	
frekvens,	især	der	hvor	der	rejser	flest,	være	en	
fordel	for	den	kollektive	trafik,	og	en	vision	for	
A-bussen	bør	være	at	komme	op	på	8	afgange	i	
timen,	hvilket	er	på	et	niveau	hvor	passagererne	
bare	går	til	stoppestedet,	lever	op	til	målsæt-
ningen	for	BRT-linjer	i	købstæder	og	der	er	kort	
mellem	afgangene.	Dette	kan	blandt	andet	opnås	
ved	at	udnytte	den	sparede	rejsetid	som	følge	af	
BRT-tiltagene	samt	de	flere	passagerindtægter.

Tabel 3: Rejsetidseffekter af de foreslåede BRT-inspirerede tiltag

Tabel	3:	Skønnede	rejsetidseffekter	som	følge	af	de	foreslåede	BRT-inspirerede	tiltag.	Der	er	afrundinger	i	sparede	timer.

Hele	strækningen	(101A)

Køge St. - Gymnasiet 
(260R)

Ølby	St.	-	Norsvej	+	 
Brogade	-	Gymnasiet	(103)

Samlet for alle linjer

16,8

5,0

8,9

-

14,6

4,7

6,9

-

7,2

0,2

0,3

7,8

-2,5	(-13%)

0,3	(-7%)

-2	(-23%)

-

Strækning Idag (min.  
per	afgang)

BRT (min.  
per	afgang)

Sparede timer 
per hverdag

Forskel i  
min.	(%)

6.  Den videre 
proces og  
realisering
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I	dette	mulighedsstudie	er	der	givet	forslag	til	én	
samlet	løsning	for	den	udvalgte	korridor,	med	
både	infrastrukturelle	tiltag,	opgradering	af	stop-
pestedsfaciliteter	og	indpasning	i	de	omkringlig-
gende	byrum.	Tiltagene	er	ikke	faseopdelt.	Men	
om	nødvendigt,	kan	tiltagene	implementeres	i	
faser,	og	nogle	løsninger	kan	også	afprøves	først	
som	midlertidige	løsninger,	for	at	blive	klogere	
på	effekterne	både	på	bus-	og	biltrafik.	Det	er	
dog	vigtigt	at	understrege,	at	de	angivne	effekter	
af	BRT-inspirerede	tiltag	i	Køge	kun	opnås	på	
baggrund	af	en	fuldt	implementeret	løsning.

De	BRT-inspirerede	tiltag	kan	geografisk	opdeles	
i	følgende	områder	fra	nord:

• Ølby	Station:	Spærring	for	gennemkørsel	fra	
den sydlige parkeringsplads kan undersøges 
nærmere	og	evt.	testes,	for	at	afdække	de	
afledte	effekter 

• Stensbjergvej:	De	første	busbaner	kan	
etableres ved Norsvej og Karlemosen-Lykke-
bækvej,	hvor	trængslen	er	mest	udpræget.	
Når	A-bussen	skal	betjene	hospitalets	nye	
hovedindgang,	bør	busbanerne	ved	de	to	
indkørsler til hospitalet indtænkes og ses i 
sammenhæng	til	den	resterende	del	af	det	
nye hospitalsbyggeri 

• Idrætsparken: Nyt stoppestedsmiljø og 
busbaner	ved	Idrætsparken,	bør	ses	i	sam-
menhæng	med	etablering	af	det	nye	signal-
reguleret	kryds	samt	udviklingsplanerne	for	
Idrætsparken	og	mulighedsfeltet	nord	for	
Idrætsparken 

• Nørre Boulevard og Niels Juelsgade: Stop-
pestedsmiljøerne kan etableres som selv-
stændige projekter. Ved Niels Juelsgade bør 
stoppestedet bindes endnu bedre sammen 
med	byen	så	der	fx	kan	sikres	god	kobling	
for	cyklister,	der	krydser	Niels	Juelsgade	for	
at komme til bymidten via Bjerggade 

• Torvebyen: Stoppestedsmiljø ved Torvebyen 
bør tænkes sammen med udviklingsplaner 
for	de	områder,	der	i	dag	er	udlagt	til	parke-
ringspladser	på	begge	sider	af	Blegdammen	
for	at	binde	stoppestedet	og	det	omkring-
liggende byrum sammen og understøtte 
sammenhæng ind mod Køge Torv 

• Køge Gymnasium og Ringstedvej: Der kan 
opstartes en dialog med kapellet og gymna-
siet	om	mulighederne	for	at	etablere	et	mere	
attraktivt stoppestedsmiljø her samt en bus-
bane	på	Ringstedvej,	som	kan	hjælpe	både	
A-	og	R-bussen	hurtigere	i	retning	mod	byen


