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Introduktion

En højklasset - og på sigt førerløs busløsning
Lautrupgård er et af Danmarks
mest succesfulde erhvervsområder.
Væksten i såvel befolkning som
arbejdspladser i Region Hovedstaden lægger dog et stort pres på
det allerede trængselsramte vejnet i
og omkring Lautrupgård. Dette kan
nedsætte tilgængeligheden til området og derved forringe den ellers
gode udvikling. For at imødekomme
væksten i området er der således
behov for en højklasset kollektiv
trafikløsning - også kaldet en Bus
Rapid Transit (BRT) - der transporterer flere mennesker på mindre plads
og som er grøn, komfortabel, effektiv
og pålidelig.
BRT-løsningen kan samtidig blive en
katalysator for udvikling af Lautrupgård til fremtidens innovationskvarter, hvor byfortætning omkring de
stationslignende nye stoppesteder
skaber nye byrum, mødesteder og et
attraktivt bymiljø. I takt med udviklingen af Lautrupgård, bliver der også
mulighed for at afprøve førerløse
busser, der både kan bidrage til områdets IT- og Tech-brand og styrke
busdriften i dagtimerne med flere
afgange.
Dette dispositionsforslag
Formålet med nærværende dispositionsforslag er at beskrive perspektiverne ved anlæg af en Bus Rapid
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Transit (BRT) gennem Lautrupgård
til Malmparken Station.
Denne BRT-strækning skal ses som
første etape af en større regional
BRT, der forbinder Lyngby med
Høje-Taastrup og Ishøj gennem
Lautrupgård.
Dispositionsforslaget er udarbejdet
i en dialogproces mellem Movia
og Ballerup Kommune med konsulentbistand fra Urban Creators,
COWI og COBE. For at sikre, at
BRT tænkes i et helhedsperspektiv,
som integrerer trafikløsningen med
byudvikling og erhvervsudvikling i
Lautrupgård, har vi arbejdet med
nedenstående områder:
BRT – et bedre kollektivt
transporttilbud i Lautrupgård
Her er der fokus på, hvordan den
kollektive transportløsning kan
bidrage til hele områdets udvikling.
BRT ses ikke kun som en last-mile
løsning til Malmparken Station, men
også som en del af det regionale
busnet.
BRT som en del af en større
fortælling
Erfaringer fra internationale
BRT-projekter viser, at en forudsætning for succes er, at projektet
formidles som en del af en større
fortælling om udviklingen af et
byområde. Derfor har der været

fokus på at opbygge en fortælling,
der tager udgangspunkt i områdets
nuværende identitet, styrker og
stedbundne potentialer.
Dialogproces, der skaber nye
indsigter, engagement og ejerskab til løsningerne
Involvering af brugere, grundejere
og virksomheder skaber engagement, ejerskab og mulighed for partnerskaber, og har været et vigtigt
tiltag for at få indsigt i oplevelsen
af området samt høste idéer til den
fremtidige løsning.
Forståelse af den lokale egenart
og behovene nu og i fremtiden
Gennem besigtigelser og grundige
analyser er områdets udfordringer
og potentialer beskrevet.
Bystrategisk tilgang
De mulige linjeføringer for BRT i
Lautrupgård er vurderet i et såvel
trafikalt som bystrategisk perspektiv.
BRT-design, der sætter nye
standarder for højklasset busbetjening og giver merværdi til byen
Der er fokus på at skabe et unikt
stationsdesign af høj kvalitet, der
signalerer, at BRT er mere end en
almindelig busrute, og som bidrager
til den overordnede fortælling om
Lautrupgård, som et bæredygtigt
innovationskvarter.

1.1 Læsevejledning

Dette dispositionsforslag indledes
med en beskrivelse af, hvad Bus
Rapid Transit er.
Herefter ses Lautrupgård i et fremtidsperspektiv, og hvordan BRT kan
være en katalysator får udviklingen.

Det følgende kapitel opsummerer
ideer fra dialogen med grundejere,
virksomheder, institutioner og
brugere i området.
Derefter beskrives områdets bymæssige og trafikale udfordringer
og potentialer i dag.

De efterfølgende kapitler handler
om processen for udvælgelse af
linjeføringer, BRT-projektets
udformning og mulighederne for
byfortætning omkring stationerne.
Afslutningsvist gives et overblik over
anlægsøkonomi og øvrige effekter
samt den videre proces.
God læselyst!

Hvad er BRT?
BRT står for Bus Rapid Transit og er en højklasset busløsning, hvor bussen kører i sit eget tracé, prioriteres i de
lysregulerede kryds og tilbyder udbyggede og komfortable stationer. En BRT yder hurtig, behagelig, pålidelig
og omkostningseffektiv transport og er på højde med metro- og togtransport med en fleksibilitet som svarer til
bustransport. Løsningen kan forbinde eksisterende tilbud eller være den trafikale rygrad for et område.
Kapaciteten øges og trængslen reduceres, hvilket fremmer bæredygtig og energieffektiv grøn transport.
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1.2 Hvad er BRT?
Særligt tracé og
god fremkommelighed

Højklassede
stoppesteder

Hurtig og
til tiden

1

2

5
BRT

4
Stor kapacitet
og mange afgange

3
Stærk identitet og
integration i bymiljøet

1 - Særligt tracé og god fremkommelighed, Frankrig, Nantes: BRT kører i sit eget tracé i gadebilledet, hvilken betyder en god fremkommelighed.
2 - Højklassede stoppesteder, Frankrig, Paris: En BRT har stationslignende stoppesteder, der er trygge, tilbyder en god service og er koblet op på
bymæssige funktioner i nærområdet.
3 - Stærk identitet og integration i bymiljøet, Canada, Ontario: En BRT har sit eget design og tilpasses bymiljøet.
4 - Stor kapacitet og mange afgange, Sverige, MalmöEkspressen: En BRT har høj frekvens og stor pålidelighed.
5 - Hurtig og til tiden, København, Den kvikke vej: En BRT er hurtigere og mere pålidelig, da den kører uden om køen i sin egen bane og prioriteres i
trafiksignalerne.
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1.3 Relevante tendenser
Et kig på aktuelle samfundstendenser sætter dagens udfordringer i et fremtidsperspektiv og giver indblik i de muligheder, som er særligt relevante for
at skabe et fremtidssikret BRT-projekt.
De syv tendenser nedenfor er generelle for samfundsudviklingen og vil i de
kommende år også påvirke udviklingen i Lautrupgård.

1. Urbanisering og
erhvervslokalisering
Hovedstadsområdet oplever i disse
år en markant urbanisering, hvilket
har skabt grundlag for en stigende
boligudbygning.
2. Øget trængsel sætter
mobiliteten under pres
Flere undersøgelser peger på,
at befolkningsvæksten i hovedstadsområdet vil medføre stigning
i trængslen, hvis den nuværende
transportadfærd fortsætter.
Dette kan også øge trængslen på
de større veje omkring Lautrupgård
og forringe tilgængeligheden til
arbejdspladserne i området.
Det betyder, at der i fremtiden bliver
et stort behov for kollektive løsninger, der kan transportere mennesker
mere effektivt end privatbilen.
Ved at tilbyde en effektiv, komfortabel og pålidelig BRT, koncentrere bylivet i knudepunkter ved de
fremtidige stationer og arbejde med
et godt gang- og cykelmiljø, kan der
tiltrækkes flere brugere i den kollektive transport, og dette kan potentielt mindske trængsel i området.
3. Konkurrence om
arbejdskraften
Erhvervslivet i Hovedstadsområdet
er de senere år for alvor kommet
fri af finanskrisen og i perioden fra
2010 til 2016, er der skabt mere end
80.000 nye arbejdspladser.
Små årgange betyder, at der frem-

over forventes at blive stor konkurrence om arbejdskraften.
God adgang til kvalificeret arbejdskraft, nærhed til uddannelses- og
forskningsinstitutioner og et spændende og varieret byliv er desto
vigtigere parametre for virksomhederne i dag.
4. Innovationsdistrikter
vinder frem
Innovationsdistrikter kan defineres
som en kompakt klynge med inkubatormiljøer og acceleratorprogrammer, hvor etablerede virksomheder
ligger dør om dør med opstartsvirksomheder og vidensinsitutioner i
en pulserende og blandet bydel. Et
innovationsdistrikt skal være tilgængeligt via effektiv infrastruktur og
indeholde en blanding af boliger,
kontor og detailhandel. Dette kan
blive en vigtig drivkraft for udviklingen af Lautrupgård.
5. Teknologisk udvikling
og førerløse busser
I de seneste år er der sket en
rivende udvikling indenfor førerløse
køretøjer, e-mobilitet, nye mobilitetsservices og smarte løsninger, der
bidrager til en bedre udnyttelse af
infrastrukturen og en mere effektiv
transport. Der er et stort potentiale for at indtænke disse løsninger
sammen med en BRT i Lautrupgård.

6. Digital infrastruktur
Den digitale infrastruktur understøtter bl.a. førerløse busser og
intelligent trafikstyring. En effektiv
digital infrastruktur fx i form af 5G
kan give fremtidige og eksisterende
virksomheder mulighed for at teste
og udvikle nye, digitale løsninger.
Ballerup Kommune er allerede i
gang med at etablere et 5G forsøgsområde i Lautrupgård.
7. Mikromobilitet og
innovative stoppesteder
Ligesom delecykler er el-løbehjul
også i kraftig vækst i de større byer.
Potentialet er her, at den type mikromobilitet kan sikre en nem og fleksibel opkobling af virksomhederne
i området til BRT-knudepunkterne.
I Frankrig er der desuden udviklet
et nyt design til stoppesteder, der
både rummer bibliotek, bycykler,
informationsstander, mm. At tænke
flere funktioner ind i stoppesteddesignet ses som et stort potentiale i
Lautrupgård.
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1.4 BRT som katalysator for
by- og erhvervsudvikling

Et succesfuldt erhvervsområde
i vækst
Lautrupgård er i dag ét af Danmarks
mest succesfulde erhvervsområder. Virksomhederne bidrager 3,5
gange mere til Danmarks BNP pr.
indbygger, end virksomheder i andre
kommuner og de mange store IT-,
teknologi- og finansvirksomheder i
området beskæftiger, sammen med
DTU Ballerup og Borupgaard Gymnasium og de nærliggende produktionsvirksomheder, over 20.000
medarbejdere.
Ifølge Danmarks Statistik vil der, i
takt med udviklingen af hovedstadsområdet, komme en stigning på op
mod 200.000 borgere frem mod
2030. En vækst, der forventes at
bidrage til en fortsat erhvervsudvikling og øget interesse for at bygge
boliger i Lautrupgård.
Lautrupgård er et grønt og velfungerende erhvervsområde med mange
kvaliteter. Igennem en dialogproces
med brugere, medarbejdere, passagerer, virksomhederne og grundejere
i området, er der dog også mange
gode forslag til, hvordan området
kan gøres både mere tidssvarende,
inkluderende og attraktivt i takt med,
at en BRT-løsning foldes ud.
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Trængslen kalder på nye
løsninger for kollektiv transport
Trængsel påvirker adgangen til
Lautrupgård i myldretiden.
Effektiv og let tilgængelig kollektiv
transport har stor betydning for
virksomheders valg af lokalitet. Hvis
Lautrupgård også i fremtiden skal
kunne tiltrække nye virksomheder,
er der behov for en mere effektiv
kollektiv transport, samt et attraktivt
bymiljø med nye funktioner og øget
bymæssig aktivitet, som kan sikre
virksomhederne de bedste muligheder for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
En fremtidig BRT-løsning har ikke
kun rollen som last-mile løsning til
Malmparken Station, men skal også
indgå som en del af det regionale
busnet.

Nye tech løsninger
Førerløs busdrift har et stort effektiviseringspotentiale.
På sigt kan lokale førerløse minibusser, som man kan tilkalde når man
har brug for et lift (”on demand”),
give en fleksibel kollektiv betjening.
De førerløse busser har derved
potentiale til at blive en attraktiv
last-mile løsning til og fra BRT-stationerne.

Fra erhvervsområde til
innovationskvarter
Lautrupgård har potentialet for at
sætte helt nye standarder for, hvad
innovative erhvervsområder er og
kan tilbyde i fremtiden. En BRT-løsning kan være katalysator for denne
udvikling.
Ved at tilbyde en komfortabel,
effektiv og pålidelig transport og
muliggøre en fortætning omkring
stationerne, kan man både nedbryde områdets store skala, skabe nye
mødesteder og invitere liv ind samt
give brugerne de bedste kollektive
transporttilbud. Samtidig synliggøres den innovation og idéudvikling,
der i dag foregår bag de store
lukkede facader.

Stationsnærhed giver
mulighed for nybyggeri
Med rapporterne ”Hovedstadsudspil” fra januar 2019 og ”Fingerplan
2019” åbnes der for, at områder,
der betjenes af BRT, kan tildeles
stationsnærhed i en forsøgsordning.
Det betyder, at der kan bygges
større kontorarbejdspladser omkring stoppene for en sådan højklasset busløsning, hvilket indtil nu
kun har været muligt ved banestationer.

Tre stationer – tre nye byrum
I dette dispositionsforslag indgår
tre nye BRT-stationer i Lautrupgård
med tre forskellige identiteter:
Innovationsporten, Vidensportalen
og Netværkspladsen. Et varieret byrum og en let aflæselig bystruktur vil
ikke kun øge bykvaliteten og tilbyde
en mere interessant rejseoplevelse
for de buspassagerer, der kører
gennem området, men også bidrage til at brande området udadtil.
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2
Dialog med
interessenter
En løbende dialog med brugere, grundejere, virksomheder, insitutioner
og andre aktører er et vigtigt udgangspunkt for at skabe partnerskaber
og ejerskab til projektet.
For at forstå områdets identitet og bygge videre på de stedbundne potentialer i Lautrupgård, inviterede Ballerup Kommune og Movia en række
vigtige interessenter og aktører til dialog om, hvordan en ny højklasset
bus kan forbedre mobiliteten og bidrage til et mere moderne, grønt og
innovativt erhvervsområde. Dialogen var relevant både i forhold til at
komme tættere på brugernes oplevelse af stedet i dag, men også for at
få konkrete ideer til, hvordan en BRT-løsning kan skabe merværdi for
området. Dialogen er foregået på flere møder, workshops og en event
ved et busstoppested.
Resultatet af samtlige arrangementer vidner om, at både grundejere,
virksomheder, gæster og brugere med deres daglige gang i området,
holder af stedet og sætter pris på både variationen af virksomheder og
uddannelser, den fine natur med sø, løberuter og stisystem, samt den let
afkodelige identitet: man er ikke i tvivl om, hvad der foregår i området.
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2.1 Deltagere
”Det grønne er dejligt, men jeg vil
gerne have mere variation i beplantningen”
”Det er hyggeligt at være sammen
med vennerne efter skole. Men her
mangler nogle steder at hænge ud”

– Pendler fra Taastrup

– Elev på produktionsskolen

”Jeg kan godt se, at der er et skilt, hvor der
står, at der er en Føtex. Men jeg har aldrig
fundet den … det kan være svært at finde
rundt herude”
– Studerende på DTU

Grundejerne
Ballerup Kommune og Movia har
været værter for møder med en række grundejere i området. På møderne blev muligheder og udfordringer
for udvikling af Lautrupgård diskuteret og grundejerne kunne ytre deres
forslag og ønsker til bedre byrum og
mobilitet i området.
Brugerne
For at få brugerne i tale etablerede
Ballerup Kommune og Movia en
event ved det nuværende stoppested på Lautrupparken syd for
Borupvang.
Formålet med pop-up-aktiviteten var
at spørge de lokale brugere og medarbejdere om deres behov og ønsker
til byrummet omkring de fremtidige
BRT-stationer i forhold til indretning
og funktioner.
Endelig skulle aktiviteten også skabe
synlighed og opmærksomhed i
Lautrupgård omkring udviklingsmu-

lighederne i forbindelse med en
fremtidig BRT-løsning. Mere end 80
forskellige brugere og trafikanter
kom til orde.
Både fodgængere og cyklister
stoppede op ved den midlertidige
kaffestand, hvor de kunne se fakta
og beskrivelser af trafikløsningen, få
en kop kaffe og give deres meninger og ideer til kende.
Stemningen var god og resultatet
var en række ideer til nye funktioner, hvilke krav de har til brugen af
offentlig transport, samt hvordan
området fungerer i dag.

Mobilitetsnetværket
Der blev i foråret 2019 afholdt en
workshop med Mobilitetsnetværket,
hvor repræsentanter fra virksomhederne, i Lautrupgård, deltog i
idéudviklingen.
Deltagerne blev indledningsvist
præsenteret for projektets indhold,
baggrund og forudsætninger og
gav derefter meninger og ideer til
hvilke funktioner og aktiviteter, der
kan tænkes ind omkring BRT-stoppestederne. Der kom mange ideer
og bud på hvordan man kan skabe
et godt bymiljø og gøre den kollektive transport mere attraktiv, samt til
hvordan en højklasset busforbindelse med helt nye stationer kan være
med til at skabe en fælles fortælling
om Lautrupgård og markedsføre
området - både nationalt og internationalt.
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2.2 Plads til forbedring

Mange visionære forslag
Resultaterne af de tre arrangementer er samstemmende i forhold til,
hvordan området opleves i dag. De
byder også på en række gode og
visionære forslag til både nye funktioner, udvidede stoppesteder og en
fælles fortælling.
Deltagerne syntes generelt, at det
er positivt, at området har en tydelig identitet, grønne områder og
mulighed for, at virksomhederne
kan bruge dem til sociale arrangementer. Området fremstår dog også
noget øde og mennesketomt, og der
mangler mødesteder og liv.
Plads til forbedring
Der findes allerede stærke markører
i Lautrupgårds identitet, men der er
plads til at udvikle dem og skabe en
stærkere og mere grøn og innovativ
profil:
12

Grundlæggende for de indsamlede ideer og ønsker til en fremtidig
BRT-løsning er, at den sikrer, at det
kollektive transporttilbud i Lautrupgård bliver let tilgængeligt, effektivt
og punktligt.
Det skal være let at skifte mellem
transportformerne, og der skal
være nem og direkte adgang til
BRT-stationerne.
Busserne skal komme til tiden og
gerne have flere afgange - også i
aftentimerne og weekenderne.
For at få løftet stoppestederne til at
blive gode bymiljøer og gøre den
kollektive transport mere attraktiv, er det ligeledes vigtigt, at der
skabes funktioner og aktiviteter,
der kan bringe liv i området - også
udenfor normal arbejdstid.

Lautrupgård
Fakta
Areal: 250 hektar (2,5 km2).
Lautrupgård rummer i dag landets
største koncentration af højteknologiske virksomheder.
Området betegnes som Danmarks
svar på ”Silicon Valley” med ca.
20.000 arbejdspladser inden for IT
og teknologi.

2.3 Idéer fra dialogmøderne
Nedenstående er et sammendrag af ideer og input, som deltagerne bidrog med. Der var generelt stort fokus på, at
stedet skal have en klar identitet og en fælles fortælling, hvis det skal udvikle sig i takt med tiden og blive en katalysator for brugen af kollektiv trafik.
Services

Innovation

• Last-mile løsninger: fx cykelparkering,
dele-elcykler og -elløbehjul, lappestation til cykler.
• Toiletter.
• Pick-up-steder for fx indkøb, pakker
eller catering.
• Opsamlingssteder til samkørsel.

• Udvikle og synliggøre områdets
innovative brand.
• Bibeholde status som erhvervsmekka
- i en ny fortælling.

Netværksrummet

• Offentlige rum, hvor virksomheder og
studerende kan netværke.
• Store billboards, hvor aktiviteter og jobopslag kan annonceres og spændende
virksomhedscases kan vises.
• Åben fælles kantine, reception el.lign. med
fx frokost-speeddating.

Instagrammability

• G
 ode foto-muligheder og attraktive
steder, kan brande området på de
sociale medier.

Fælles showroom/lab-dome

• M
 ulighed for udstilling eller test af nye
løsninger.
• Åbent laboratorium, der synliggør og
understøtter innovation.

Ventefaciliteter
Bæredygtighed

• E
 ldrevet BRT.
• Vigtigt at få vist og illustreret i arkitekturen i nybyggeriet, at der tænkes grønt.
• Tiltag der synliggør virksomhedernes
nuværende bæredygtighedsindsatser
og knytter den teknologiske udvikligen
til den grønne omstilling.

•
•
•
•

 i-fi og opladning af mobiltlf.
W
Afskærmning for regn og kulde.
Attraktive og trygge opholdsmuligheder
Realtidsinformation om afgange,
ventetider, etc.

Natur & Bymiljø

Diversitet i bebyggelsen

• S
 tyrke den blandede by.
• Give plads til boliger, nye virksomhedstyper af forskellig størrelse.
• Styrke talentudviklingen gennem et
mere levende studiemiljø.
• Understøtte iværksætteri og start-ups.

• R
 egnvandshåndtering (LAR).
• Grøn korridor, der løber parallelt
med BRT-tracéet.
• Biograf, caféer og sansehaver,
markedspladser og kunst.
• Aktive stueetager
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3
Områdeanalyse
Områdeanalysen omfatter en kortlægning af Lautrupgårds
bymæssige og trafikale udfordringer, og giver et overblik over
de potentialer, som en BRT-løsning kan være med til at forløse.
Analysen er brugt som grundlag og forudsætning for det videre
arbejde med design af BRT-løsningen og til at vurdere muligheden for byudvikling i området.
Indledningsvist introduceres den historiske udvikling af området.
Dererefter illustreres de fysiske hovedstrukturer og sammenhænge, de fysiske udviklingsmuligheder, trafikale forhold samt
transportvaner og pendlingsmønstre.
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Vendepunktet

3.1 Lautrupgårds historie

7

1966 – arkitektkonkurrence for nyt boligområde

1972 – byplan for erhvervsudvikling af Lautrupgård

Historien kort fortalt
Lautrupgård er oprindelig landbrugsjord og har fået sit navn efter
gårdejendommen, Lautrupgaard.
I 1963 købte kommunen landbrugsjorden med by- og boligudvikling for
øje og som svar på befolkningstilvæksten i hovedstadsområdet. Udviklingsprojektet blev imidlertid ramt
af den samfundsmæssige krise med
øget inflation og store rentestigninger
på boliglån.
I 1972 udarbejdede kommunen en
ny byplan, som i stedet for boliger
havde fokus på erhvervsudvikling.
Planlægningen resulterede i relativt
store matrikler med store domiciler
placeret i et åbent, grønt landskab.
En omfattende byggemodning med
et differentieret trafiksystem blev
gennemført, her fik især bilerne
optimal tilgængelighed. Stier blev
anlagt i et separat og grønt stisystem
gennem området.
Lautrupgård blev fra starten af
1970’erne det nye erhvervsmæssige
fyrtårn i kommunen.

Lautrupgård nu og i fremtiden
Lautrupgård konkurrerer i dag
med andre erhvervsområder om
tiltrækning af nye virksomheder
og talenter. Her står Lautrupgård
stærkt med en klar profil inden for
IT og teknologi og en stor andel af
internationale virksomheder.
Der er således et stort potentiale
for at bygge videre på områdets
succes ved at skabe endnu bedre
rammer for innovation, rekruttering
af danske og internationale talenter.
Her handler det også om at styrke
bymiljøet, skabe flere mødesteder
og invitere bylivet ind - også udenfor arbejdstiden. Presset på infrastrukturen og dårlig fremkommelighed i myldretiderne forringer dog
tilgængeligheden til Lautrupgård.
En fremtidig udvikling kræver derfor
innovative og effektive kollektive
trafikløsninger.

1972

9

Transformationen er i gang
Transformationen til et innovationskvarter med blandet boliger og
erhverv er allerede i gang. Tre nye
boligprojekter er undervejs, og der
etableres flere kontorfællesskaber.
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3.2 Den trafikale situation
Hillerød

356
Rudersdal

505

Frederikssund

451

Furesø

663
Egedal

Lyngby-Taarbæk
Gentofte

538

1.069

595
LAUTRUPGÅRD

Ballerup

674

1.318

Gladsaxe

503
Herlev

237

4.109

København &
Frederiksberg

Holbæk

336
Roskilde

768

458

Hvidovre

Høje-Taastrup

281
Dragør & Tårnby

482
Greve

Ind- og udpendling
Ifølge data fra Danmarks Statistik
(2011-2015) er der ca 18.000,
der pendler ind og ud af Lautrupgård-området.
Knap 4.400, eller ca. en fjerdedel, af
disse er fra København, Frederiksberg eller Amager.
Derudover pendler ca.1832.300
til
Næstved
Lautrupgård fra kommunerne lige
nord for centralkommunerne.
Internt i Ballerup er der ca. 1.300
der pendler til Lautrupgård, svarende til 7 %.
Ses der på de regionale korridorer
mod hhv. Kalundborg, Slagelse,
(Fyn) og Syd-havsøerne udgør disse
hver 2-3 % af pendlingen, svarende
til 400-500 pendlere hver.
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Pendlingsanalysen viser, at København er det største indpendlingsopland, efterfulgt af den interne
indpendling fra resten af Ballerup.
Køge
Også Egedal,
Roskilde og Fre313
deriksberg giver stor indpendling
sammen med Gladsaxe og Furesø.
Foruden pendling til arbejdspladser
er der mange ture til området f.eks.
i form af uddannelsespendling,
erhvervsture, kunder til virksomhederne eller anden undervisning.
Især uddannelsespendling er her
vigtig, da studerende er blandt de
hyppigste brugere af kollektiv trafik
og oftest pendler samtidigt med
erhvervspendlerne.

Figur: Som det fremgår af illustrationen, har
Lautrupgård en markant rolle i den regionale
kontekst. Man bør derfor tænke hele rejsekæden ind, hvis Regional
det skal
være tilattraktivt
indpendling
Lautrupgårdfor
fordelt på kommuner
pendlerne, der kommer
langvejs fra, at benytte
BRT frem for bil.
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1000-1500
1500<
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6.

Trafikafvikling
Morgen og eftermiddag er der
trængselsproblemer på alle adgangsvejene til Lautrupgård, hvilket
giver fremkommelighedsproblemer.
Dette påvirker fremkommeligheden
for den kollektive transport og forringer tilgængeligheden til området i bil.
I krydset Malmparken/Ballerup Byvej/Lautrupparken er der kødannelse
både på Malmparken mod nord og
fra Ballerup Byvej (V) mod Lautrupparken.
Tilbagestuvningen på Malmparken
strækker sig videre ad Industriparken, som mange bruger til at køre fra
motorvejen til Lautrupparken.

6
8

7.

På Ring 4 er der kødannelser i
begge retninger og i det såkaldte
‘Chokoladekryds’ ml. Ring 4/Ballerup Byvej er der tilbagestuvninger i
stort set alle sving.
Der er ligeledes kødannelser i venstresvinget fra Ring 4 mod Klausdalsbrovej på grund af køerne på
Klausdalsbrovej.
På Klausdalsbrovej er der også kødannelse i myldretiden, dels mellem
Ring 4 og Lautrupparken, dels mod
Lautrupparken fra øst.
Som det fremgår, er der allerede i
dag trængsel i myldretiden og i takt
med urbaniseringen og Lautrupgårds udvikling, vil flere arbejdspladser og borgere øge presset
på infrastrukturen. Adgangen for

8.

busserne til BRT-tracéet bør også
sikres med god fremkommelighed,
således at regulariteten er god og
dermed gør BRT’en attraktiv.
Den forventede udvidelse af Ring 4
fra Ballerup C til Hillerødmotorvejen
vil medføre en forbedret kapacitet
på denne strækning, men der vil
stadig være trafikale problemer på
de direkte adgangsveje og kryds
til Lautrupparken og Klausdalsbrovej, medmindre kapaciteten i disse
kryds øges.
I forbindelse med BRT-løsningen
skal vejnettet og placeringen af parkeringen tænkes aktivt ind i forhold
til at udløse potentialerne for en
byudvikling.
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Det regionale kollektive net

S tr a tegis k k ollek
tivnet
R-bus

Movias
strategiske
net
A-Bus
C-bus

S-bus
C-bus
E-bus

Bane
(eksisterende/
under anlæ g)

Øvrige mellembys linjer

Bane

Bane (eksisterende/under
anlæg)
( eksisterende/

under anlæ g)

LAUTRUPGÅRD

Malmparken St.

Københavns
Lufthavn

Illustrationen viser de kollektive regionale transportruter til og fra Lautrupgård.

Det kollektive net
Lautrupgård er relativt godt koblet
op på det kollektive hovednet i de
tidsperioder, hvor E-busserne er i
funktion.
En god opkobling bl.a. til lufthavnen har stor betydning for at kunne
tiltrække virksomheder i fremtiden.
Rejsetid til lufthavnen er ca. 50
min med kollektiv transport, hvilket
svarer til rejsetid i bil i myldretiden.
Udenfor myldretiden kan man komme i bil til lufthavnen på 30 min.
Rejsetiden med kollektiv transport
afhænger dog af, hvor virksomhederne er placeret i Lautrupgård og
tidspunktet for rejsen.
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Om aftenen kan tiden til den nærkapaciteten på Ring 4 også omfatter
meste station eller busstop være 15
en højklasset kollektiv betjening.
min. længere, da E-busserne ikke
kører.
Der er behov for et større BRT-net,
Det regionale kollektive net
Der ses derfor et stort potentiale for, der
understøtter det stigende antal
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Illustrationen viser bevægemønstre for
cykler (de grønne streger) og gående (de gule streger) i hhv. morgen og
eftermiddag. Tallene på kortet refererer
til på- og afstigere pr. dag.

Ballerup Boulevard

Sydlige stop.

Passagerstrømme
Busstoppestedet ved Malmparken
Station er det største med 2473 daglige på- og afstigere. I Lautrupgård
er stoppet på Lautrupparken syd for
Borupvang det mest benyttede med
1559 daglige på- og afstigere.

Det gælder også for det nordligste
stoppested på Lautrupparken, der
er det næststørste i Lautrupgård
med 869 på- og afstigere. Her viser
droneoptagelsen også, at flere
fodgængere krydser i gadeplan i
stedet for at benytte tunnelen.

Der er gennemført droneoptagelser i
morgen og eftermiddagsmyldretiden
til at kortlægge cykel- og fodgængerflowet i Lautrupgård. Her ses det,
at de fleste fodgængere benytter det
separerede stisystem og tunnellerne
under vejen, men der er også nogle
fodgængere, der vælger at krydse
vejen i gadeplan for at komme over
til busstoppestedet.

En analyse af gangafstandene fra
busstoppestederne viser, at fra en
lang række virksomheder er den
reelle gangafstand til et busstoppested mere end 400 meter, hvilket
kan være en barriere i forhold til at
tiltrække flere til at benytte bus.  
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3.3 Bymæssige rammer
Parkering og indgange
Lautrupgård har et areal på ca.
1.500.000 m2, hvoraf parkering på
terræn optager ca. 330.000 m2.,
hvilket er ca. 25 % af det samlede areal. Det svarer til ca. 13.000
p-pladser.
Parkeringen håndteres ved de enkelte virksomheder på egen matrikel
og tættest på indgangen til bygningen.
Derved er parkeringen typisk det
første man møder, når man ankommer til virksomhederne.
Nye parkeringsløsninger kan frigive
arealer til byfortætning og andre
funktioner, som kan skabe bykvalitet
og byliv omkring virksomhederne,
hvis arealerne planlægges i
anlæg.
Parkeringsareal
Hovedindgang

Matrikler og ejerforhold
Der er mange store matrikler i området. For at kunne ændre områdets
struktur væsentligt, kræver det at
alle grundejere engagerer sig.
Ved at planlægge området på tværs
af matriklerne åbnes mulighed for at
finde fælles løsninger på ny byudvikling, fx fælles parkeringsstrategi
og opholdsarealer.
Mange af ejendomsbesidderne
er professionelle aktører, som har
fokus på langsigtede løsninger.
Matriklerne har fået forskellige
farver for, at gøre det nemmere
at se, hvor grænserne går.
Matrikelskel
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Udviklingsmuligheder jf.
eksisterende lokalplaner
I dag er det samlede restareal til byudvikling (jf. gældende lokalplaner)
ca. 400.000 etagemeter, dvs. en fordobling af det eksisterende byggeri.
Generelt er udviklingsmulighederne
størst på de matrikler, som ligger i
yderkanten af området.
Ved at etablere en BRT-linjeføring i
Lautrupgård, vil det kunne udløse
stationsnærhed omkring de nye
BRT-stationer, og derved give mulighed for også at fortætte centralt
i området. I kraft af stationsnærheden, vil der yderligere kunne indføres andre p-normer, i de områder.
Bl.a. vil der ved boligbyggeri kunne
laves nogle andre p-løsninger, hvor
parkeringen dobbeltudnyttes.
I de efterfølgende faser er det
nødvendigt at gennemføre en økonomisk absorptionsanalyse for at
fastlægge en realistisk udbygning af
området.
Fredskov

Højt potentiale for udbygning

Beplantningsbælter eller græsarealer med randbeplantning

Middel potentiale for udbygning

Søbeskyttelseslinje
omkring Sømosen

Lavt potentiale for udbygning

Beskyttelseszoner
Der er en række bindinger i forhold
til fredskov og søbeskyttelse, som
skal friholdes for byudvikling og
placering af BRT, etc.
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Områdeanalyse - opsamling
Det følgende er en opsamling på de trafikale udfordringer, som en ny BRT
med fortætning omkring stationer skal være med til at imødekomme, samt
de potentialer som projektet kan være med til at udløse. I udviklingen af
linjeføringer for BRT er der arbejdet aktivt med nedenstående punkter.

Bymæssigt
Potentialer
Matrikel og ejerforhold

Funktioner

Landskab og terræn

Klima

Støj
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•

Fælles løsninger på tværs af matrikler: forbedring af bykvalitet og understøtte omdannelse.

•

Professionelle aktører, som har fokus på langsigtede løsninger.

•

Styrke eksisterende byliv omkring Føtex,
Hotel Lautrup Park, World Trade Center og
Gymnasiet.

•

Muligheder for at åbne områderne mellem
virksomheder ved at skabe attraktive mødesteder, mv.

•

Gode muligheder for at byfortætte omkring
fremtidige stationer for BRT.

•

Grøn diversitet: fx nye grønne rummeligheder
ved at klippe græsset kort visse steder og
lade andre arealer gro til.

•

Attraktive destinationer for walk’n-talk-møder
og gåture – fx Sømosen.

•

Topografien varierer meget og giver området
en særlig karakter med mange skiftende kig
og oplevelser.

•

Samtænke kommunens mål i klimatilpasningsplanen med BRT og byudviklingen.

•

Arealer med risiko for oversvømmelse kan
indtænkes som et rekreativt blåt element.

•

Støjafskærming fx i form af ny bebyggelse
tættest på Lautrupparken.

Udfordringer
•

Mange forskellige grundejere i området.

•

Mono-funktionelt område med store bygningsenheder, som lukker om sig selv.

•

Bylivet foregår mellem p-pladserne og indgangene til virksomhederne.

•

Minimalt liv om aftenen og i weekenden.

•

Store terrænspring og mellemrum mellem
bygninger og knudepunkter.

•

Bindinger i forhold til fredskov, den grønne
kile og søbeskyttelse.

•

Landskabsrummene er store og med relativt
ensformige græsplæner.

•

Risiko for oversvømmelse i flere dele af
området.

•

Trafikstøj fra de omkringliggende veje samt
på Lautrupparken.

•

Støjafskærming er nødvendig, hvis området
skal udbygges med fx boliger.

Trafikalt
Potentialer
Vej- og stinet

Trafikafvikling

Kollektiv trafik

Parkering

Indpendling

Udfordringer

•

Brede vejprofiler muliggør forskellige løsninger for BRT gennem området.

•

Differentieret vej- og stinet kan opleves utrygt
i de mørke timer.

•

Integrering af vej- og stinettet i sammenhæng
med byudvikling.

•

Cyklister kan have svært ved at orientere sig,
da stisystemet er adskilt fra vejnettet.

•

Stinet indtænkes i mulig BRT-linjeføring.

•

Lautrupparken er bred og facadeløs.

•

I forbindelse med BRT-løsningen kan vejnettet
og placeringen af parkering tænkes aktivt
ind i forhold til at udløse potentialerne for en
byudvikling.

•

Morgen og eftermiddag er der trængselsproblemer på alle adgangsveje.

•

I takt med urbaniseringen og Lautrupgårds
udvikling vil flere arbejdspladser og boliger
øge presset på infrastrukturen, hvis den nuværende transportadfærd fortsætter.

•

Skabe god kollektiv opkobling mod Malmparken St. og regionale knudepunkter.

•

E-busserne kører ikke efter kl. 18.

•

Skabe bedre stiadgang til BRT-stationerne,
hvis indgangsforholdene til virksomhederne
indtænkes aktivt i løsningen.

•

400S kører ikke igennem området og trafikbetjener kun dele af området fra Ring 4.

•

Stor afstand fra stoppesteder til virksomheder

•

Manglende faciliteter ved stoppestederne.

•

Nye parkeringsløsninger kan frigive arealer til
byfortætning og byliv.

•

Ca. 25% af arealet i området er parkering på
terræn og derfor et dominerende element.

•

Fælles P-anlæg/-huse skal undersøges ift.
udgifter og indtægter ifb. med byfortætning.

•

Parkeringen håndteres af de enkelte virksomheder på egen matrikel.

•

Parkering kan være med til at håndtere regnvand samt løse udfordringer omkring støj.

•

Mangel på cykelparkering ved stoppestederne.

•

Lautrupgård er godt koblet op på det kollektive hovednet når E-busserne er i funktion.

•

•

En god opkobling bl.a. til banenettet, og
dermed lufthavnen, har stor betydning for at
kunne tiltrække virksomheder i fremtiden.

Om aftenen kan tiden fra virksomhedrene til
den nærmeste station eller busstop være 15
min længere, da E-bussen ikke kører.
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4
Førerløse busser
I og med, at udviklingen af Lautrupgård skal ses i et langt tidsperspektiv, skal omdannelsen af erhvervsområdet også ske med en
10-15 års horisont. Det er derfor vigtigt at indarbejde parametre,
som kan have betydning på lang sigt.
Et sådant parameter er fx førerløs busdrift. I disse år sker der store teknologiske fremskridt inden for automatisering på mobilitetsområdet, og nogle af de nye teknologier forventes da også at kunne sikre førerløs drift af busser inden for de næste 10 år. Udvikling
af førerløs busdrift kræver gode forsøgsmiljøer, hvor teknologien
og driftskoncepterne kan testes over en længere periode.
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4.1 Potentialer i Lautrupgård

Transportministeriets ekspertgruppe
om mobilitet konkluderede i 2018, at
automatisering/førerløs drift vil gøre
BRT-anlæg mere attraktive end for
eksempel letbaner. BRT med eget
tracé vil også kunne fremrykke implementeringen af førerløse busser,
i det kørsel i eget tracé gør førerløs
drift nemmere at håndtere end kørsel i blandet trafik.
Lautrupgård er et oplagt
testområde for førerløs busdrift
Vejforholdene med få store overordnede veje, mange mindre stikveje ud
i området, samt Malmparken Station
som ophængspunkt til omverdenen, gør det muligt at teste flere
forhold - blandt andet flere typer af
driftsmæssige situationer. I analysen
af mulige BRT-linjeføringer har der
været fokus på netop perspektiverne
ved førerløs busdrift, her særligt i
forhold til kompleksiteten vedrørende
antallet af svingbevægelser, krydsninger af de større veje, m.m. I Lautrupgård er der lagt op til at etablere
BRT-tracé på hele strækningen,
hvilket gør det betydeligt lettere at
implementere førerløse busser end
hvis busserne skulle køre i blandet
trafik.  

Ud over de infrastrukturelle forhold
gør også Lautrupgårds mange
højteknologiske virksomheder det
muligt at koble innovation og test af
førerløs busdrift med de lokale virksomheder og universiteters store
viden om teknologi.
De studerende på DTU Ballerup
vil få en unik mulighed for at lade
test af førerløs busdrift og udvikling
af teknologien bag indgå direkte i
deres studier.
Førerløs busdrift giver nye
muligheder for busbetjeningen
Implementering af førerløs busdrift
giver nye muligheder i busdriften.
Dels vil det kunne reducere
driftsomkostningerne markant med ca. 50 pct.-, og dermed give
kommuner og regioner mulighed for
at øge antallet af afgange inden for
den økonomiske ramme.
I forhold til fx Lautrupgård ville det
øge tilgængeligheden markant.
Og dels vil det give nye muligheder rent driftskonceptmæssigt, da
eksempelvis on-demand kørsel
i ydertimerne (aften og weekend
samt ferieperioder) vil kunne styrkes væsentligt.

I Lautrupgård vil det betyde, at
medarbejdere, gæster og brugere
af området vil kunne bestille busdrift fra Malmparken Station til de
respektive virksomheder og destinationer, når behovet er der.
Kørsel med førerløs busdrift på de
regionale buslinjer til og fra
Lautrupgård har nok et lidt længere
sigte, da det vil kræve meget kørsel
i blandet trafik på svære infrastrukturelle strækninger.
Men, on-demand kørsel internt i
Lautrupgård kan, med anlæg af et
BRT-vejtracé, godt realiseres inden
for en kortere årrække i sammenhæng med udviklingen og
omdannelsen af Lautrupgård. Det er
dog ikke et krav, at der etableres en
BRT-infrastruktur, men det vil klart
fremrykke tidspunktet for, hvornår
førerløs busdrift kan være en
realitet i Lautrupgård.
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5
Forslag til
linjeføring
Valg og fravalg af BRT-linjeføringer er sket i
tæt samarbejde med Movia og Ballerup Kommune samt på baggrund af input fra dialogen
med virksomheder, grundejere og buspassagerer.
Figuren illustrerer, hvordan seks mulige linjeføringsforslag er udsprunget af en indledende
screening. Disse seks forslag er vurderet på
et overordnet niveau i forhold til deres trafikale
og bymæssige potentiale.
Af dem er der valgt tre linjeføringer, som er
vurderet udfra et bystrategisk perspektiv samt
en række kriterier, bl.a. forventet rejsetid for
busserne, fremkommelighed for biler, adgang
og tilgængelighed til stoppesteder, potentiale
for førerløs drift, mfl.
På baggrund heraf har Ballerup Kommune og
Movia valgt et hovedforslag A og en variant
heraf A-1, samt forslag C, hvis effekter beskrives nærmere i kapitel 8 og 9.
På de kommende sider er de vigtigste
argumenter for valg og fravalg af linjeføringer
beskrevet.
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Udvælgelsesproces

5.1 Seks mulige linjeføringer
Linjeføring A1

Linjeføring B1

Linjeføring B2

FRA
VAL
G

T

-

Princip: Central placering af BRT på
Lautrupparken gennem området.
BRT-linjeføring
350S og busvej til TRYG
BRT-station/stoppested

S

S-tog station

S

S

S

Princip: Kommer tæt på eksisterende bylivsskabende funktioner.
Fravalgt: Det er ikke muligt at få
plads til BRT-tracé på Lautrupvang
under Schneiders og ved kommende boliger ved Sømose Hegn

Princip: Kommer tæt på de fleste
store virksomheder og bylivs- skabende funktioner. Der er mange
knæk på linjeføringen, som samlet
set giver lav fremkommelighed for
BRT’en.

Afstand til stop

Linjeføring C1

Linjeføring C2

FRA
VAL
G

FRA
VAL
G

PRINCIP C3: KOMBINATION-CENTRALT/TÆT PÅ FUNKTIONER

T

Linjeføring C3

T

100 M

300 M

200 M

200 M

200 M

200 M

Princip: Kombinerer ideen om en direkte forbindelse med en placering,
hvor der allerede er funktioner i dag.
BRT-linjeføringen orienterer sig mere
til bygningernes nuværende indgange.

200 M

300 M

300 M

100 M

300 M

200 M

300 M

100 M

S

200 M

100 M

100 M

S

100 M
300 M

100 M

S

100 M

100 M

100 M

100 M

100 M

100 M

KOMBINERET CENTRALT I OMRÅDET OG TÆT PÅ FUNKTIONER
Princip: Svarende til C1, men
Princip: Svarende til C1, men løber
betjener Tryg.
langs Industriparken og i en ny vejFravalgt: Omvejen for at kunne
tilslutning til Ballerup Byvej.
betjene Tryg er for stor for de regio- Fravalgt: Det er vanskeligt at indnale busruter.
passe BRT-tracé på Industriparken.
7
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300 M

5.2 Tre udvalgte linjeføringer
Valg af linjeføring A1
BRT placeret i midten af vejen i
eget tracé fra Malmparken Station
og ind i omr ådet, kan markere
Lautrupgårds trafikale opkobling på
en ny måde og synliggøre områdets identitet med et designudtryk,
der signalerer nytænkning og
kvalitet.

Køretid
40E og 55E: 5-6 min, hvilket vil
forbedre køretiden med 1,5 min ift.
i dag.

Valg af linjeføring B2
BRT intergreret i den eksisterende
bystruktur.
Her er det lettere allerede fra
starten at styrke byknudepunkter
omkring stoppesteder.

Køretid
40E og 55E: 9 min, hvilket vil forringe køretiden med 2 min ift. i dag.

Valg af linjeføring C1
Her kombineres en direkte forbindelse med en placering, hvor der
allerede er funktioner i dag. BRT
linjen ligger ikke på hovedfærdselsåren Lautrupparken, men bag ved
bygningerne og orienterer sig til
bygningernes nuværende indgange.

Køretid
40E og 55E: 7 min, hvilket er en
uændret køretid ift. i dag.

350S: 3,5 min, hvilket vil forbedre
køretiden mellem 0,5 - 1 min ift. i
dag.

S

350S: 4,5 min, hvilket er en uændret
køretid ift. i dag.

S

S
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350S: 3,5 min, hvilket vil forbedre
køretiden med 0,5 - 1 min ift. i dag.

BRT-linjeføring
350S og busvej til TRYG
BRT-station/stoppested

Faktaboks: dagens situation
Køretid busser: (40E og 55): 7 min
Køretid busser: (350S): 4 min

S

S-tog station

Afstand til stop

Fordele

Ulemper

Trafik
• Direkte forbindelse gennem området - effektiv
drift.
• 10 % flere passagerer end i dag, som følge af
ændret opland/køretid.
• Tydelig visuel prioritering af den kollektive trafik.

Trafik
• Mange virksomheder længere væk end 400 m fra
BRT station.
• Lautrupparken får et ca. 10 meter bredere vejprofil
end i dag, hvis de nuværende kørespor til biler skal
bevares.

Byrum
• Let aflæselig - nemt at finde stoppesteder.
• Potentiale for at skabe en hovedgade, hvor stationer bliver nye bymæssige knudepunkter, der
samler livet i området.
• Høj brandingværdi.

Byrum
• Hovedindgange vender idag ikke ud til Lautrupparken.

Fordele

Ulemper

Trafik
• Forbindelse som er tæt på eksisterende funktioner,
fx Føtex og Gymnasiet.
• 5 - 10 % flere passagerer end i dag, som følge af
ændret opland/køretid.

Trafik
• Større anlægsudgifter pga. lang strækning.
• Ineffektiv drift pga. mange sving og krydsninger.
• Anlæggelse af fem nye signalregulerede kryds.
• Desuden er Industriparken ikke egnet til BRT.

Byrum
• Knudepunkter understøtter eksisterende lokalt
byliv.
• Større fortætningspotentiale rundt om knudepunkterne, når de placeres inde i området.

Byrum
• De nye byrum omkring BRT-stationerne vil ikke
være synlige fra hovedvejen.

Fordele

Ulemper

Trafik
• Ind og udkørsel af området via hovedvejen - let
aflæselig.
• Vestlige del af linjeføringen er placeret mod virksomhedernes hovedindgange.

Trafik
• Sving gennem fem signalreguleringer.
• Anlæggelse af to nye signalregulerede kryds.
• 0 - 5 % flere passagerer end i dag, som følge af
ændret opland/køretid.

Byrum
• To knudepunkter til at markere ankomst/udkørsel.
• Stort udbygningspotentiale omkring den vestlige
del.

Byrum
• BRT-tracéet tager en del af Centralstien.
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HOVEDFORSLAG A

5.3 Valg af hovedforslag

S

S

S

Vej

BRT-linjeføring
350S og busvej til TRYG
BRT-station/stoppested

S

BRT Tracé

S-tog station

BRT Trace + Vej (2x2 spor)

Afstand til stop

På baggrund af de indledende analyser og en række vurderingskriterier
er der valgt et hovedforslag (A) og
et alternativ (forslag C). Hovedforslaget har dog en variant (A-1), der har
fokus på at neddrosle biltrafikken på
Lautrupparken ved at give mulighed
for en ny vejtilslutning til Ring 4.
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BRT Trace + Vej (2x1 spor)

Hovedforslag A
BRT kører på Lautrupparken.
Vejtracéet udvides, så eksisterende
fire kørespor til biltrafik bevares, og
der bliver plads til midterlagt BRT
tracé.

Vej inkl. bus
Signalregulering

VARIANT A-1

S

S

S

BRT-linjeføring
350S og busvej til TRYG
BRT-station/stoppested

S

S-tog station

Afstand til stop

Variant af hovedforslag A-1
BRT kører på Lautrupparken.
Lautrupparken indsnævres til to kørespor for biler ved, at der etableres
en ny vejtilslutning på Ring 4 samt
en ny nord-sydgående vej i Centralstiens tracé mellem Borupvang og
Lautrupbjerg.

Vej
BRT Tracé
BRT Trace + Vej (2x2 spor)
BRT Trace + Vej (2x1 spor)
Vej inkl. bus
Signalregulering

Forholdene omkring vejtilslutning på
Ring 4, er beskrevet i Kap. 7.
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FORSLAG C

S
S

BRT-linjeføring
350S og busvej til TRYG
BRT-station/stoppested

S

S-tog station
Afstand til stop

Forslag C
I denne løsning føres BRT ad
Borupvang og Centralstiens nuværende tracé mellem Borupvang og
Lautrupbjerg.
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S

Vej
BRT Tracé
BRT Trace + Vej (2x2 spor)
BRT Trace + Vej (2x1 spor)
Vej inkl. bus
Signalregulering

6
BRT-anlæggets
udformning
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6.1 Forudsætninger og
principper for udformning
I det følgende beskrives forslag til BRT-design for de tre linjeføringsforslag
herunder indpasning i gaderummet og arealbehov.

Figur 1: BRT ved Malmparken Station,
med sidelagt tracé og sidelagte perroner
(vist med rødt).

Figur 2: Forslag til busvej ved Tryg, samt perroner (vist med rødt).

Gennemgående designprincip
Det gennemgående designprincip
er, at BRT’en kører i eget tracé hele
vejen for at sikre høj fremkommelighed og god komfort, så bussen
kan ankomme til BRT-stationerne til
tiden.
BRT-tracéet er placeret midterlagt
i vejen med en bredde på 7 m. på
hele strækningen fra nord for Malmparken Station til Klausdalsbrovej.
Ved Malmparken Station er perroner
og tracé sidelagt, hvilket giver nem
adgang til S-toget. se Figur 1.
Linjeføringen tilsigter at være så retlinet som muligt og med få og store
kurver for at sikre god kørekomfort
og kort rejsetid. Derfor er udformningen som udgangspunkt baseret på
krav til letbaner.
Forslag C har fokus på, at linjeføringen ligger helt tæt på koncentrationen af arbejdspladser og studerende samt butikker, hvilket giver et
mere kurvet forløb.
Stationsperroner er placeret sidelagt
langs hele BRT-strækningen og
perroner ligger overfor hinanden.
Perroner er udformet med en læng34

de på 42 m. inkl. ramper, svarende
til at der kan holde to busser samtidig. Bredden af perronerne er 4 m.
(inkl. sikkerhedsafstand fra bagkant
af perron ud mod kørebane). Dette
vurderes som tilstrækkeligt til, at
der kan placeres de nødvendige
faciliteter.
Der er optegnet en sikkerhedszone
på 0,5 m mellem både BRT-tracé
og kørebaner samt perron og kørebaner. Adskillelsen mellem BRT-tracé og kørebaner bør udføres med
fysisk afgrænsning, fx i form af
kantstensafgrænsede heller. Dette
giver den største sikkerhed for, at
BRT-tracéet ikke benyttes af øvrig
trafik fx til overhalinger.
Busvejen til Tryg er også baseret
på den i vejreglerne anbefalede
bredde på 7 m. for et dobbeltrettet
særligt bustracé (BRT), se Figur 2.
Dette forudsætter, at stien omlægges på dele af strækningen og at
ca. 8-10 parkeringspladser ved
Tryg fjernes. Der etableres en sikkerhedsafstand på 0,5 m til stiforbindelser.
Der etableres et nyt kryds på lokalvejen til Klausdalsbrovej lige syd for

indkørslen til Tryg’s parkeringsplads.
Strækningen mellem Malmparken
Station og syd for krydset Borupvang/Lautrupparken er identisk for
de tre linjeføringer, dog er der kun
ét kørespor for biler i hver retning
i A-1 mellem Borupvang og Ballerup Byvej. Tilsvarende er busvejen
via Tryg mellem Klausdalsbrovej
og Lautrupparken, samt de fremkommelighedstiltag som foreslås
for Lautrupvang, identisk for de tre
linjeføringer.
De tre tværprofiler
På modstående side er hver linjeføring beskrevet på baggrund af
BRT’ens indpasning og tværprofil.
Der er tale om et hovedforslag (A)
samt to alternativer hertil (forslag A-1
og forslag C).

Gennemgående designprincip
Vejbredde: 7 m
Perronlængde: 42 m. (inkl. ramper)
Perronbredde: 4 m. (inkl. sikkerhedsafstand)

Figur 3: Tværprofil på Lautrupparken i Hovedforslag A (her set mellem Lautruphøj og Lautrupbjerg).

Hovedforslag A
I hovedforslag A etableres BRT midterlagt langs
Lautrupparken på hele strækningen, og nuværende kørespor og svingbaner for biltrafikken
fastholdes, se figur 3.
Der etableres stationer lige syd for hvert af de
tre signalregulerede kryds på strækningen ved

hhv. Borupvang, Lautruphøj og Lautrupbjerg.
Desuden etableres cykelsti og fortov langs
Lautrupparken i begge sider. Dette betyder at
tværprofilet øges med ca. 10 m ved etablering
af både BRT og cykelsti/fortov – dog forsvinder
midterrabatten mellem kørebanerne.

Ved indkørsel til busvej mod Tryg vil bussen
skulle svinge til højre over kørebanen, hvilket
betyder, at den ligeudkørende biltrafik ikke kan
afvikles samtidigt. Dette skal løses signalteknisk.

Figur 4: Tværprofil på Lautrupparken i forslag A-1 (her set mellem Lautruphøj og Lautrupbjerg).

Forslag A-1
Forslag A-1 adskiller sig fra hovedforslaget ved,
at antallet af kørespor til biler reduceres til èt i
hver retning langs Lautrupparken, dog ikke mellem Lautrupbjerg og Klausdalsbrovej. Antallet af
svingbaner for biltrafikken fastholdes som i dag,

og stationsplaceringen er den samme som i
hovedforslaget.
Desuden etableres cykelsti og fortov langs
Lautrupparken i begge sider. Dette betyder at
tværprofilet øges med ca. 3 m ved etablering
af både BRT og cykelsti/fortov – dog forsvinder

midterrabatten mellem kørebanerne.
Der etableres en ny vej langs Centralstien
(mellem Borupvang og Lautrupbjerg) med ny
adgang til/fra Ring 4 mod Lautruphøj, som
”erstatning” for det reducerede antal kørespor
på Lautrupparken.

Figur 5: Tværprofil på Borupvang i forslag C (her set mellem indkørsel til Føtex og hotellet).

Forslag C
Forslag C adskiller sig fra de andre forslag ved,
at linjeføringen drejer væk fra Lautrupparken
mellem Borupvang og Lautrupbjerg. På denne
strækning etableres et BRT-tracé midterlagt på
hhv. Borupvang og Lautrupbjerg, og herimellem
etableres BRT-tracé tæt på (primært lige øst for)

Centralstien.
Stationen syd for Borupvang er den samme
som i de andre forslag.
De øvrige stationer etableres langs Centralstien (mellem gymnasiet og Topdanmark) og
Lautrupbjerg (lige vest for krydset Lautrupparken/Lautrupbjerg). Placeringen vest for

Lautrupparken muliggør, at en bus fra busvejen
mod Tryg kan køre ind i BRT-tracéet og anvende BRT-stoppet, hvilket ikke havde været muligt
med en placering på Lautrupparken.
Tværprofilet på Borupvang er ca. 32 m, hvilket
er ca. 8 m bredere end dagens situation. Det er
især indpasningen af BRT, som gør, at profilet
ændrer sig.
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Forslag C – fortsat
Tværprofilet på Centralstien er ca. 11 m, hvilket
er ca. 7 m bredere end dagens situation. Det
er indpasningen af BRT, som gør, at profilet
ændrer sig.
Centralstien for de bløde trafikanter skal
tilpasses BRT-tracéet enkelte steder. Cykelsti
og fortov langs Borupvang og Lautrupbjerg
er placeret syd for vejen som dobbeltrettet
cykelsti/fortov, som i dag. Dette skyldes en
fortsat udnyttelse af stiunderføringerne under
Lautrupparken, og en minimering af det samlede tværsnit, ved ikke at have cykelsti og fortov
i vestgående retning både nord og syd for
Borupvang og Lautrupbjerg.

Figur 6: Tværprofil på Centralstien i forslag C (her set
mellem Føtex og Topdanmark).

6.2 Arealbehov
Her vurderes behov for ekspropriationer og flytning af eksisterende
anlæg og bygninger baseret på
optegningerne af forslagene. Herudover giver optegningen mulighed for
at vurdere i hvilket omfang, eksisterende vejanlæg skal udvides og/
eller ombygges.
Dette skal dog tages med forbehold, da der er vist dagens svingbanelængder og ikke det fremtidige
behov ved hver løsning.
Fælles for forslagene
Ved Malmparken Station er broen
under S-banen uændret, men der
er et øget arealbehov syd for broen i vestlig side for at give plads til
afslutning af BRT og venstresvingbane i forlængelse heraf.
Mellem Malmparken og Borupvang
er det nødvendigt at udvide vejprofilet i begge sider.
Mellem Malmparken og Metalbuen
er der tre indkørsler i vestlig side,
som kun vil få adgang ”højre ind/
højre ud” frem for ind- og udkørsel
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i alle retninger som i dag. Mellem
Metalbuen og Industriparken er
der én indkørsel i vestlig side, som
kun vil få adgang ”højre ind/højre
ud” frem for ind- og udkørsel i alle
retninger som i dag.
Mellem Industriparken og Ballerup
Byvej (på vestlig side af Malmparken) er det nødvendigt at erhverve
arealer, som i dag anvendes til
p-pladser.
Stier og kryds kræver om- og udbygning, som betyder, at der er et
øget arealbehov ved alle kryds.
Busvejen
Busvejen ved Tryg etableres
mellem KMD og deres p-pladser
mod nord, og her kan der forekomme behov for at foretage mindre
justeringer af p-pladsen. Tilslutning
til Lautrupparken flyttes mod nord,
hvilket betyder et arealbehov her
mellem Lautrupparken og p-pladser ved KMD. Tilkørsel til p-pladser
ved KMD skal signalreguleres,

således at biler kan holdes tilbage, når der kommer en bus. Stier
omlægges mellem Tryg og KMD,
således at stisystem er placeret syd
for busvejen.
Ved Tryg vil en BRT-station og busvej betyde, at flere parkeringspladser må fjernes. Antallet afhænger af,
om der laves en alternativ udformning af parkeringsarealet eller om
de berørte parkeringspladser blot
nedlægges. Skønsmæssigt er der
tale om 8-10 p-pladser.
Optegninger af de tre
linjeføringer
Kortfattet adskiller forslagene sig fra
hinanden på følgende punkter:
Hovedforslag A
Mellem Borupvang og Klausdalsbrovej er det nødvendigt at udvide
vejprofilet i begge sider for at få
plads til BRT, cykelstier, fortove og
fastholde de fire kørespor, der er i

dag på Lautrupparken. Midterrabatten, som kendes i dag, forsvinder,
men erstattes enkelte steder med en
ny grøn kile.
Forslag A-1
Adskiller sig fra hovedforslaget ved,
at arealbehovet langs Lautrupparken
(syd for Lautrupbjerg) er mindre, da
der kun er et kørespor til biler i hver
retning. Forslaget adskiller sig også
fra hovedforslaget ved, at der skal
etableres en ny vej for biltrafik langs
med Centralstien og mellem Ring
4 og Lautruphøj, med tilhørende
signalregulerede kryds. Dette kræver
arealerhvervelse på hele strækningen samt tilladelse til at anlægge vej
gennem en fredskov og tilslutning til
Ring 4 i nærheden heraf.

Forslag C
Adskiller sig fra de andre forslag
ved, at arealbehovet langs Lautrupparken mellem Borupvang og
Lautrupbjerg vil være begrænset.
Men både på Borupvang og Lautrupbjerg er der et stort arealbehov.
Udvidelse af tværprofilet på Borupvang betyder, at der skal nedlægges 6 p-pladser, og at indkørslen til
Føtex skal flyttes mod vest.
Dette betyder også, at Føtex’s varegård skal betjenes på anden vis
end i dag. BRT langs Centralstien
betyder, at der skal erhverves areal
til BRT-tracé og station og samtidig
skal stien enkelte steder flyttes en
smule. Krydset Centralstien/Lautruphøj skal signalreguleres, da biler
og busser ved BRT-tracéet krydser
hinanden.
Langs med Lautrupbjerg vil der
være et stort arealbehov, som
minder om Borupvang. Desuden
forsvinder kantstensparkeringen
her.

Opsummering
Samlet set er der ingen bygninger,
der skal eksproprieres ved de tre
forslag.
Ved forslag C skal der flyttes en
transformerstation og enkelte
virksomheder vil opleve ændrede
adgangsveje langs Malmparken,
Borupvang og Lautrupbjerg.
Samlet set er der især tale om
nedlæggelse af nogle parkeringspladser og/eller arealerhvervelse af
grønne arealer for at skabe plads
til BRT og cykelsti og fortov (langs
Lautrupparken).

6.3 Forbedre fremkommeligheden for 350S
Som led i projektet er fremkommeligheden for 350S på Lautrupvang
vurderet.
Dog er det ikke en del af selve
BRT-projektet og dermed ikke vist på
optegningen.
Men nedenfor er nogle idéer til,
hvordan fremkommeligheden kan
forbedres for denne buslinje:
Krydset Lautrupparken/Lautrupvang - etablere en selvstændig
bus-venstresvingsbane, så bussen
uafhængig af øvrig trafik kan køre

frem til krydset og være klar til at
svinge til venstre, når den får signal
hertil.
Lautrupvang - etablering af svingbaner for biler (både højre og venstre) ved indkørslerne til p-pladserne ved DTU og de øvrige p-pladser
på vejen, så denne svingende
biltrafik ikke forsinker bussen.
Opgradere stoppestedet ved DTU
til en form, der passer ind i de skalerbare stationer langs BRT-tracéet.
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7
Byfortætning,
byrum og
stationsdesign
Hovedforslag A, med de tre nye stationer skaber
mulighed for at binde Lautrupgård effektivt sammen. Derved kan man skabe nye forbindelser og
sammenhænge i området, som kan understøtte
nye byrum og attraktioner, og give muligheder for
byudvikling med boliger, arbejdspladser og detailhandel, mv.
Med udgangspunkt i analyserne er der udarbejdet
en række hovedgreb, en strategi for fortætning,
vision for stationsområderne samt forslag til stationsdesign.
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7.1 Hovedgreb

Trængsel
Kødannelse er en af de ting der virkeligt betyder noget for livskvalitet. Tag bussen- drik kaffe og læs avisen..

BlandedeBlandede
Funktioner
Blandede
Funktioner
Funktioner

-

Kvaliteten
Kvalitetenaf
afdet
detsamlede
samled
bilitetskoncept
bilitetskoncept

Fra introverte
tilbud
til rekreative
blandet
bytilbud
med
delte
rekreative
tilbud
Særlige
byggedrifts
Særlige
byggeeller
driftsrekreative
Fra introverte
til by
blandet
byeller
med
delte
Fra rekreative
introverte
rekreative
tilbud til
blandet
med
delte
rekreative
tilbud tilbud

mæssige
mæssigetiltag
tiltagtil
tilfremme
fremmeaf
af
offentlig
transpor
offentlig
transpor
Nedenfor er vist de væsentligste hovedgreb, som har været styrende for udvikling

Kvaliteten af det samlede mo
bilitetskoncept

Særlige bygge- eller drifts

af BRT-løsningen i forhold til at udnytte
mulighederne
mæssige
tiltag til fremme af for byfortætning, skabe byliv
offentligog
transpor
og bykvalitet i sammenhæng med trafik
mobilitet.

ebyggelse
ebyggelse
Blandede parkeringstyper

Bebyggelse
parkeringstyper
Blandede
parkeringstyper
Udfordringer
a monofunktionel
by
iistor
skala
til
ra
monofunktionel
byBlandede
stor
skala
tilblandet
blandetby
byiimenneskelig
menneskeligskala
skala
Kollektiv trafik

Potentialer

Blandede parkeringstyper
skaber mulighed
for
at nedskalere
parkerings
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De rette interessenter og fagligheder er blevet
hovedgreb
indraget tidligt i processen for at udvikle de
Gade
+ IItærren
De bymæssige hovedgreb
bymæssige hovedgreb. Der er tidligt i proces-I konstruktion
I tærren
+ P Gade P Gade P
konstruktion
+ +
I konstruktion
+ + I tærren
fra processen slår igennem
Til blandet by i menneskelig skala
Fra én sen
skala
tages stilling til kvaliteten af byens rum
endelige resultat.
Tid oghar
Ved
at
skabe
større
variation
i
bygningsmassen,
Området
i
dag
mange
store
bygningsvolumener,
der
liv. Det bymæssige hovedgreb beskriver
Tid
Tid
Stationsnærhed kan
man opnå en mere attraktiv og mangfoldig by.
ligger spredt
i landskabet.
Det giveroglange
gangafstande
den strukturelle
udformning
byrummenes
Varierede
parkeringsarealer
Fortætningsmulighederne
bør have til formål at skabe
og et ensartet
kvalitet.udtryk.
Værdiskabelsen er Komfortable
størst i den
parkeringsarealer
VarieredeVarierede
parkeringsarealer
skifttidlige
og ophold på
fase. Der er taget højde for stationer
hvilken indragelen by i en menneskelig skala.
sesmetode der passer bedst på de forskellige
interessenter og faggrubber, og hvordan deres
Skab klart Hierarki
iSkab
uderum
gode mødesteder
klartog
uderum
gode mødesteder
Skab klart
Hierarki
iHierarki
uderum
og
gode og
mødesteder
forslag
bedst
kani integreres
i projektet. Her er
Innovative mobilitetstilbud
Dynamisk traﬁkinformation
den store udfordring at skabe et design som får
Inddrag alle aktører
alle til at føle sig hørt og inddraget.
De rette kompetencer er i
+50.00

+70.00

800m

+60.00

SOC4.1.4 Landskabsmæssig integration

%

tidligt i planlægningsproce
SOC2.3.1 Vej- og jernbanetraﬁk
SOC3.1.1 Offentligt friareal pr. BEA (inden for projektområdet)

Kommunal deltagelse
Udvikling af bymæssige
Der er et tæt sammarbejd
Fra indadvendte funktioner
Til attraktive mødesteder
hovedgreb
kommunen og den private
Synergi
Synergi Synergi
I dag foregår
det meste aktivitet internt i de forskellige
Flere attraktive offentlige mødesteder med
åbne facaDette giver mulighed for a
De bymæssige hovedgreb og input
virksomheder og institutioner i området.
oplevelseshelhedsorienterede
fra processen slår igennem i det der og stueetager kan bidrage til et trygt,gode
rigt og innovativt bykvarter.
En
mere
imødekommende
Bygningerne bærer derved præg af endelige
at lukkeresultat.
sig om sig
Kvaliteten af det samlede mo
PRIVAT
Særlige bygge- eller drifts
bilitetskoncept
UDVIKLER
og åben struktur kan
også opnås
ved at bearbejde
selv.
mæssige tiltag til fremme af
kantzoner og mellemrum.
offentlig transpor
KOMMUNE

Bebyggelse

Inddragelse / borgerm
dialogmøde

Fra monofunktionel by i stor skala til blandet by i menneskelig skala
Infrasttruktur
Infrasttruktur
Infrasttruktur
Inddrag alle aktører
Adskilt

Der er foretaget borgermø
borgerne har haft mulighe
give udtryk for deres ønsk
ønsker er taget i betragtni
tet og så vidt muligt integr

De rette kompetencer er indraget
tidligt i planlægningsprocessen.

Adskilt Adskilt
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Intermodale platforme

++
I konstruktion
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Blandede Funktioner
Fra introverte rekreative tilbud til blandet by med delte rekreative tilbud
Varierede
parkeringsarealer
Varierede
Varierede
parkeringsarealer
parkeringsarealer

Stationsnærhed

800m

Komfortable skift og ophold på
stationer

Skab
klart
Hierarki
i uderum
ogog
gode
mødesteder
b klart
Skab
Hierarki
klart
Hierarki
i uderum
i uderum
og gode
mødesteder
gode
mødesteder

Blandede parkeringstyper

Udfordringer

Dynamisk traﬁkinformation

Potentialer

Innovative mobilitetstilbud

Blandede parkeringstyper skaber mulighed for at nedskalere parkerings fladerne
og skabe by der er atraktiv at bevæge sig i som blød trafikant.

Fra bilparkering
Bilparkering udgør i dag ca. 25% af det samlede areal.
Det er det første man møder, når man ankommer til Synergi
ynergi
Synergi
virksomhederne i området. Det sker på bekostning af
værdifulde opholdsrum.
Særlige bygge- eller drifts
mæssige tiltag til fremme af
offentlig transpor

Gade P

I konstruktion + I tærren +
Til
bykvaliteter
Ved at samle og placere en del af parkeringen i
kontruktion kan man frigive arealer og derved skabe
mulighed for byfortætning, samt give plads til byrum.
Varierede parkeringsarealer

Kvaliteten af det samlede mo
bilitetskoncept

Skab klart Hierarki i uderum og gode mødesteder

Bebyggelse
Fra monofunktionel by i stor skala til blandet by i menneskelig skala

Infrasttruktur
nfrasttruktur
Infrasttruktur

Adskilt
Adskilt
Adskilt
Tid

Fra store
græsarealer
Synergi
Der bliver brugt mange ressourcer i dag på at drifte
de store græsarealer i området. Græsarealerne benytSamlet
mlet
Samlet
tes sjældent og skaber et ensformigt uderum med lav
biodiversitet.

Til områder med høj biodiversitet
Hvis græsset får lov at gro i området er det til gavn for
dyre- og planteliv. I tillæg skaber det et mere rigt og
interessant uderum med større rekreative kvaliteter.

Infrasttruktur

Adskilt

Adskilt
Fra adskilt trafik
Adskilt
Adskilt
I dag er trafikken i området separeret, med en høj prioritering af bilisterne, hvilket gør det mindre attraktivt at tage
cyklen eller at gå til arbejde. Forbindelserne, mellem stopSamlet
pesteder
og funktioner i nærområdet, fremstår utrygge.
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Samlet
Til gader med plads
til alle
Samlet
Samlet
Ved at samle trafikken og dermed bylivet, kan man
skabe lige adgang for alle trafikanter. Samt trygge
gangforbindelser til og fra BRT-stationerne.

7.2 Strategi for fortætning
Eksisterende
parkeringsarealer.

NETVÆRKSPLADSEN
DET GRØNNE BOLIG FÆLLESKAB

Stop 3

NETVÆRKSPLADSEN
Grønt
miljø
bebyggelserne.

DET GRØNNE BOLIG FÆLLESKAB

mellem

Netværkspladsen
Det grønne boligfællesskab

Rækkehuse.

Mest offentlige
funktioner mod
Lautrupparken.

Byrum der inviterer
til ophold

Ny BRT station

Klart hierarki i
vejstruktur fortove på
alle gader
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Kantiner i virksomheder
kan benytte grønne gårdrum

Ny park i eksisterende
grønne arealer .
Eksisterende
parkering

Grønt og blåt gårdrum

Vidensportalen
VIDENSPORTALEN
Det blå tech-hub

Fortætning omkring
station

Stop 2

VIDENSPORTALEN
BRT LAUTRUPGAARD

AUGUST 2019

Eksempel på bystruktur omkring stationerne

DET BLÅ TECH-HUB

Træer understreger
bouldevarder
skaber struktur

DET BLÅ TECH-HUB

Åbne stueetager

Mest offentlige
funktioner mod
Lautrupparken

Ny BRT station
Byrum der inviterer
til ophold og fordybelse

Fortætning omkring
Station

Klart hierarki i
vejstruktur fortove på
alle gader
Kantiner i virksomheder
kan benytte grønne gårdrum

Grønt og blåt gårdrum
med eksisterende parkering
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BRT LAUTRUPGAARD

Grønt og blåt gårdrum

Eksisterende
bebyggelse. Her ses
Schneider Electric.

AUGUST 2019

Stop 1

Innovationsporten
Den blandede
by
Landskab

INNOVATIONSPORTEN
DEN BLANDEDE BY

Træer understreger
bouldevarder
skaber struktur

Åbne stueetager

Fortætning omkring
station

Mest offentlige
funktioner mod
Lautrupvangen.

Byrum der skaber en grøn pause
i en travl hverdag, et sted til
fordybelse og inspiration.

ATIONSPORTEN
N BLANDEDE BY

Klart hieraki i
vejstruktur fortove på
alle gader. Nye vejtræer.

Ny BRT station som byport til
området.

Trængsel
Kødannelse er en af de ting der virkeligt betyder
noget for livskvalitet. Tag bussen- drik kaffe og læs avisen..
Kantiner i virksomheder
Grønt og blåt gårdrum
med eksisterende
parkering
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kan benytte grønne gardrum.

Eksempel på bystruktur omkring stationerne
BRT LAUTRUPGAARD

AUGUST 2019

Det første stop ved Borupvang kan
Byliv og mangfoldighed
markere og understøtte en oplevelBRT i eget tracé
Kollektivfra
trafik Malmparken
se af at ankomme til et nyt spænstation og ind i området markerer
dende
byområde.
Lautrupgårds trafikale opkobling Intermodale
platforme
på en ny måde. Den synliggør
områdets identitet med et designud- Områderne omkring stationerne
kan blive katalysatorer for mere bytryk, der signalerer nytænkning og
liv og et tydeligt centrum i bydelen.
kvalitet.
man ankommer med BRT’en,
Når
At linjeføringen placeres på hoved- Komfortable
skift og ophold på
færdselsåren, Lautrupparken, med stationerkan man som passager let danne
sig et overblik over området. Ombyfortætning omkring stationerne,
stationerne skabes byfortætgiver en større brandingværdi ved atDynamiskkring
traﬁkinformation
ning - primært på de tværgående
den er synlig for mange. Med tiden
forbindelser.
kan byfortætningen fortsætte ad de
Her
fortættes med en blanding af
øst-vestgående vejforbindelser, der
boliger og erhverv for at skabe en
øger bykvaliteten langs disse veje
mangfoldig og levende by.
og giver flere lyst til at gå længere
Der fortættes med udadvendte
for at komme til den højklassede
funktioner ved den første station,
bus.
800m

Særlige bygge- eller drifts

længst mod syd, for at understøtte
det liv, der allerede i dag findes
omkring WTC, Føtex og Hotel Lautrup Park.
Den anden station udgør det primære erhvervscentrum. Her fortættes Stationsnærhed
med erhverv og en ny park, der
skal udgøre et pause- og inspirationsrum i en travl hverdag.
Den
tredje og sidste station har
Innovative mobilitetstilbud
den laveste bebyggelsesprocent.
Her er fokus på den menneskelige
skala og de grønne kvaliteter samt
synergien, der kan opstå mellem
bolig og erhverv.
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Kvaliteten af det samlede mo

Fase 1
De tre nye BRT-stationer er placeret
syd for de tre tværgående forbindelser på Lautrupparken.
Stationerne skaber tre centrale
knudepunkter og en god mulighed
for at knytte hele området bedre
sammen.
Ved hver station er etableret et nyt
byrum, med rekreative opholdsmuligheder. BRT-stationerne vil være
synlige for alle, der færdes i området, og derved blive et identitetskabende element.

Fase 2
Udbygningsmulighederne omkring
BRT-stationerne er koncentreret
omkring krydsene og langs de tværgående veje.
Her er der fokus på at udvikle det
urbane miljø omkring BRT-stationen
og understøtte koblingen mellem
byliv og station.
Den nye bebyggelse kan være en
kombination af bolig og erhverv.
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7.3 Stationskoncept og design
Netværkspladsen
- det grønne bolig fællesskab
Vidensportalen
- det blå tech-hub
Innovationsporten
- den blandede by

Forslag til hvordan hvert område kan få sin egen identitet
omkring de nye stationer. Det gælder både ny bebyggelse,
transformation af eksisterende bebyggelse, byrum og landskab.

Netværksstationer
I forslaget indgår en vision for tre
nye BRT-stationer i Lautrupgård med
tre forskellige identiteter: Netværkspladsen, Vidensportalen og Innovationsporten. Et varieret byrum og en
let aflæselig bystruktur vil ikke kun
øge bykvaliteten og tilbyde en mere
interessant rejseoplevelse for de
buspassagerer, der kører gennem
området, men også bidrage til at
markedsføre området udadtil.
Stationerne skal symbolisere, hvordan tanker og ideer kan vokse til
noget stort i samspil med andre
ideer, og være symbol for hvordan
Lautrupgård fungerer som innovationskvarter. Her mødes man, og
synergier og nye idéer opstår.
Fremtidens BRT-stationer er bæredygtige byggerier i træ, udstyret
med fremtidens tech-løsninger og
med hver deres særegne karakter.

Eksempel på bystruktur
Grønt og blåt gårdrum
med eksisterende parkering

Træer understregerTræer
boulevarder
og
understreger
skaber
struktur
bouldevarder

Fortætning omkring
INNOV
station

skaber struktur

Åbne stueetager

Mest offentlige
funktioner mod
Lautrupvangen.

Fra den første station, Innovations- Klart hieraki i
fortove på
porten, hvor man på transparente, vejstruktur
Tydeligt
alle gader.
Nye hieraki
vejtræer.
soldrevne og interaktive støjskærme i vejstruktur
kan læse om virksomhedernes pro- Fortov på alle gader.
Nye vejtræer
jekter, til den næste, Vidensportalen,
der sætter fokus på vandhåndtering,
til den sidste station, NetværkspladGrønne og blå gårdrum
Grønt og blåt gårdrum
sen, der med sit grønne tag signalemed eksisterendemed
parkering
eksisterende
parkering
rer en bæredygtig fremtid.
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Eksisterende
bebyggelse. Her ses
Schneider Electric.

BRT LAUTRUPGAARD

Åbne
Fortætning omkring
station
stueetager

Byrum der skaber en g
i en travl hverdag, e
fordybelse og inspiratio

Byrum der skaber
en grøn pause i en
Ny BRT travl
stationhverdag
som byport
- ettil
området.
sted til fordybelse
og inspiration
Kantiner i virksomheder
Ny BRT-station
som
kan benytte
grønne gardrum.

byport til Lautrupgård

Eksempel på bystruktur omkrin

AUGUST 2019
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Nyt vejprofil med BRT
bane fortov og cykelsti

Parkering
Grøn kantzone

Innovationsporten
Stationen ved Lautrupvang og
Borupvang er det første stop på
den nye BRT-forbindelse gennem
Lautrupgård.
Stationen, der ligger længst mod
syd, bliver det centrale og mest
urbane stop på ruten. Stationen og
det tilstødende byrum skal fremstå
som en port og blive en attraktion
for hele området. Her kan man tage
et fedt billede til Instagram og her
kan virksomhederne profilere sig
selv.
Byrummet fremstår som et spændende, aktivt og frodigt byrum og
stationen er i sig selv et besøg
værd. Den er ikke blot en station,
men også et pauserum i den travle
hverdag. Et sted at få ladet sind og
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krop op. Her kan man komme helt
ned i tempo og reflektere et øjeblik,
mens man venter på sin bus og ser
nogle af de mange spændende
udviklingsprojekter, der arbejdes
med i området. Eller man kan træne
i fitnessrummet, inden man tager
bussen hjem.

Grøn kantzone

Kaffen kan købes i den nærliggende cafe, som også er kantine for en
af områdets mange nye virksomheder.
Store eksotiske træer skaber et varieret rum året rundt og her er masser at opleve og en god grund til at
vælge bussen og komme afstresset
frem.

Lommepark

Ankomstareal

Stop 1-Station

Parkerin

Lautrupparken

Blandet bolig og erhverv
Nyt vejprofil med fortov og
cykelsti

Borupvang

Port til p
Kantine

Lautrupvang

Udstillingsområde
Cafe område

OPhold i det grønne

Parkering

Ny BRT station

Innovationshus

Ankomstareal

Et innovationshus kunne være et
åbningstræk til udvikling af området
og understøtte netværk og samskabelse.

Leg og fitness

Add On på eksisterende
bygning

Parkering

Ankomstareal

Ankomstareal og lommepark

Nyt vejprofil med BRT
bane fortov og cykelsti
Nyt blåt og grønt gårdrum

Grøn kantzone

Vidensportalen
Stationen ved Lautruphøj er det andet stop på den nye BRT-forbindelse. Her kan man sætte tempoet ned
og lade op til den beroligende lyd af
rislende vand.

håndteres lokalt på overfladen og
bruges til rekreative formål.
Ved denne station opsamles vandet
fra bygningernes tage og bliver en
del af designet.

Erhvers domicil

Lautrupparken
Parkering
Nyt vejprofil med fortov og
cykelsti

Lautruphøj

Erhvers domicil

Erhvers domicil

Vandspejl
Erhvers domicil

Parkering

Stationens store tag rækker ud i
byrummet, hvor der er mulighed for
ophold omkring flere vandbassiner.
Stationen har samme arkitektoniske
formsprog og materialitet, som det
første stop og fremstår som et vartegn for en bydel, der er på forkant
med bæredygtighed i både funktion
og design.
Når området yderligere bebygges,
bliver der behov for øget håndtering
af regnvand.
Kommunens Skybrudsplan indeholder principper for hvordan vandet

Opholdstrappe

Ny BRT station

Grøn kantzone

Store skyggende fyrreInnovationshus
og egetræer

Kantine

Nyt blåt og grønt gå

Grøn kantzone

Leg og fitness

Ankomstareal
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Indhegnet område
med får

Grøn kantzone

Nyt vejprofil med BRT
bane fortov og cykelsti

Private haver

Parkering

Søhusene

Netværkspladsen
Stationen ved Lautrupbjerg, som
er det sidste stop længst mod nord
i Lautrupparken, er en grøn oase.
Området er et kombineret bolig- og
erhvervsområde med et grønt og
frodigt miljø med dyrehold og legeplads.

Stop 3-Station
Lautrupparken

Grøn kantzone
Rækkehuse 2 etager

Løbehjuls park

Vejforbindelse mod Tryg

Lautrupbjerg
Nyt vejprofil med fortov og
cykelsti

Lautrupbjerg
Parkering

Private haver

Løbehjuls park
Lokalt
fødevaremarket

Overdækket parkering
BRT Station

OPhold
Torvet i det grønne

Rækkehuse 2 etager

Parkering

Leg og fitness

Her kan man bo midt i det grønne,
tæt på sin arbejdsplads og med tid
til familieliv og til at bruge de mange
nye tilbud i området.
Ankomstareal

Den nye station bliver et centralt
knudepunkt i et grønt område, hvor
man kan man finde både fødevaremarked med lokalt dyrkede
grøntsager, honning fra bybierne og
lammekød fra de får, der i fremtiden
afgræsser de store grønne arealer.
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Overdækket parkering

Indhegnet område
med får

8
Trafikale
konsekvenser
Der er opstillet en trafiksimuleringsmodel over området i programmet VISSIM for at kunne vurdere de trafikale effekter af de tre
BRT- forslag. Effekterne er vurderet ift. den eksisterende trafikafvikling. Dagens trafikafvikling er baseret på tællinger og eksisterende
geometri og signalstyring, som udgør en basis-model. Den trafikale
afvikling vurderes for både biler, busser, cyklister og fodgængere.
Bil- og bustrafikkens rejsetid vurderes i morgenmyldretiden, mellem
Klausdalsbrovej og Malmparken Station, fra kl. 7.30-9.00.
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8.1 Biltrafik
Hovedforslag A
Hovedforslaget giver en trafikal
afvikling af biltrafikken, der er meget
lig den eksisterende. Dette skyldes,
at hovedforslag A har den mindste
indgriben i den eksisterende infrastruktur af de tre forslag. De to spor
i begge retninger ad Lautrupparken
bevares, og det er således kun i
signalkrydsene, at BRT reducerer
kapaciteten på strækningen i form
af en øget omløbstid pga. udvidelse
af krydset samt konfliktfri afvikling
af BRT-traceet. Dette resulterer
primært i en dårligere afvikling af
biltrafikken til Lautrupparken fra hhv.
Klausdalsbrovej og Ballerup Byvej,
men biltrafikken afvikles uden tilbagestuvning til nærtliggende kryds.
Afviklingen på Ring 4 er uændret.
Følsomhedsanalysen viser, at hvis
biltrafikken øges med 5 % vil der
fortsat ikke være problemer med at
afvikle trafikken, mens der er begyndende problemer med tilbagestuvning i krydset Ring 4/Klausdalsbrovej hvis biltrafikken øges med 10 %,
da trafikken ikke kommer hurtigt nok
igennem krydset Klausdalsbrovej/
Lautrupparken.

Forslag A-1
Forslag A-1 adskiller sig ret markant
fra de øvrige forslag ift. afviklingen
af biltrafikken. Det ekstra kryds
på Ring 4 giver f.eks. store afviklingsproblemer ad Ring 4. En evt.
udvidelse af Ring 4 til to spor i hver
retning mellem Klausdalsbrovej og
Ballerup Byvej vil reducere afviklingsproblemerne ad Ring 4, hvis
der etableres et ekstra kryds.
Aflastningen af biltrafik på Lautrupparken (som resultat af den nye
adgang til Ring 4) er ikke tilstrækkelig til, at en løsning med 1 spor i
hver retning ad Lautrupparken kan
afvikle biltrafikken tilfredsstillende.
Der opstår således kødannelser på
Klausdalsbrovej pga. den reducerede kapacitet på Lautrupparken,
hvor der reduceres fra 2 til 1 spor.
Tillige opstår der kødannelser på
Ballerup Byvej og Malmparken. Alene baseret på biltrafikkens afvikling
kan forslag A-1 ikke anbefales.
Følsomhedsanalysen viser, at hvis
biltrafikken reduceres med 5 %
(f.eks. som resultat af en overflytning af biltrafik til bustrafik med
den nye BRT) vil der stadig være
afviklingsproblemer på Ring 4 og
Lautrupparken. Dvs. selv med en
forventet overflytning fra bil til bus,
vil forslag A-1 ikke kunne afvikle
trafikken acceptabelt

Samlet set
Biltrafikken afvikles bedst i hovedforslag A, hvor trafikken på en del strækninger er på niveau med dagens situation. Forslag C har lidt længere
gennemsnitlige rejsetider for bilerne samlet set i analyseområdet, men tæt
på hovedforslag A. Forslag A-1 har de største afviklingsproblemer, hvor
især Ring 4, Ballerup Byvej og Klausdalsbrovej oplever store problemer.
Følsomhedsanalysen viser, at hovedforslag A og forslag C vil kunne afvikle biltrafikken acceptabelt med en stigning i biltrafikken på op til ca. 10%.
Forudsættes en generel trafikvækst på 1,8% om året, vil de to løsninger
altså være fremtidssikret ca. 5 år ud i fremtiden. Selv med en forventet
overflytning fra bil til bus på 5%, vil forslag A-1 stadig ikke kunne afvikle
biltrafikken acceptabelt.
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Forslag C
Det sidste forslag C er meget lig
hovedforslag A ift. afvikling af biltrafikken. Den største ændring sker i
krydset ved Lautrupbjerg, hvor alle
busser i BRT-traceet nu er i konflikt
med den ligeudkørende biltrafik ad
Lautrupparken.
I hovedforslag A er det kun busser
via den nye busvej ved Tryg.
Denne reducerede krydskapacitet i forslag C medfører dog ikke,
at biltrafikken ikke kan afvikles.
BRT-traceet via. hhv. Borupvang
og Lautrupbjerg i forslag C giver
en ændret afvikling på disse veje,
men dette fører ikke til fremkommelighedsproblemer. Endda må det
forventes, at busserne via BRT kan
prioriteres kraftigt i signalkrydsene,
for at øge fremkommeligheden for
bussen, uden at det giver problemer
med afvikling af biltrafikken.
Følsomhedsanalysen viser, at hvis
biltrafikken øges med 5 % vil der
fortsat ikke være problemer med at
afvikle trafikken, mens der er begyndende problemer med tilbagestuvning i krydset Ring 4/Klausdalsbrovej, hvis biltrafikken øges med 10 %,
da trafikken ikke kommer hurtigt nok
igennem krydset Klausdalsbrovej/
Lautrupparken. Dette er samme
konklusion som ved hovedforslag A,
hvor den eneste forskel er, at afviklingen er en smule mere træg med
10% ekstra trafik i forslag C.

Rejsetid i bil
ift. dagens situation
Følsomhedsanalyse
1,8 % vækst i biltrafik om året

A

A-1

C

8.2 Bustrafik
Strøm

Basis

Hovedforslag A

Forslag A-1

Forslag C

Fra Malmparken til O4 (40E)

07:57

06:18

07:03

06:53

Fra O4 til Malmparken (40E)

08:14

06:20

07:30

06:47

Fra Malmparken til Nordbuen (55E)

07:55

06:27

06:36

06:40

Fra Nordbuen til Malmparken (55E)

08:28

06:09

07:47

06:54

Tabel 3: Gennemsnitlig rejsetid for udvalgte buslinjer i morgenmyldretiden (kl. 7-9).
Større forskelle er markeret med fed.

For bustrafikken er ruterne 40E, 55E og 350S med i modellen, da de alle
kører på dele af Lautrupparken i dag. Bustrafikkens rejsetid analyseres og
vurderes på strækningen mellem Ring 4 og Malmparken St.
Samlet ses i Tabel 3, at bussernes rejsetid reduceres med BRT gennem
Lautrupgård ift. basissituationen uden BRT.
Hovedforslag A
Det ses, at bussernes rejsetid er
kortest i hovedforslag A, rejsetiden
gennem analyseområdet reduceres
med 20-25 %, svarende til 1½-2
minutter. Hvor busserne ikke kører i
BRT-tracéet, er de påvirket af afviklingen af biltrafikken. De mindre
afviklingsproblemer for biltrafikken til
Lautrupparken på Klausdalsbrovej
påvirker således også bustrafikken,
men fremkommeligheden i BRT-traceet er naturligvis øget.

Forslag A-1
De store afviklingsproblemer for biltrafikken i forslag A-1 påvirker også
bustrafikken, hvorfor dette forslag
ikke kan anbefales. Men ses på
bussernes rejsetid gennem analyseområdet, så reduceres den med
10-15 %, svarende til knapt 1 minut.

Samlet set
Bussernes rejsetid gennem analyseområdet er kortest i hovedforslaget
efterfulgt af forslag C. Men alle tre forslag med BRT gennem Lautrupgård betyder reduceret rejsetid og dermed også styrket pålidelighed og
regularitet sammenlignet med basis.
Følsomhedsanalysen viser samme konklusioner som for biltrafikken, da
bustrafikkens fremkommelighed påvirkes af biltrafikken uden for traceet.
Dvs. samme forskelle i den gennemsnitlige rejsetid mellem forslagene er
stadig gældende, men rejsetiden for busserne vil selvfølgelig påvirkes af
en øget rejsetid for biltrafikken i området.

Forslag C
Rejsetiden i forslag C reduceres
med 15-20 % gennem analyseområdet, svarende til 1-1½ minut. I forslag
C er ruten for bustrafikken længere,
da BRT-traceet kører via Borupvang
og Lautrupbjerg, men det forventes,
at busserne kan prioriteres kraftigt
i de nye signalkryds, hvorfor den
længere rute ikke vil have så stor
påvirkning på fremkommeligheden.
Som i hovedforslag A vil afviklingsproblemer for biltrafikken på Klausdalsbrovej også påvirke bussernes
fremkommelighed.

Rejsetid i bil (bus?)

A

A-1

C

ift. dagens situation

Følsomhedsanalyse
1,8 % vækst i biltrafik om året
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8.3 Cyklister og fodgængere
Fælles for de tre forslag
Fælles for de tre forslag er, at de indeholder cykelsti og fortov langs BRT, hvilket vil forbedre forholdene
for de bløde trafikanter. BRT-traceet er implementeret i de eksisterende signalkryds i området ved at øge
den samlede omløbstid. Der er kun bløde trafikanter i krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken. For de øvrige kryds langs Lautrupparken er de bløde trafikanter ført under vejen i stitunneller.
For krydset Ballerup Byvej/Lautrupparken betyder den øgede omløbstid en længere ventetid for cyklister
og fodgængere. Da den øgede omløbstid i krydsene ikke overstiger 100 sek., vurderes det stadigt at
være et acceptabelt serviceniveau for cyklister og fodgængere.
Generelt set for alle de signalregulerede kryds vil omløbstiden i krydsene ikke overstige 100 sek.
Hovedforslag A
For de tre kryds langs Lautrupparken gør sig gældende, at der i dag
ikke er cyklister og fodgængere i
gadeplan, da de bløde trafikanter
i dag er ført under Lautrupparken i
stitunneller. Hvis stierne bibeholdes,
vil øst-vestgående cykel- og gangtrafik opleve uændret fremkommelighed.
Set fra et bystrategisk perspektiv vil
det være bedre at have cyklister og
fodgængere krydsende i niveau, da
det giver liv i gadeplan.
Hvis dette implementeres i fremtiden
vil ventetiden svare til det, som normalt opleves i kryds. Da den øgede
omløbstid i krydsene ikke overstiger
100 sek., vurderes det stadigt at
være et acceptabelt serviceniveau
for cyklister og fodgængere.
Ikke mindst fordi signalerne er
trafikstyrede med variabel omløbstid, hvorfor det kun er i tilfælde med
meget trafik i alle retninger i krydset,
at den maksimale omløbstid nås.

Forslag A-1
Det er nogenlunde de samme
forhold for cyklister og fodgængere
sammenlignet med hovedforslaget. Dog vil der i området vest for
Lautrupparken være øget biltrafik,
flere signalregulerede kryds og ny
vej langs Centralstien. Dette betyder, at cyklister og fodgængere vil
opleve ventetid i disse kryds og evt.
barrierer langs Centralstien.

Ssmlet set
Der er små nuanceforskelle i krydsene i de tre forslag alt efter
BRT-traceets linjeføring, men det er på et niveau, hvor det vurderes,
at der ikke er afgørende forskel for cyklister og fodgængere imellem
de tre forslag.
Hovedforslag A har den fordel ift. forslag A-1 og C, at der ikke etableres nye signalkryds i området vest for Lautrupparken, der generelt
reducerer fremkommeligheden for cyklister og fodgængere.
Hovedforslag A vurderes således til at være det bedste af de tre ift.
fremkommelighed for fodgængere og cyklister.
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Forslag C
Krydsene langs Lautrupparken ved
hhv. Lautrupbjerg og Borupvang vil
nogenlunde have de samme forhold
som i de andre forslag. Dog vil omløbstiden være lidt længere grundet
BRT-svingbevægelserne frem for
at køre ligeud, hvilket betyder lidt
længere ventetid.
Krydsende cyklister og fodgængere vil få en længere ventetid i det
signalregulerede kryds ved hotellet/
SDC/Gemalto grundet længere
omløbstid med nyt bundet venstresving. Ellers kører cyklister og
fodgængere uhindret syd for vejprofilet på strækningen. Adgangen til
Føtex signalreguleres, hvilket giver
andre forhold end i dag.
Tilsvarende gør sig gældende på
Lautrupbjerg, hvor adgangen til
Visma signalreguleres.
Derudover bliver Lautrupbjerg/Centralstien og Lautruphøj/Centralstien
signalreguleret, så cyklister og fodgængere vil kunne opleve ventetid,
når bussen kommer.

Rejsetid i cykel/gang
ift. dagens situation

A

A-1

C

8.4 Samlet vurdering
Baseret på analyserne af de tre
forslag i VISSIM vurderes følgende:
•

Forslag A-1 er ikke gangbar, da
afviklingen af biltrafikken i området bliver forværret med de
foreslåede løsninger. Dette vil
også påvirke bustrafikkens fremkommelighed negativt.

•

Hovedforslag A vil resultere i den
bedste fremkommelighed for biltrafik og bustrafik i området, men
forslag C afvikler også trafikken
uden problemer. Et valg mellem
hovedforslag A og forslag C bør
derfor ikke træffes på baggrund
af fremkommeligheden i området, men nærmere om linjeføringen i forslag C har nogle betydelige fordele ift. hovedforslag A.

51

9
Anlægsøkonomi
og øvrige effekter
Der er udarbejdet et anlægsoverslag for de tre forslag til BRT i
Lautrupgård. Anlægsoverslagene tager udgangspunkt i Transportministeriets ”Ny Anlægsbudgettering for forundersøgelser”, hvor
der udarbejdes et basisoverslag, som er ”det bedste realistiske
estimat ud fra den tilgængelige viden” for projektets udgifter, givet
at der er tale om et overslag. Hertil lægges 50 % i korrektionstillæg, hvormed det indledende anlægsoverslag fremkommer.
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9.1 Anlægsoverslag
Hovedforslag A

Hovedforslag A-1

Hovedforslag C

Tværsnit

86

73

81

Stationer

6

6

6

Signaler

5

5

6

Arealerhvervelse

12

9

14

108

93

107

+ arbejdsplads

11

9

11

Samlet basisoverslag

119

103

118

+ Ballerup Kommune

4

3

4

+ forundersøgelse, projektering og tilsyn (6%)

7

6

7

I alt

130

112

128

Korrektionstillæg (50%)

65

56

64

Anlægsoverslag i alt (ekskl. moms)

195

168

192

Inkl. ny vejtilslutning (ekskl. moms)

195

210

192

Mio. kr. ekskl. moms
Basisoverslag:

I alt

Anlægsoverslag for de tre forslag opgjort som i mio. kr. ekskl. moms (beløbene er afrundet).

Basisoverslaget er her baseret på
forskellige typer repræsentative
tværsnit for vejen, som er prissat ud
fra erfaringstal fra lignende projekter per løbende meter. Hertil kommer prisoverslag for BRT-stationer,
ombygning af signaler samt bud på
prisen for arealerhvervelse for hvert
forslag. Desuden indeholder
basisoverslaget udgifter til arbejdsplads i forbindelse med etableringen
af BRT-tracéet.
Til basisoverslaget er der lagt udgifter til intern projektering i Ballerup
Kommune samt udgifter til for-

undersøgelse, projektering og
tilsyn. Samlet betyder det, at basisoverslaget er tillagt en del omkostninger, som beløber sig til knap 65
% ”ekstra”.

Anlægsoverslagene er inklusive
busvej til Tryg samt udvidelse af
vejprofilet langs Lautrupgård indeholdende cykelsti og fortov, hvilket
der ikke er i dag.

Anlægsoverslaget for de tre forslag viser, at forslag A og C er de
billigste. Dette skyldes især, at der
for forslag A-1 skal etableres en ny
vejtilslutning til Ring 4 samt ny vej
langs Centralstien. Det samlede anlægsoverslag viser, at hovedforslag
A og forslag C vurderes at koste
hhv. 195 og 192 mio. kr. Forslag A-1
vurderes at koste 210 mio. kr.

I tabellen på næste side er vist et
anlægsoverslag kun for busvejen
samt for projektet uden busvej og
fortov/cykelsti langs Lautrupparken,
som det kendes i dag. Her ses det,
at basisoverslaget for busvejen til
Tryg er estimeret til ca. 11 mio. kr.
(uden tillæg og reserver) og 18
mio. kr. inkl. korrektionstillæg. Selve
BRT’en (dvs. inkl. vejtilslutning i
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Mio. kr.

Hovedforslag A

Hovedforslag A-1

Hovedforslag C

Samlet basisoverslag m. busvej, cykelsti og
fortov

119

103

118

Anlægsoverslag i alt
(inkl. 50% korrektionstillæg)

195

212

192

Samlet basisoverslag

11

11

11

Anlægsoverslag i alt
(inkl. 50% korrektionstillæg)

18

18

18

Samlet basisoverslag

87

98

87

Anlægsoverslag i alt
(inkl. 50% korrektionstillæg)

143

161

143

Lautrupårds (samlede projekt)

47,0

51,1

38,7

Lautrupårds (kun BRT og evt. vejtilslutning)

38,6

43,0

32,3

Samlede projekt

Kun busvej til Tryg Station

Kun BRT og evt. vejtilslutning
(u. busvej, cykelsti og fortov)

Benchmark (BRT km-pris) på
basisoverslaget

Aalborg BRT (Vesterbro-Grønlandstorv)

39,4

Nørre Campuc / Den kvikke vej (endelig pris)
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* Prisen er opgjort til 130 mio. kr. (i 2012 priser) samlet set for den 5 km lange strækning,
hvoraf de 2,5 km er decideret BRT. De 52 mio. kr. per km afspejler her, at de 2,5 km er anlagt
for hele anlægssummen, men km-prisen vil være lidt lavere end de 52 mio. per km.

forslag A-1, men uden busvej og
fortov/cykelsti langs Lautrupparken)
er estimeret til 87 mio. kr. forslag A
og C, mens forslag A-1 er estimeret
til 98 mio. kr.
Inklusive tillæg og reserver er forslag A og C estimeret til 143 mio. kr.,
mens forslag A-1 er estimeret til 161
mio. kr. Alle priser er ekskl. moms.
Der er også lavet et meget groft
overslag på, hvad det vil koste at
forlænge de tre stitunneller langs
Lautrupgård ift. deres tværprofil.
Der er ikke foretaget besigtigelse,
undersøgelse af tunnellerne eller lig54

nende, men blot kalkuleret et groft
estimat ud fra et ændret tværprofil
ved hver af tunnellerne.
Det er estimeret, at de tre stitunneller koster i størrelsesordenen:
• Hovedforslag A: 20 mio. kr.
ekskl. moms
• Forslag A-1: 14 mio. kr. ekskl.
moms
• Forslag C: 9 mio. kr. ekskl.
moms
Sammenlignes priserne per km
BRT med de to andre BRT-projekter i Danmark (Aalborg Plusbus og
Nørre Campus), ses det, at de to

projekter prismæssigt ligger i samme størrelsesorden som BRT-forslagene i Lautrupgård. Benchmark
indikerer, at anlægsoverslaget har et
retvisende niveau, hvormed korrektionsreserven ikke nødvendigvis bør
være på 50 %, da dette er udtryk for
stor variation i detaljeringen i anlægsoverslag.
Anlægsoverslaget tager udgangspunkt i standard BRT-stationer, og
ikke de illustrerede BRT-stationer i
dispositionsforslaget, med overdækning på tværs af vejen og tilhørende
byrum.

9.2 Øvrige effekter
BRT med driftsoverskud
Der er foretaget en økonomisk
vurdering af busdriften, i forhold til
hvilken effekt hvert BRT-forslag har
på såvel omkostnings- som indtægtssiden.
På omkostningssiden foretages en
vurdering af køretidsbesparelsen for
de forskellige buslinjer, som omsættes til en omkostningsbesparelse.
På indtægtssiden foretages et passagerskøn.
Den samlede driftsøkonomiske effekt
er estimeret til en besparelse på 1,3
mio. kr. per år i hovedforslag A, 1,1
mio. kr. per år i forslag C og 0,8 mio.
kr. per år i forslag A-1.

Hovedforslag A

1,3 mio. kr.

Hovedforslag A-1

0,8 mio. kr.

Hovedforslag C

1,1 mio. kr.

Årlig driftsøkonomisk besparelse for
de tre forslag

Samfundsøkonomi
En samfundsøkonomisk beregning
benyttes ofte til at give et billede af
fordele og ulemper ved et infrastrukturprojekt og er dermed en struktureret tilgang til værdisætning og
sammenligning af en række effekter.
De samfundsøkonomiske effekter
omfatter bl.a. anlægs- og driftsomkostninger, værdi af rejsetid og
eksterne omkostninger (luftforurening
og klima).
De samfundsøkonomiske gevinster
ved projektet er bl.a. forbedret
mobilitet for rejsende i den kollektive
trafik. Nedsat fremkommelighed for
biltrafikken er derimod en samfundsøkonomisk ulempe.

Ændringer i rejsetid for bil- og
bustrafikken er baseret på trafiksimulering i programmet VISSIM.
Alle tre forslag giver en negativ
samfundsgevinst, hvilket ikke er
usædvanligt for kollektive trafikprojekter, særligt hvis de påvirker
fremkommeligheden for bilerne.
Nedenfor er vist nogle eksempler,
der også har givet et negativt
resultat i den samfundsøkonomiske
beregning, men som bliver gennemført alligevel.
Odense Letbane - linje 1: -2,1 mia.
kr.
Letbanen i Ring 3: -8,4 mia. kr.
Aalborg BRT: -1,4 mia. kr. (dog er
anlægsomkostningerne halveret i
projektet som det ser ud nu, hvilket
reducerer underskuddet væsentligt)
Tilsvarende indikerer samfundsøkonomien, at selve beregningsmodellen sjældent tilgodeser kollektive
trafikprojekter, til trods for at driftsøkonomien styrkes.
For BRT i Lautrupgård viser beregningen, at samfundsøkonomisk
set er hovedforslag A er det mindst
urentable forslag med et resultat på
omkring -1,6 mia. kr., efterfulgt af
forslag C med ca. -1,9 mia. kr.
I begge tilfælde opgjort som
nettonutidsværdi regnet over en
tidshorisont på 50 år. Det klart mest
urentable er forslag A-1 med et
samfundsøkonomisk resultat på ca.
-13,2 mia. kr., ligeledes regnet som
50 års nettonutidsværdi.
Der er således stor forskel på det
samfundsøkonomiske resultat afhængigt af, hvilket forslag til linjeføring der vælges.
Den helt afgørende forskel på
forslag A-1 og de to øvrige er de
relative markante forsinkelser for biltrafikken, som forslag A-1 forventes
at medføre sammenholdt med de

noget mindre forsinkelser, som forslag C og hovedforslag A forventes
at medføre. Disse forsinkelser leder
således til en samfundsøkonomisk
omkostning (negative tidsgevinster)
for biltrafikken i størrelsesordenen
-12,4 mia. kr. ved forslag A-1, mens
biltrafikkens forventede forsinkelser i
hovedforslag A og forslag C medfører en samfundsøkonomisk omkostning på ”kun” -1,4 til -1,7 mia. kr.
Afledt af disse store forskelle i
forsinkelser, påvirkes det samfundsøkonomiske resultat også i særlig
grad af forskelle i negative arbejdsudbudsgevinster. Det skyldes, at
forsinkelser i forbindelse med pendler- og erhvervsrejser ofte leder til, at
de berørte personer bruger mindre
tid på arbejde, når de bruger mere
tid på at komme frem (de stiller
mindre arbejdskraft til rådighed for
arbejdsmarkedet).
En væsentlig post i beregningens
resultat er effekten på trafikanternes
rejsetid. Ved senere og mere detaljerede analyser vil man sandsynligvis kunne præcisere dette tidstab,
og man vil i projekteringen af BRT
muligvis kunne løse nogle af de
trafikale problemer, der i beregningerne øger rejsetiden.
Der er en lang række samfundsøkonomiske gevinster, som ikke er
med i beregningerne – det er bl.a.
forbedret bykvalitet og stigning i
områdets attraktivitet, stigning i
ejendomspriser, muligheden for salg
af byggeretter mm.
Hvis sådanne gevinster var med i
de samfundsøkonomiske betragtninger, ville det give en større fordel til
alle forslagene.
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10
Den videre
proces
Som beskrevet i dispositionsforslaget er Lautrupgård ét af
Danmarks mest succesfulde erhvervsområder.
Forundersøgelserne har dog vist, at for at fremtidssikre
området og gøre det fortsat attraktivt for brugere samt
ejere og lejere af grundene, er det nødvendigt at udvikle
Lautrupgård.
Arbejdet med dispositionsforslaget for en BRT-løsning i
Lautrupgård er første del af Movia’s BRT-program, hvor
målet er at undersøge muligheder og perspektiver ved at
koble BRT-projekter med by- og erhvervsudvikling.
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10.1 Perspektivering

Store muligheder med en
BRT-løsning i Lautrupgård
Etablering af en BRT-løsning i
Lautrupgård kan blive en væsentlig
katalysator for både udvikling og
fremtidssikring af området.
Netop by- og erhvervsudvikling,
samt udvikling af de kollektive
infrastrukturforhold har stor indbyrdes afhængighed, og det er indlysende at tænke disse to elementer
sammen. Dette gælder ikke kun
for Lautrupgård, men for de fleste
erhvervsområder i Hovedstadsområdet. Det kan således være relevant
for andre kommuner at medtænke
lignende BRT-projekter i erhvervsområder, som ønskes udviklet og
fremtidssikret og Movia vil da også
tage dette ’dobbelte fokus’ med ind i
det fremtidige arbejde med BRT.
Tre væsentlige indsigter fra
forundersøgelserne
På baggrund af de gennemførte forundersøgelser i Lautrupgård er der
fundet tre væsentlige indsigter, som
er centrale at forholde sig til i det
fremtidige arbejde med en BRT-løsning:
Udviklingsmulighederne i det nære
område omkring BRT-stationerne
Foranalyserne har vist store udviklingsmuligheder i de nære områder

omkring de tre BRT-stationer i
Lautrupgård.
BRT-stationsområderne skal ikke
blot være et af- og påstigningssted
for brugerne af busdriften, men
i lige så høj grad være med til at
skabe nye udadvendte funktioner i
området, fx muligheder for at medarbejdere, studerende og besøgende på tværs af virksomheder og
uddannelsesinstitutioner kan mødes og skabe liv i området i caféer,
innovationshuse, osv. Derudover er
der et markant potentiale for at byfortætte omkring BRT-stationerne,
både med udadvendte funktioner,
nye og fleksible erhvervslejemål og
boliger.
Lautrupgårds regionale opkobling til hele Hovedstadsområdet
Lautrupgård indgår i en større
regional struktur, idet områdets ca.
20.000 brugere kommer fra store
dele af Sjælland.
Foranalyserne har således vist, at
den kollektive mobilitet til og fra
Lautrupgård skal ses i et markant
større perspektiv end blot som
strækningen mellem Malmparken
St. og Klausdalsbrovej.
BRT i Lautrupgård skal ses som
1. etape på vej mod en regional
BRT, der forbinder Lyngby med
Høje-Taastrup og Ishøj gennem

Idéoplæg

Anlægsprogram

Dispositionsforslag

Aktørinddragelse,
forslag til linjeføringer mm.

Tekniske rapporter,
fortætningspotentiale,
traﬁkale konsekvenser
mm.

Opsummering på
tekniske rapporter,
anlayser og forslag til
linjeføring

Projektforslag

Udredning og
ﬁnansieringsafklaring

Forprojekt

(myndighedsprojekt)
VVM-proces
Udbud og kontrahering

Lautrupgård. Desuden kan der
med fordel arbejdes med en bedre
forbindelse mellem Lautrupgård og
den kommende letbane i Ring 3 og
metrosystemet i det centrale København ved fx Flintholm Station.
Førerløs busdrift åbner nye
muligheder for on-demand
busdrift til hele Lautrupgård
Anlæg af BRT på Lautrupparken
rummer også væsentlige perspektiver i forhold til implementering af
førerløs busdrift. Grundet kørsel i
eget tracé vil BRT-anlægget kunne
fremrykke tidspunktet for, hvornår
det vil være muligt at implementere
førerløs busdrift. Dette vil kunne
styrke busdriften i dagtimerne med
flere afgange fra Malmparken St. til
Lautrupgård, men det vil også give
mulighed for on-demand busdrift i
perioder, hvor de normale busser
ikke kører så ofte – primært aftenog weekendtimerne. Dette vil løfte
kvaliteten markant for de medarbejdere og studerende i Lautrupgård,
som arbejder uden for de gængse
arbejdstider.

Hovedprojekt

Anlæg

Test & mobilisering
Forberedelse af passagerdrift

57

10.2 Næste skridt

Forundersøgelserne er de første
skridt i arbejdet med udvikling af
Lautrupgård. Der er stadig mange forhold, der skal undersøges,
modnes og tilpasses virkeligheden i
Lautrupgård.
Dialog med grundejere, studerende, medarbejdere, politikere og
øvrige interessenter
Forundersøgelserne har skabt en
god ramme for dialog med de relevante interessenter i Lautrupgård:
grundejere, studerende, medarbejdere, politikere i Ballerup Kommune,
Vejdirektoratet, Movia osv. De har nu
en fælles reference at drøfte udviklingen ud fra - både i forhold til en
konkret udformning af BRT-anlægget, men også i forhold til dialogen
om finansiering af BRT-anlægget,
tilgængelighedsløsninger og byrumsprojekter. I den kommende
tid vil resultaterne fra foranalysen,
samt et mere brugervenligt dialogmateriale, derfor danne rammen om
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nye drøftelser mellem parterne om
perspektiverne ved BRT-løsningen.
På sigt skal denne dialog munde
ud i en samlet helhedsplan for Lautrupgård, så parterne sammen kan
skabe et fremtidssikret, attraktivt
erhvervsområde.
Ansøgning om tildeling af stationsnærhed til BRT-stationerne i
Lautrupgård
De mange muligheder for byudvikling omkring BRT-stationerne har
vist, at der er væsentlige perspektiver ved at arbejde videre mod en
ansøgning til forsøgsordningen i
Fingerplan 2019, hvor der kan tildeles stationsnærhed til BRT-standsningssteder. For at kunne realisere
en fornyet byudvikling af området
med udvidede muligheder for flere
erhvervs- og boligetagemeter, og
den deraf afledte værdistigning af
grundene, er det en forudsætning,
at der kan opnås stationsnærhed.
Resultaterne fra forundersøgelserne

vil derfor blive anvendt aktivt i en
ansøgning til staten om tildeling af
stationsnærhed til BRT-stationerne
langs Lautrupparken. Det forventes,
at der kommer en dialog mellem
staten, kommunerne og Movia om
de konkrete principper og krav til
ansøgningen, herunder finansiering.  
Behov for tilpasning af busdriften
til og fra Lautrupgård
Den videre proces rummer også
et stort arbejde med forbedring
af selve busdriften i Lautrupgård.
Udfordringerne med dårlig betjening i aften- og weekendtimerne bør
løses, så tilgængeligheden er god
hele døgnet. Derudover skal det sikres, at forbindelserne til Lautrupgård
forbedres, så borgere i flere dele
af Hovedstadsområdet kan komme
nemmere, hurtigere og mere komfortabelt til og fra Lautrupgård. Dette
skal ske ved en tilpasning af busnettet, så der bliver bedre forbindelser
mellem Lautrupgård og den kom-

Et innovationshus skal være et
åbningstræk til udvikling af området og
understøtte netværk og
samskabelse

mende letbane i Ring 3, men også
så det sikres, at flere busser betjener
området.
Desuden skal det ske ved et fortsat
fokus på mulighederne i førerløs
busdrift, hvor Lautrupgård fra 20202023 bliver et af de største europæiske test-områder og skaber ny viden
om førerløs teknologi. Et projekt, der
i høj grad understøtter områdets
brand som innovationskvarter.
Finansiering af BRT-anlæg
Foranalysen har vist, at anlægssummen for BRT-anlægget i Lautrupgård
overordnet set modvarer de tilsvarende projekter på dansk jord, som
projektet kan sammenlignes med.
BRT-projektet i Aalborg samt Københavns Kommunes BRT-projekt på
”Den Kvikke Vej” har omtrent samme
anlægssum pr. løbende meter, som
projektet i Lautrupgård.
Finansiering af BRT-anlægget i
Lautrupgård rejser spørgsmålet

om, hvem der skal deltage i finansieringen, og hvem der skal være
bygherre på BRT-projektet. I forhold
til finansieringen har forundersøgelserne vist, at der vil være gode
perspektiver i at sikre finansiering
fra både Ballerup Kommune og
grundejerne. I forhold til grundejerne vil der i den kommende proces
skulle arbejdes med at undersøge
økonomien i eventuelle nye byggeretter, som følge af den forventede
byudvikling i Lautrupgård.
Derudover har der tidligere været
statslige puljer til medfinansiering af sådanne anlæg – dette vil
også kunne være et vigtigt indspil
i forbindelse med BRT-projektet i
Lautrupgård.
Finansieringen er én ting – bygherrerollen en anden. Et BRT-anlæg til
ca. 190 mio. kr. vil belaste Ballerup
Kommunes anlægsramme i så stor
en grad, at kommunen vil være
nødsaget til at annullere eller udsky-

de mange andre anlægsprojekter.
Derfor bør der i den videre proces
arbejdes mod løsninger, hvor
eksempelvis Movia bliver bygherre på BRT-projektet, så Ballerup
Kommunes anlægsramme belastes
mindre og kun af kommunens egenfinansiering.
Viden fra Lautrupgård skal bruges i andre sammenhænge af
Movias BRT-udviklingsprogram
Forundersøgelserne har givet Movia
vigtig viden om koblingen mellem
BRT-projekter og byudvikling. Denne viden vil Movia bruge til at styrke
rådgivningen om BRT til andre kommuner og andre projekter i Hovedstadsområdet.
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