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01 INTRODUKTION

Opsamling fra workshop 1
• Kommentarer/Ønsker:

– Fleksible krysningsmulighedder på 
strøggadestræk (Husum, Brønshøj, 
Nørrebro)

– Sikre skolevejskrydsninger tilgodeses 
(Bl.a. Kobbelvænget og Husumvej)

– Byrumsforbedringer + forslag til ”grøn 
struktur” samtænkes med projketet

– Bedre busbetjening af Husum st.

• Acceptable virkemidler:
– Bildosering vha. nye bussignaler

– Busprioritering i signalkryds 

– Øget ventetid fra sideveje (under hensyn til 
busser, fx linje 22)

– Forbud mod venstresving i enkelte kryds

– Lokal nedlæggelse af Parkering i mindre 
omfag , erstatnings P anvises i projektet

Projektets målsætning • Bedre 
busfremkommelighed og –
regularitet 

• Nuværende kvaliteter skal 
fastholdes 
(trafiksikkerhed, parkering og grønt 

miljø) 

• Skal være mulighed for 
forbedringer af lokalmiljø
(strøggade, cykelruter)

1.0 Baggrund for opgaven                                                                       
I efteråret 2009 startede projektet omkring en højklasse busløsning 
på Frederikssundsvej. I den forbindelse blev COWI bedt om at ud-
arbejde et skitseforslag. De to foreliggende principløsninger tager 
rendyrket afsæt i at etablere enten et ”Bus Rapid Transit” (BRT) el-
ler etablering af traditionelle fremkommelighedstiltag med busbaner i 
højre side af vejen på udvalgte strækninger. Disse idéer har medført 
modstand blandt lokale beboere, blandt andet fordi løsningerne (BRT 
og Traditionel) medfører, at parkeringspladser og træer fjernes for at 
fremme busforbindelsen.

Via Trafik har udarbejdet et 3.løsningsforslag, som tager udgangs-
punkt i de enkelte strækninger, tager hensyn til borgernes ønsker 
og bevarer parkering, træer og krydsningsmuligheden af Frederiks-
sundsvej.Det 3.løsningsforslag tager i øvrigt hensyn til fremtidige pla-
ner om strøggade, cykelsuperstier og grønne byrum.

Følgende notat er en del af en større rådgiveropgave. Notatet gen-

nemgår det 3.løsningsforslag, til ny højklasset busforbindelse på     
Frederikssundsvej. 

I notatet beskrives, hvordan Københavns Kommune kan kombinere 
højklasset busfremkommelighed med de lokale trafikale ønsker som 
f.eks. udformning af vejen som en strøggade. Det 3.løsningsforslag 
bevarer de gode krydsningsmuligheder midt på Frederikssundsvej og 
parkering bevares eller relokaliseres. Desuden beskrives udrykkede 
stoppesteder, busprioritering i signalanlæg og dosering af trafik.

Rådgiverteamet anser det som helt centralt, at der arbejdes mod 
et forslag, der inddeler Frederikssundsvej i strækninger (fig.1-4). 
Disse er konceptudviklet i forhold til busprioriteringen. Herefter ud-
peges eksempelområder, der gennemgås mere detaljeret. Til sidst 
i rapporten ligger bilagstegningerne, hvor det meste af Frederiks-
sundsvejs strækningen er gennemtegnet på idéskitse niveau.                                                  
Løsningen for BRT og den traditionelle løsning er, som nævnt, skitse-
ret og beskrevet af COWI. De to forslag er beskrevet i selvstændige 

notater.

I forbindelse med denne opgave er der udført en trafiksimulering af 
alle tre forslag: BRT, det traditionelle-  og det 3.løsningsforslag. Tra-
fiksimuleringen er anvendt som grundlag for beregning af rejsetids- 
og driftsbesparelser, hvilket er uddybet i afsnit 06.
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Figur 5: Det 3.løsningsforslags prioriteringer

Det 3.løsningsforslag er udarbejdet på baggrund af 
den borgerinddragelsesprocess, som TMF har gen-
nemført forud for analyserne. Løsningen er udarbej-
det efter lokale ønsker og behov. 
Listen repræsenterer forudsætningerne for projektet. 
Listen er diskuteret og accepteret af følgegruppen.

Figur 6: Forudsætninger for det 3. løsningsforslag. 
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Figur 1: Strækningskarakteristik ud fra nuværende byrumsmæssig sammenhæng

Figur 3: Strækningen er yderligere inddelt i 3 karaktergivende kategorier

Figur 2: Store dele af Frederikssundsvej lades uberørt,  i det 3.forslag, eller berøres kun i 
mindre grad. Eksempelvis via kørespor, der omlægges til busbaner.

Figur 4: De 3 kategorier har hver sin prioritering i forhold til de rum, der optræder på 
strækningen

Konceptdiagram/prioriteringsdiagram

A. Prioritering af bustrafik og eventuelt nye 
busbaner

B. Prioritering af strøggade og bevarelse af 
parkering og krydsnings heller

C. Særlig prioritering af busfremkommelighed
og heller til fodgængere. Mulighed for 
byrumsforbedringer
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Strækningningsinddeling A-C

Underinddeling i 3 kategorier:

A. De åbne brede stræk/spredte butiksområder

B. De smallere handelsgadestræk

C. Trafikpladserne
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Strækningningsinddeling 1-7

Inddeling efter stækningskarakteristik
1. Nørrebro station – Provstevej; Butiksgademiljø omkring Nørrebro
2. Provstevej- Bellahøj-Baunevangen; Boliger og spredte kioske. Bredere profil med 

midterfelt og parkering
3. Baunevangen-Brønshøjvej; Småbutikker og enkelte Caféer. Parkering og brede fortov
4. Brønshøjvej-Åkandevej; Butiksgade + boliggade. Vejtræer og bredt midterfelt. Smalle 

fortove . Butikker tynder ud op mod strækning 5
5. Åkandevej-Kobbelvænget; Erhvervsområde. Større bygninger, bredt profil med parkering 

og bred midterrabat
6. Kobbelvænget-Marbjergvej; Butiksgade. Bredt profil. Eventuelt med midterhelle. Uden 

vejtræer fra Husum Torv
7. Marbjergvej-Novembervej, Udkantsområde. Bredt vejprofil
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02 STRÆKNINGSGENNEMGANG                                                               
Der er allerede i dag en række tiltag på Frederikssundsvej, der for-
bedrer bussernes fremkommelighed. Der er eksempelvis etableret 
korte busbaner på Brønshøj Torv. Desuden busbaner fra Vestvolden 
til Mørkhøjvej. Herudover er der etableret busprioritering i form af for-
længelse af grøntider i flere kryds.

Analyser viser, at det 3. løsningsforslag via signaltekniske forbedrin-
ger, bildosering samt forlængelse af busbaner på prioriterede stræk-
ninger, kan vinde meget tid på busfremkommeligheden, rejsehastig-
heden og dermed regulariteten.

2.0 Konceptuel strækningsinddeling
Frederikssundsvej inddeles i 7 forskellige strækninger, med baggrund 
i byrumskarakteristika for de enkelte strækninger. Inddelingen ses på 
figur 1. Overordnet inddeles strækningen i øvrigt i konceptuelle A, B 
og C- strækninger som på figur 3. På Strækning A prioriteres 
hovedsageligt bustrafik og busbaner. På strækning B prioriteres 
særligt strøggader, parkering, krydsningsheller og butiksmiljø. På C-

strækninger er der en særlig prioritering af busfremkommelighed i de 
større trafikkryds. Her skal byrumsforbedringer også indtænkes. Tal-
lene på figuren  henviser til figur 1.

Figur 7 er en konceptuel gennemgang af indsatserne på de enkelte 
strækninger (7-1). 

Bilagstegningerne under punkt 07 er gennemtegnede idéer for, hvor-
dan de enkelte strækninger løses i praksis.
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Figur 7: Konceptdiagram for de enkelte delstrækninger 7-1 
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Figur 7: Konceptdiagram for de
 enkelte strækninger 7-1 
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Stoppesteder , Busruter 
Mørkevej/ Fr.Sundsvej

22
67
81N

Husumvej/Fr.Sundsvej

5A
22
81N
85N
350S
862

Husum Torv

5A
22
81N
83N
85N
166
200S
350S
862

Kobbelvænget

5A
81N
862

Veksøvej

2A
5A
81N
82N
350S
862

Astrupvej

2A
5A
81N
82N
862

Brønshøj Torv

2A
5A
10
81N
82N
350S
862

Degnemose Allé

5A
81N
862

Hyrdevangen

5A
81N
862

Hulgårds Plads

5A
21
81N
350S
863

Glasvej

5A
81N
863

Prostevej

5A
81N

Fr.borgvej/Fr.Sundsvej

5A
66
81N
84N

Afløjen

22
81N
350S

Klokkedybet
22
81n
166
882

Bellahøj

5A
13
67
68
81N
250S
350S
861
863

Nørrebro st

5A
66
69
81N
84N
350S
863

2.1 Fremkommelighed for biler og busser
Mindre fremkommelighed for biltrafikken kan accepteres. Dog under 
hensyntagen til, at kødannelser ikke må blokere for centrale busfor-
bindelser og centrale færdselsårer. Der må i øvrigt ikke ske en 
uhensigtsmæssig overflytning af biltrafik til lokalvejsnettet.

Målingerne af eksisterende køretider på busserne (COWIS notat ved-
rørende Højklasset bus, Bus Rapid Transit) viser, at der primært er 
kødannelser, dårlig trafikafvikling og lave hastigheder for busserne på 
strækningerne:
-Frederiksborgvej – Provstevej
-Degnemose Allé – Brønshøj Torv
-Husumvej – Mørkhøjvej

Formålet med det 3.løsningsforslag er blandt andet, at flytte trafik-
køerne fra disse strækninger til strækningerne før eller efter. Metoden 
er, at der etableres busbaner, som afsluttes med doseringsanlæg og 
bussignaler ved afslutningerne af busbanerne.
 
2.2 Signalanlæg
Grøn bølge for busserne prioriteres i signalerne. I et eventuelt frem-
tidigt cykelprojekt, med nye cykelsuperstier på Frederikssundsvej, 
bør grøn bølge for busserne stadig prioriteres frem for en eventuel 
grøn bølge for cyklisterne. 
Den nuværende busprioritering består typisk i at forlænge grøntiden i 
signalerne, så busserne kommer med over for grønt i signalet. 
Busprioritering på Frederingssundsvej har følgende effekter:
-  grøntid afkortes for den tværgående retning eller for hovedretnin-
gen i næste omløb. 

-busserne får grønt før den øvrige trafik og kommer dermed først gen-
nem krydset. 

Trafikstyringen foregår i dag med spoler i vejen, som detekterer bus-
serne. Dette kræver, at busserne kører direkte over spolerne. Dette 
er ikke tilfældet i dag, og derfor fungerer detekteringen ikke optimalt. 
I fremtiden vil en detektering med GPS sikre en bedre detektering og 
dermed give busserne bedre fremkommelighed.

I det 3.løsningsforslag er der flere af signalreguleringerne. Der fore-
slås i øvrigt etableret doseringsanlæg (signaler som holder bilerne 
tilbage, men som giver grønt til bussen) med det formål, at flytte kø-
dannelserne. Når trafikken kommer gennem doseringsanlægget, kan 
den afvikles uden kødannelser. Dette kræver lange busbaner for at 
sikre, at kødannelserne ikke blokerer for bustrafikken.

2.3 Stoppesteder
Alle stoppesteder, med undtagelse af Provstevej og Kobbelvænget, 
er bevaret. Følgende stoppesteder foreslås udrykket til brede per-
roner med plads til træer, ophold og læskærm:

-Husum Torv (nordsiden)
-Husumvej (sydsiden)

-Havdrupvej
-Brønshøj Torv
-Degnemose Allé (sydsiden)
-Hyrdevangen 
-Bellahøj
-Hulgårds Plads
-Glasvej
-Frederiksborgvej (sydsiden)

2.4 Grøn stuktur og lokalmiljø
I forbindelse med projektet berøres byrum pg lokalmiljøet  på Fre-
derikssundsvej. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en 
foreløbig principiel skitse over en grøn strukturplan for nye vejtræs-
plantninger til erstatning, for de træer som fjernes.

De principielle skitser er vist på figur 9-10 side 7-8.
Den grønne struturplan skal ses som  et idéredskab ved relokalise-

ring af nye vejtræer på Frederikssundsvej. Den ligger op til, at der 
skal være en overordnet plan for placering af vej- og bytræer så 
det også i nye projekter kan sikres, at Frederikssundsvejs vejtræer 
placeres efter en samlet plan. En grøn strukturplan kan også omfatte 
øvrige by- og parktræer så der sikres en rød tråd i fremtidige plant-
ninger ved byrum beliggende op til vejen.

Figur 8:  Busstoppesteder og busruter
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Figur 9: Grøn Strukturplan; principskitse af eksisterende træer og foreløbig skitse 
af placering af nye vej- og bytræer

1. Principiel placering af eksisterende træer

2. Principiel placering af nye by- og vejtræer

Lys grøn = eksisterende træstruktur
Mørk grøn = forslag til ny struktur

Referencefoto: vejtræer på 
sidegader på Nørrebro?



Figur 9:  1. Visende en principskitse over eksisterende vejtræer på 
Frederikssundsvej. Skitsen er ikke et udtryk for hvert træs aktuelle 
placering.

Der er i dag et sammenhængende beplantningsstrøg indenfor det 
meste af butiks- og strøggademiljøet. Nørrebrostrækningen mod øst 
er fri for beplantning. Den vestlige del, er fri for vejtræer. Her er der 
åbent omkring vejen med spredt parcelhusmiljø.

Frederikssundsvej har 3 åbne og grønne hovedstræk med adgangs-
muligheder fra selve Frederikssundsvej. Dette er vist som grønne 
områder på figuren.

2. Den principielle placering af nye by- og vejtræer viser forslag til ny 
grøn strukturplan. Det foreslås at forlænge træprincippet på strøg-
gadeforløbet til at omfatte hele butiksgademiljøet frem til  
Brønshøjparken. Ved Brønshøjparken bør de spredte beplantninger 
bibeholdes og eventuelt gå igen i vejplantningen.

På Nørrebrostrækningen i den østlige del foreslås træer på alle 
sidegader. Dette tilsvarer det nye træplantningsprojekt på den reste-
rende del af Nørrebrogade.

Figur 10 viser en principskitse af en fremskudt busperron. Alle frem-
skudte busperroner skal ses i sammenhæng med det omkringliggen-
de byrum. Hvis der er plads i byrummet foreslås læskærmen flyttet 
ud på perronen. Overgangen fra byrum til perron bør i øvrigt marke-
res med en belægning, der skaber sammenhæng imellem byrum og 
perron. 

Har byrummet vejtræer, kan plantekummerne bygges samme med 
busperronen, så trærækkerne ikke brydes, og så der skabes et 
smukt miljø ved busperronerne. 
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Figur 10: Principskitse af placering af træer i plantekummer ved fremskudte busperroner.
træer i plantekummer ved perroner benyttes kun, hvor der i forvejen er vejtræer i byrummet.



Figur 11: Luftfotos af eksisterende forhold på eksempelområder

Luftfoto Brønshøj parken

4. Brønshøjparken

Luftfoto Brønshøj torvLuftfoto Havdrupvej

3. Brønshøj Torv

Luftfoto Havdrupvej

2. Havdrupvej

Luftfoto Havdrupvej

Luftfoto Havdrupvej

1. Husumvej - Kobbelvænget
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Fig. 12: Kobbelvænget
- Udvidelse af perron i bredde og længde
- Forlænge højresvingsbane mod Husumvej
- Separere højresvingende og cykler fra Husumvej mod        

Frederikssundsvej
- Lukke lokalvej og etablering af vendeplads i græsarmering
- Udvide eksisterende torv så butik og farvehandel i stuen af 

boligblok inkluderes i torvet. 
- Åbne grønt område op imod torv og Frederikssundsvej
- Sammenhængende stisystem fra ny Little butik til Frederiks-

sundsvej og det nye torv
- Nyt torv med ny kontekst og nye karaktergivende elementer
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03 EKSEMPELLØSNINGER
Der er udpeget 4 eksempelområder, der repræsenterer 4 forskellige 
løsninger på 4 forskellige strækninger. (fig. 11)

1. Husumvej - Kobbelvænget, som er en bymæssig strækning, hvor 
der ikke er så meget plads i profilet.
2. Havdrupvej, er et byrum med butiksmiljø med plads i vejprofilet og 
med mulighed for udvidelse og forbedringer ind i eksisterende byrum
3. Brønshøj torv, er et trafikkryds med byrum beliggende op til vej-
krydset.
4. Brønshøjparken er et område med et bredt vejprofil beliggende i et 
grønt parkområde udenfor butiksgademiljøet.

Eksemplerne er vist på figurerne 11-18, som er nærmere beskrevet 
på de efterfølgende sider.

Figur 12: Husumvej - Kobbelvænget

Referencefoto: Eksempel på hvordan 
en plads får sin helt egen karakter.

~ 1:1000
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Figur 14: Visualisering, Havdrupvej

Figur 15: Brønshøj Torv  ~ 1:1000

Brønshøj Torv

Figur 16: Visualisering af fremtidige forhold

~ 1:1000

~ 1:1000

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget

-
BUSSTOP

-
NY BUSBANE

-I       BUSDOSERING

--- NY VEJ FOR BUS

-
EKSISTERENDE BUSBANE

-
CYKELSTI FORSKYDES 

-
BYRUM DER BERØRES

Marbjergvej
Gadelandet

Novembervej

Åfløjen 

Islevhusvej

Cykelsti omlægges

350S fortsættes forbi Husumvej (evt. til Herlev st) 

Busbaner + 2 kørespor

Kantstensparkeringnedlæggs

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen
Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget

-
BUSSTOP

-
NY BUSBANE

-I       BUSDOSERING

--- NY VEJ FOR BUS

-
EKSISTERENDE BUSBANE

-
CYKELSTI FORSKYDES 

-
BYRUM DER BERØRES

Marbjergvej
Gadelandet

Novembervej

Åfløjen 

Islevhusvej

Cykelsti omlægges

350S fortsættes forbi Husumvej (evt. til Herlev st) 

Busbaner + 2 kørespor

Kantstensparkeringnedlæggs

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen

11



Fig. 13-14: Havdrupvej
- Nye busbaner
- Udvidelse af perron
- Nye bytræer 
- Handicap parkering flyttes
- P-pladser relokaliseres

Fig. 15-16: Brønshøj Torv
- Nye busbaner + signalprioritering i kryds
- Udvidelse af cykelsti
- Nyt byrum, overfor Brønshøj Torv, der forbedrer trafikforhol-

dene på Frederikssundsvej samt tilføjer nye træer
- Plantning af nye vejtræer

Fig. 17-18: Brønshøjparken
- Udvidelse af busperroner 
- Åbne op mod Brønshøjparken. Bevaring af eksisterende    

beplantning i parken
- Fortovsudlæg op ad parken
- Nye busbaner
- Nye bytræer
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Figur 17: Brønshøjparken
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Figur 18: Visualisering, Brønshøjparken~ 1:1000
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Tabel 3: Parkering, relokalisering af parkering                       Tabel 4: Antallet af træer der tilføjes/fjernes + nye                          
                                                                                      træer der placeres i nye opståede byrum.

Tabel 1:  Sammenligning af trafikbelastning for de tre løsningsforslag 
i hhv morgen-, og eftermiddagsspidstimen

Morgen (M), eftermiddag (E)

04 EFFEKTER PÅ PASSAGERER
De nuværende buslinjer er indlagt i modellen efter køreplansdata fra 
efteråret 2010. For linje 350S er det forudsat, at den ikke længere har 
start/endestation ved Husum Torv men i stedet fortsætter til Herlev 
station.

Stoppestedernes placering og busserne der standser, er indlagt som 
i dag. Antallet af stoppesteder reduceres med to. Stoppestederne ved 
Kobbelvænget og Provstevej er nedlagt som en del af forudsætnin-
gerne for de vundne minutter i det 3. løsningsforslag. Til sammenlig-
ning er der nedlagt 5 stoppesteder ved COWIS forslag, for at med-
virke til en større køretidsforbedring.

Konsekvenserne af de 2 nedlagte stoppesteder har størst betydning 
for 5A, da der ikke nedlægges stoppesteder for 350S. 350S får dog 
også gavn af nedlæggelsen, idet den i nogle tilfælde kan være fanget 
bag en A-bus, da A-bussen standser ved alle stoppesteder.  En frem-
rykning af stoppestederne giver en positiv effekt, specielt for 5A, idet 
busserne ikke skal vente på ”huller” i den øvrige trafik før fremkørsel. 

Fremrykning af stoppesteder kan få en negativ betydning for 350S, 
da den ikke stopper alle steder og ligesom den øvrige trafik vil komme 
til at holde tilbage for en bus der holder.

Passagererne for specielt linje 5A forventes at få en rejsetidsforbed-
ring på 2-4 minutter i forhold til de nuværende forhold For buslinje 2A 
er rejsetidsforbedringen absolut set mindre. Forbedringen er på 0-½ 
minut, idet den kun kører en kort strækning på Frederikssundsvej.

De forventede rejsetidsforbedringer for de enkelte løsninger i hver 
kørselsretning kan ses i tabel 2. Ud over at reducerede køretiden på-
virker forslagene til forbedringer også regulariteten i positiv retning. 
Busbanerne giver busserne mulighed for uhindret at komme frem 
uanset omfanget af den øvrige trafik.

4.0 Øvrige Konsekvenser
Biltrafik
Biltrafikken vil påvirkes af det nye forslag. Fremkommeligheden for bi-

lister på Frederikssundsvej forringes ved det nye forslag. Der vil sær-
ligt ses en påvirkning på sidevejene, hvor ventetiden ved signaler 
mm. vil øges. På selve Frederikssundsvej vil der være en mere jævn 
hastighed for bilerne end i dag, idet kun 1 spor vil være farbart i hver 
retning. I dag er der flere steder 2 spor i hver retning. Fordelingen af 
bilerne vil være anderledes, men fremkommeligheden nogenlunde 
den samme. Konsekvenserne af overflytning af biltrafik til lokalvej-
nettet er anskueliggjort i trafiksikkerhedsvurderingen         
(Frederikssund, Busfremkommelighed. Vurdering i forhold til nuvæ-
rende løsning - delopgave 1A, a3 & 1B, a3). Undersøgelsen vurderer 
trafiksikkerheden i den nye løsning. Det vurderes at overflytning af 
biltrafik til det lokale vejnet ikke vil have afgørende betydning.
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lavere rejsehastigheder, hvorfor trafikken i noget omfang vælger at køre 
andre ruter. I Tabel 2 og Tabel 3 foretages en sammenligning af den 
forventede trafikbelastning på Frederikssundsvej for de tre løsningsforslag. 
Det ses at den traditionelle løsning og BRT-løsningen tilnærmelsesvis giver 
samme aflastning på Frederikssundsvej, mens det 3. løsningforslag giver en 
noget mindre aflastning. Dette kan forklares med at det 3. løsningforslag i 
mindre omfang reducerer kapaciteten på Frederikssundsvej. Dette bl.a. på 
strækningen mellem Ring O2 og Borups Allé, hvor de to andre forslag 
reducerer kapaciteten mens det 3. løsningsforslag i større omfang bevarer 
den nuværende udformning.

Tælling 
8-9

Forskel i forhold til basis

BRT
Traditionel 

løsning
3. forslag

Ml. Lygten og Frederiksborgvej 1.160 +60 +20 +10
Ml. Ring O2 og Borups Allé 1.440 -330 -390 -20
Ml. Bavnevangen og Brønshøjvej 1.320 -480 -570 -150
Ml. Åkandevej og Husumvej 1.340 -520 -560 -90
Tabel 2: Sammenligning af trafikbelastning for de tre løsningsforslag i 
morgenspidstimen.

Tælling 
16-17

Forskel i forhold til basis

BRT
Traditionel 

løsning
3. forslag

Ml. Lygten og Frederiksborgvej 1.190 +80 +40 +20
Ml. Ring O2 og Borups Allé 1.740 -310 -350 -20
Ml. Bavnevangen og Brønshøjvej 1.770 -530 -580 -180
Ml. Åkandevej og Husumvej 1.690 -550 -570 -100
Tabel 3: Sammenligning af trafikbelastning for de tre løsningsforslag i 
eftermiddagsspidstimen.

Den mindre trafik på Frederikssundsvej i de tre løsningsforslag medvirker til 
at give en rejsetidsforbedring for busserne.
Ved beregning af den fremtidige forventede trafikafvikling, herunder køretider 
for busserne i VISSIM-trafiksimuleringerne, er det afgørende, at trafikken på 
Frederikssundsvej rent faktisk ændrer sig som beregnet i 
modelberegningerne. Den lavere trafikbelastning har således afgørende 
betydning for at trafikken på Frederikssundsvej kan afvikles med de 
kapacitetsmæssige reduktioner forslagene indeholder.
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Den mindre trafik på Frederikssundsvej i de tre løsningsforslag medvirker til 
at give en rejsetidsforbedring for busserne.
Ved beregning af den fremtidige forventede trafikafvikling, herunder køretider 
for busserne i VISSIM-trafiksimuleringerne, er det afgørende, at trafikken på 
Frederikssundsvej rent faktisk ændrer sig som beregnet i 
modelberegningerne. Den lavere trafikbelastning har således afgørende 
betydning for at trafikken på Frederikssundsvej kan afvikles med de 
kapacitetsmæssige reduktioner forslagene indeholder.

Tabel 2:  Foreløbige bereg-
nede rejsetidsforbedringer for 
de tre løsningsforslag.
I BRT og traditionel løsning 
nedlægges flere stoppesteder 
end i det 3.løsningsforslag.
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2.2 Rejsetidsgevinster for buspassager
På baggrund af beregningerne og udtræk fra trafiksimuleringsmodellen er der 
opgjort en forventet rejsetidsforbedring for de tre buslinjer 2A, 5A og 350S 
for de to kørselsretninger. 

Passagererne for linje 5A opnår den største rejsetidsforbedring på 2-4 
minutter i forhold til de nuværende forhold. Her giver BRT løsningen den 
største forbedring for linje 5A. Den traditionelle løsning giver tilnærmelsesvis 
samme resultat for 5A mens forbedringerne for linje 5A ved det 3. 
løsningsforslag er knap så store. Rejsetidsforbedringerne er generelt mindst 
om morgenen i retning mod Nørrebro st. Dette forklares med at rejsetiden 
mod Nørrebro st. allerede i de nuværende forhold er lav, hvorfor det er 
vanskeligt at forbedre den. En forklaring på at BRT-løsningen og den 
traditionelle løsning kan opnå en større rejsetidsforklaring kan til dels være at 
de to løsninger indeholder nedlæggelse af et ekstra stoppested på 5A rute. 
Dette giver overordnet set en besparelse på ½ minut.

For buslinje 350S forventes rejsetidsforbedringen at blive op til 3½ minut med 
den største forbedring i retning mod Nørrebro st. Om morgenen er 
rejsetidsforbedringen mindre og på i alt op mod 1 minut, hvilket skyldes at 
rejsetiden for 350S allerede er lav ved de nuværende forhold om morgenen. 
Den mindre rejsetidsforbedring for 350S set i forhold til 5A kan bl.a. forklares 
med, at nedlæggelse af stoppesteder har mindre betydning, fordi det var 
stoppesteder, hvor 350S i forvejen ikke stoppede for det 3. løsningsforslag. 
Ved BRT-løsningen og det traditionelle forslag nedlægges et stop for 350S, 
hvilket bidrager til en rejsetidsforbedring på ca. ½ minut. 
Da 350S stadig har færre stop end 5A, kan der særligt ved BRT-løsningen 
være situationer, hvor 350S indhenter 5A, uden at kunne overhale, og derfor 
ikke får den fulde fordel af busbanerne. Ved den traditionelle er der en lidt 
større rejsetidsgevinst i forhold til BRT løsningen, hvilket kan forklares med at 
350S ved løsning bedre kan overhale 5A. Tilsvarende er rejsetidsforbedringen 
for linje 350S også lidt større ved det 3. løsningsforslag i forhold til ved BRT-
løsningen.

For buslinje 2A er rejsetidsforbedringen absolut set mindre med en forbedring 
på 0-½ minut, hvilket skyldes at den kun kører en kort strækning på 
Frederikssundsvej med få kapacitetsmæssige ændringer.

De forventede rejsetidsforbedringer for de enkelte løsninger i hver 
kørselsretning kan ses i Tabel 4.

Buslinje
Retning

Rejsetidsforbedring i minutter
BRT Traditionel 3. forslag

M E M E M E
2A Brønshøj Torv – Gadelandet ½ ½ 0 0 0 0
2A Gadelandet – Brønshøj Torv 0 ½ 0 0 0 0
5A Nørrebro st. – Husum Torv 2½ 3 2 2½ 2 2
5A Husum Torv – Nørrebro st. 2 4 1½ 4 ½ 3
350S Nørrebro st. – kommunegrænsen 0 ½ ½ 1 0 ½
350S Kommunegrænsen – Nørrebro st. 0 2 1 3½ 0 2½
Tabel 4: Sammenligning af foreløbige beregnede rejsetidsforbedringer om morgenen 
(M) og om eftermiddagen (E) for de tre løsningsforslag.

Strækning Park. på strækning I dag Nye Relok. Efter

   %

1

2

3

4

5

6

7

Novembervej - Marbjergvej

Marbjergvej - Husumvej

Husumvej - Åkandevej

Åkandevej - Brønshøjvej

Brønshøjvej - Bavnevangen

Bavnevangen - Glasvej

Glasvej - Nordre Fasanvej

I alt

53          0           0          0          53

74        -38         0         20         56

75          -7          7           0         75

98         -15         6         15      104

48           -9         0          14        53

213      -56        23         56      240

50        -11          1         20        60

611   -136        37       125      641

Strækning Træer på strækning    + På lokaliteter

   %

1

2

3

4

5

6

7

     0

Novembervej - Marbjergvej

Marbjergvej - Husumvej

Husumvej - Åkandevej

Åkandevej - Brønshøjvej

Brønshøjvej - Bavnevangen

Bavnevangen - Glasvej

Glasvej - Nordre Fasanvej

I alt
Regnskab

0             0                     0          

4             0                    0         

1           11                 +8

2             5                    0

5             0                 +2

10            6                +22

0             0                 +13

22        22                  +45   



Parkering og relokalisering
Af hensyn til butikkerne på Frederikssundsvej er det prioriteret at 
nedlægge så få parkeringspladser som muligt. En analyse af parke-En analyse af parke-
ring og belægningsgraden (Bedre Bus, Bedre By; Parkeringsnotat. 
23.dec.2010) viser, at de eksisterende 600 parkeringspladser, reduce-
res med ca. 140 parkeringspladser. Der er ifølge parkeringsanalysen  
behov for minimum 420 parkeringspladser langs Frederikssundsvej. 
Forslaget opfylder dette. I øvrigt genetableres ca. 40 parkeringsplad-
ser  på selve Frederikssundsvej. Derudover  er udpeget områder for 
relokalisering af ca. 130 parkeringspladser. Alle beliggende indenfor 
100-200m. Det betyder, at der kan tilføres yderligere 30 parkerings- 
pladser til forslaget. Antallet af relokaliserede parkeringspladser er 
udvalgt ud fra de pladser der er bedst og ligger tættest på. Der er 
dermed  mulighed for yderligere relokalisering. 
Iagttages de 7 strækninger individuelt, er parkeringspladserne re-       
lokaliseret på alle strækninger bortset fra på strækningen mellem 
Marbjergvej og Husumvej. Herforeslås i alt nedlagt 38 parkeringsplad-
ser med 2-timersparkering (og med parkeringsforbud i eftermiddags-
timerne). Ud over den foreslåede relokalisering af parkeringspladser, 
er der en uudnyttet parkeringskapacitet ved nærliggende butikkers 
parkeringsarealer omkring Husum Torv. Parkeringsregnskabet ses i 
tabel 3. Relokalisering af parkeringspladser er ikke indeholdt i det 
økonomiske overslag under punkt 07.

Det kan overvejes, at ændre på udformningen ved alle vejtræernes 
plantekasser på hele strækningen for at få en bedre udnyttelse af 
parkeringspladserne. De eksisterende firkantede plantekasser gør, at 
bilerne ikke kan parkere tæt på plantekasserne, da de ikke kan kom-
me ud af parkeringspladsen, hvis en bil parkerer bagved. Forslaget 
skal detaljeres i forbindelse med et eventuelt projektforslag. Det skal 
i øvrigt sikres, at de nye plantekasser lever op til Københavns Kom-
munes standard..

Ind- og udsvingning fra veje vil påvirkes i begrænset omfang.

Cykeltrafik
Cykeltrafikken påvirkes kun lidt i forslaget. En prioritering af grøn 
bølge for busserne vil i et eventuelt fremtidigt cykelsuperstiprojekt 
betyde mindre prioritering af grøn bølge for cyklisterne. Til gengæld 
er cykelstier der berøres udvidet til 2.5 m. Derved er de forberedt til 
de kommende cykelsuperstier. Generelt bevares cykelstierne eller de 
udvides på enkelte delstrækninger, hvor der i dag kun er cykelbaner, 
eksempelvis øst for Tomsgårdsvej.

Fodgængere og krydsningsbehov
Fortove vil stort set være uberørte ved etablering af nye busbaner. Be-
varing af de brede fortove er særligt prioriteret, idet Frederikssundsvej 
er udpeget som strøggade.

På udrykkede stoppesteder vil forholdene for fodgængere være for-
bedrede.

Ved en tidligere omdannelse af Frederikssundsvej blev der anlagt 
et rødt midterareal, til krydsning af fodgængere. Der blev i øvrigt 
på fire steder etableret overgangssteder i form af handicapvenlige                 
fodgængerøer og midterheller. I det 3. løsningsforslag forbedres for-
holdene for fodgængere yderligere, idet der er tilføjes 3 nye signal-
regulerede fodgængerfelter. Fodgængerfelterne er placeret ved: Åflø-
jen, Risvangen og Kobbelvænget.                                                                            
Projektet vil samlet lette fodgængernes krydsning af Frederikssunds-
vej. 

Krydsningsbehovet på de røde midterfelter er undersøgt og vurderet 
af Tetraplan.  Analysen viser, at størstedelen af fodgængere i dag 
krydser i de signalregulerede fodgængerovergange. Kun hver otten-
de fodgænger krydser Frederikssundsvej i de røde midterfelter. En 
mindre indskrænkning af nogle af midterfelterne vil derfor påvirke et 
fåtal af de fodgængere, der krydser Frederikssundsvej. Strækningen 
ved Nørrebro Station adskiller sig dog fra de øvrige strækninger, da 
ca. hver fjerde fodgænger på denne strækning benytter midterfelterne 
som krydsningspunkt. Midterfeltet berøres som udgangspunkt ikke i 
det 3. løsningsforslag.  Enkelte steder er det dog fjernet eller reduce-
ret. Hovedsageligt på steder, hvor der ikke sker væsentlig krydsning 
af fodgængere. På Nørrebrostrækningen foreslås midterhellen fjernet 
enkelte steder. Her etableres i stedet krydsningsheller.

Lokalmiljø og træer                                                                                 
På enkelte strækninger har det været nødvendigt at fjerne nogle af 
træerne. Der er dog kompenseret for dette ved en skitseret, grøn 
strukturplan og en genplacering af alle træer der fjernes. Strukturpla-
nen er en skitseret løsning, der ikke er endeligt godkendt (fig.9,10, 
side 7-8). I øvrigt er berørte byrum foreslået forbedret. De fleste reno-
verede byrum kan rumme nye træer.

Af tabel 4 ses at der i alt fjernes 22 vejtræer. Der tilføjes tilsvarende 
22 nye vejtræer på Frederikssundsvej. Kolonnen med + omfatter ikke 
træer placeret på sidegader på Nørrebro. I den grønne strukturplan, 
foreslås at fortsætte Nørrebrogadeprojektet med træer placeret på 
sidegaderne. Dette gælder for strækningen Hulgårds Plads- Nordre 
Fasanvej. Kolonnen ´På lokaliteter´indeholder disse træer. Alle pla-
ceringer af de nye træer forholder sig til den grønne strukturplan.Ko-
lonnen ´på lokaliteter´angiver forslag til placering af træer i de nye 
opståede byrum og i heller i midten af vejen.

Skitserne og tabellen angiver antallet af nye vej-og bytræer, det vur-
deres, der kan blive plads til. Det betyder ikke, at det er den endelige 
løsning for forslagene. En nærmere præsicering og optælling af træer  
kræver blandt andet ledningsplaner og en vurdering af volumenet af 
hvert plantehul.     

En del byrum på strækningen foreslås forbedret eller om-
tænkt. Herunder har følgende byrum en særlig prioritering:                                                               
Byrummet overfor Brønshøj Torv, by/parkrummet ved Brønshøjpar-
ke, byrummet ved Husumvej samt by- og parkrummet ved Kobbel-

vænget. Disse vurderes at have en særlig betydning for miljøet på         
Frederikssundsvej. 

En forbedring af de omtalte byrum vil prioritere et eventuelt kom-
mende strøggadeprojekt og indbyder til nye opholdsmuligheder på            
Frederikssundsvej. 

05 TRAFIKSIKKERHED OG TILGÆNGELIGHED

5.0 Tilgængelighed
Der er udført tilgængelighedsvurdering af det 3.løsningsforslag. Vur-
deringen kan læses i et selvstændigt notat (Frederikssundsvej Bus-
fremkommelighed, Tilgængelighedsvurdering - delopgave 1A, a2 & 
1B, a2). En vurdering af de øvrige løsninger (BVT og traditionel) kan 
ligeledes ses i notatet. 

Overordnet er det prioriteret at bevare effekterne af trafiksikkerheds-
projekterne fra 1999: 
- Lav fart
- Overskuelig vejudformning
- Gode fortove
- Krydsninger ved busstoppesteder 
- Sikre og gode krydsninger
- Ældrevenlige løsninger med brede midterfelter

Dette er så vidt det er muligt søgt bevaret igennem det 3.løsningsfor-
slag.

5.1 Trafiksikkerhed                                                                                  
Der er foretaget trafiksikkerhedsvurdering af det 3.løsningsforslag. 
Vurderingen kan læses i et selvstændigt notat (Frederikssund, Bus-
fremkommelighed. Vurdering i forhold til nuværende løsning - delop-
gave 1A, a3 & 1B, a3). En vurdering af de 2 andre løsninger (BVT og 
traditionel løsning) kan ligeledes læses i notatet.

Notatet opstiller følgende anbefalinger:

-Hastighedsgrænse nedsættes til 40 km/t. 

-Fokus på udformning af overkørsler ved sidevejene. 

-Busbane i afvigende belægning. 

-Nedtællingssignal ved fodgængersignaler. 

Disse tiltag forsøges indarbejdet i forbindelse med en efterfølgende 
detaljering af projektet.                                                                                    
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På steder hvor kørebanerne ændres etableres nye vejbrønde, som tilsluttes de 
eksisterende regnvandsstikledninger eller eksist. kloakbrønde.  
 
Der udføres ny afmærkning på kørebanen, og der opsættes nye færdsselstav-
ler. 
 
Økonomi: 
 
Priserne er baseret på vore erfaringspriser, prisniveau december 2010 og in-
deholder udgifter til arbejdsplads, trafikregulering, opbrydningsarbejder, 
jordarbejder, vejafvanding, belægningsarbejder, gadeinventar, belysning, be-
plantning, signalændringer med busprioritering og nye signalanlæg samt ca. 
25% til uforudseelige udgifter. Indeholdt er ligeledes landinspektørudgifter 
(opmåling), detailprojektering, byggeledelse, fagtilsyn og udlæg. 
 
Entreprenørudgiften ekskl. moms andrager pr. delstrækning følgende: 
 
Strækning Omkostning ved ombygning (kr. ekskl. moms) 

Strækning Kryds Ialt 
Novembervej-Vestvolden 750.000 750.000 1.500.000 
Vestvolden-Islevhusvej 2.000.000 4.000.000 6.000.000 
Islevhusvej-Tølløsevej 300.000 5.500.000 5.800.000 
Tølløsevej-Brønshøjvej 200.000 3.100.000 3.300.000 
Brønshøjvej-Bellahøjvej 500.000 10.700.000 11.200.000 

Bellahøjvej-Tomsgårdsvej 200.000 6.200.000 6.400.000 
Tomsgårdsvej-Mågevej 300.000 8.000.000 8.300.000 
Frederiksborgvej-Nørrebro St. 300.000 5.900.000 6.200.000 
Slidlag 8.000.000 0 8.000.000 

Anlægsudgifter i alt  
kr. ekskl. moms 

 
12.550.000 

 
44.150.000 

 
56.700.000 

 
Den samlede anlægsudgift udgør 56.700.000 kr. ekskl. moms. 
 
Såfremt det grønne område mellem Husumvej og Korsager Allé ønskes om-
bygget skal der tillægges ca. 4,5 mio. kr. ekskl. moms til anlægsudgiften, som 
herved udgør 61.200.000 kr. ekskl. moms. Såfremt P-pladsen ved Borups 
Allé/Frederikssundsvej ligeledes ønskes ombygges skal der tillægges yderli-
gere 5,0 mio. kr. ekskl.moms til anlægsudgiften, som herved udgør 
66.200.000 kr. ekskl. moms. 
 
Til anlægsudgifterne skal der tillægges udgifter til kommunens projektsty-
ring. 
 

Tabel 7: Entreprenørudgiften ekskl. moms.
Den samlede anlægsudgift er ekskl. det grønne område mellem Husumvej 
og Korsager Allé . Det er i øvrigt ekskl. parkeringspladsen ved Borups Alle / 
Frederikssundsvej
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3.2 Tidsgevinster
Ved beregning af de økonomiske besparelser som følge af lavere rejsetid er 
det forudsat, at skønnede køretidsbesparelse kan omsættes i besparelse i 
antallet af køretimer og reduktion i antallet busser. Rejsetidsforbedringer er 
tidligere opgjort i Tabel 4.

Besparelserne i tid er omsat til en driftsbesparelse ud fra de principper der er 
anvendt i COWIs tidligere notater om BRT-løsning og den traditionelle løsning.

Der er foretaget en sammenligning af tidsgevinsten i forhold til 
driftsbesparelsen for resultaterne af beregningerne fra BRT løsningen og den 
traditionelle løsning. Her er der overordnet beregnet en driftsbesparelse på 
4.500 kr. pr. sparet minut på en hverdag. Ved beregning af den årlige gevinst 
multipliceres denne beregnede enhedspris for hverdagsdøgnet med 300.
Denne beregningsfremgangsmåde er ikke verificeret med MOVIA. 
Resultaterne giver størrelsesmæssigt samme besparelse for 
køretidsbesparelser i samme interval, som de tidligere beregninger for BRT 
løsningen og den traditionelle løsning, som blev beregnet af MOVIA. 

Resultatet af beregningen ses i Tabel 9. For helhedens skyld er 
driftsbesparelserne for BRT løsningen og den traditionelle løsning også 
beregnet så de kan sammenlignes på et ensartet grundlag ud fra resultaterne 
af VISSIM-beregningerne og enhedsprisen.

Her ses at BRT og den traditionelle løsning størrelsesmæssigt giver den 
samme gevinst på omkring 5 mio. kr. Det 3. løsningsforslag har en lidt mindre 
rejsetidsgevinst, hvilket giver en lavere driftsbesparelse på i alt omkring 3,5
mio. kr.

Årlig driftsbesparelse
BRT Traditionel 3. forslag

2A 500.000 0 0
5A 3.900.000 3.400.000 2.500.000
350S 800.000 2.000.000 1.000.000
I alt 5.200.000 5.400.000 3.500.000
Tabel 9: Driftsbesparelser på 2A, 5A og 350S.
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3.3 Samlet økonomisk konsekvens
Besparelserne i tid og flere passagerer er omsat til en samlet årlig besparelse 
bestående af større indtægter som følge af flere passagerer og en 
driftsbesparelse som følge af lavere rejsetid.

I nedenstående Tabel 10 er vist de økonomiske konsekvenser ved 
løsningforslag 3. Samlet set forventes det 3. løsningsforslag at medføre en 
årlig økonomisk gevinst på 8,5 mio. kr.

Årlig besparelse
BRT Traditionel 3. forslag

Indtægtsforøgelse 5.340.000 2.890.000 4.990.000
Driftsbesparelse 5.200.000 5.400.000 3.500.000
Samlet 10.540.000 8.290.000 8.490.000
Tabel 10: Økonomiske konsekvenser ved etablering af løsningsforslag 3.

Den årlige besparelse for BRT løsningen og den traditionelle løsning er 
beregnet på et sammenligneligt grundlag med rejsetidsberegninger ud fra 
VISSIM og passagervækst ud fra Tetraplans modeludtræk og den økonomiske 
gevinst er beregnet ud fra samme enhedspriser. 

Det 3. løsningsforslag giver samlet set en sammenlignelig besparelse med den 
traditionelle løsning. BRT løsningen giver samlet set den største årlige 
besparelse med i alt 10,5 mio. kr.



                                                                                                                                                                                                                                                       
6.0 Drift                                                                                                     
De forventede rejsetidsforbedringer giver driftsbesparelser i form af 
sparet tid. Den højere rejsehastighed gør buslinjerne mere attraktive, 
hvilket også giver en forventning om flere passagerer og dermed en 
indtægtsforøgelse for busserne.

Der er beregnet en passagervækst på linje 5A på ca. 3.500 passage-
rer om dagen. For linje 2A og 350S viser beregningen et lille fald på 
henholdsvis ca. 350 passagerer om dagen for 2A og ca. 50 passage-
rer for 350S. Dette kan forklares med, at det specielt er buslinje 5A, 
som opnår en tidsgevinst ved løsningsforslag 3. Samtidig  benytter få 
passagerer busserne fra den ene ende til den anden ende i et stræk. 
Dermed bliver en hurtigere buslinje med mange stop mere attraktiv 
end 350S med få stop. 

Rejsetidsforbedringer ses af tabel 2, foregående side. Ved beregning 
af de økonomiske besparelser, er det forudsat, at skønnede køretids-
besparelse kan omsættes i besparelse i antallet af køretimer. 

Besparelserne i tid og flere passagerer er omsat til en samlet driftsbe-
sparelse ud fra de principper der er anvendt i COWIs tidligere notater 
om BRT-løsningen og den traditionelle løsning.

I tabel 5 er vist de økonomiske konsekvenser ved det 3. løsnings-
forslag. Set i forhold til BRT-løsningen og den traditionelle løsning er 
den samlede besparelse i det 3. løsningsforslag i samme størrelses-
orden som de andre to løsninger. En forskel er dog, at der forventes 
en betydelig større indtægtsforøgelse ved det 3. løsningsforslag som 
følge af flere passagerer. Det bemærkes dog, at de flere passagerer 
med 5A hovedsageligt er tidligere passagerer fra S-tog og Metro.

6.1 Anlæg                                                                                                                         
Andersen og Grønlund har udarbejdet anlægsoverslag for udgifterne 
til etablering af et busprojekt på Frederikssundsvej fra Nørrebro Sta-
tion til Novembervej.

Overslaget er udarbejdet i henhold til idéskitser af december 2010 
udarbejdet af Via Trafik.

beskrivelse
-Hvor kørebanerne ændres afgrænses kørebanerne fra cykelstierne 
ved gensætning af de eksisterende optagne affasede granitkantsten. 
-Cykelstierne og de eksisterende fortove ombygges i nødvendigt om-
fang i relation til den nye placering af kørebanekantstenen. Cykelsti-
erne udføres i asfalt og afgrænses mod fortovene ved gensætning af 
de eksisterende optagne kløvede granitkantsten.
- Fortovene opbygges af københavnerfliser adskilt af granitchaussé-
stensborter, og der udlægges asfaltborter mod cykelstien og i udlig-
ningszonen ind til bygningsfacaderne.
- Hvor der ændres på eksisterende overkørsler udføres disse med 
brosten og bordursten sat i beton i overkørslerne.

-Ved de nye busstoppesteder foretages en affræsning af eksisteren-
de asfalt og der udlægges en semifleksibel belægning i kørebanen. 
-Hvor de eksisterende busstoppesteder nedlægges foretages affræs-
ning af eksisterende busplader på kørebanen, og der udlægges nyt 
asfaltslidlag.
-De eksisterende signalanlæg ombygges med busprioritering. Ved 
Risvangen, Åfløjen og Mørkhøjvej etableres nye signalanlæg.
-På steder hvor kørebanerne ændres etableres nye vejbrønde, som 
tilsluttes de eksisterende regnvandsstikledninger eller eksisterende 
kloakbrønde. Der udføres ny afmærkning på kørebanen, og der op-
sættes nye færdsselstavler.

Økonomi:
Priserne er baseret på erfaringspriser, prisniveau december 2010 og 
indeholder
udgifter til arbejdsplads, trafikregulering, opbrydningsarbejder,
jordarbejder, vejafvanding, belægningsarbejder, gadeinventar, belys-
ning, beplantning,
signalændringer med busprioritering og nye signalanlæg. Der er afsat 
ca.25% til uforudseelige udgifter. Indeholdt er ligeledes landinspek-
tørudgifter (opmåling), detailprojektering, byggeledelse, fagtilsyn og 
udlæg.
Den samlede anlægsudgift til busfremkommelighed udgør 56.700.000 
kr. ekskl. moms. 
Prisen er ekskl. byrum ved Husum, parkeringspladser ved Bellahøj og 
relokalisering af træer.

Samtlige signalanlæg ombygges og der etableres aktiv busprioritering 
i anlæggene. Der er ikke taget stilling til, hvorledes busserne detekte-
res (spoler eller GPS/radio), hvorfor udgifter til evt. positionerings og 
kommunikationsudstyr i busserne ikke er medtaget i anlægsomkost-
ningerne.

Det er forudsat, at projektet ikke omfatter ændringer i tunnelkonstruk-
tionen ved Bellahøj.

Såfremt det grønne område mellem Husumvej og Korsager Allé       
ønskes ombygget, skal der tillægges ca. 4,5 mio. kr. ekskl. moms til 
anlægsudgiften, som herved udgør 61.200.000 kr. ekskl. moms. 

Ønskes P-pladsen ved Borups Allé/Frederikssundsvej ligeledes om-
bygget tillægges yderligere 5,0 mio. kr. ekskl.moms til anlægsudgif-
ten, som herved udgør 66.200.000 kr. ekskl. moms.
                                                                                                                    
Til anlægsudgifterne skal der tillægges udgifter til kommunens pro-
jektstyring. (Tabel 7).

Tabel 6:  Økonomiske konsekvenser ved etablering af det 3  løsningsforslag 

Tabel 5:  Driftsbesparelser på 2A, 5A og 350S
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Husum Torv
- Udvidelse af busbaner
- Udvide busperroner
- 5a fortsætter  forbi Husumvej, eventuelt til Herlev
- Fjerne kantstensparkering
- Tilføre nye træer ved busperroner, 
der passer ind i de eksisterende rækker af træer

- Nedlæggelse af 1 kørespor til busbaner
- Nedlæggelse af venstresving
- Kantstensparkering nedlægges lokalt
- Enkelte træer fældes

Åkandevej

~ 1:1000

~ 1:1000

Islevhusvej
Åk

an
de

ve
j

Storegårdsvej

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget

-
BUSSTOP

-
NY BUSBANE

-I       BUSDOSERING

--- NY VEJ FOR BUS

-
EKSISTERENDE BUSBANE

-
CYKELSTI FORSKYDES 

-
BYRUM DER BERØRES

Marbjergvej
Gadelandet

Novembervej

Åfløjen 

Islevhusvej

Cykelsti omlægges

350S fortsættes forbi Husumvej (evt. til Herlev st) 

Busbaner + 2 kørespor

Kantstensparkeringnedlæggs

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget

-
BUSSTOP

-
NY BUSBANE

-I       BUSDOSERING

--- NY VEJ FOR BUS

-
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CYKELSTI FORSKYDES 

-
BYRUM DER BERØRES

Marbjergvej
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Novembervej
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Islevhusvej

Cykelsti omlægges

350S fortsættes forbi Husumvej (evt. til Herlev st) 

Busbaner + 2 kørespor

Kantstensparkeringnedlæggs

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen
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Veksøvej

Risvangen

- Nedlægge 1 kørespor til fordel for busbane
- Bevare parkering
- Udvide busperroner
- Bevare træer
- Tilføre nye træer ved busperroner, 
der passer ind i de eksisterende rækker af træer

- Nedlægge kantstensparkering til fordel for busbane,
parkering relokaliseres på sideveje

~ 1:1000

~ 1:1000

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget

-
BUSSTOP

-
NY BUSBANE

-I       BUSDOSERING

--- NY VEJ FOR BUS

-
EKSISTERENDE BUSBANE

-
CYKELSTI FORSKYDES 

-
BYRUM DER BERØRES

Marbjergvej
Gadelandet

Novembervej

Åfløjen 
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Cykelsti omlægges

350S fortsættes forbi Husumvej (evt. til Herlev st) 

Busbaner + 2 kørespor

Kantstensparkeringnedlæggs

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget
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Busbaner + 2 kørespor
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Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen
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Degnemose Allé

Bellahøj

- Udvidelse af busbaner via nedlæggelse af kørespor
- Nedlægge kantstensparkering
- Relokalisering af parkeringspladser på sideveje
- Udvide busperron
- Supplere med nye træer der passer ind i den grønne strukturplan 

- Nye busbaner via nedlæggelse af kørespor
- Busprioritering i signal
- Udvide busperroner
- Supplering med nye træer der passer ind i 
den grønne strukturplan 
- Træer på helle
- Supplering med træer på lille plads ved 
busperron
- Ny struktur for parkeringspladser på sidevej 
ved Bellahøj

~ 1:1000

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej
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Busbaner + 2 kørespor

Kantstensparkeringnedlæggs

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen

~ 1:1000

Strækning 7+6 (A+B-strækning)
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Hulgårds plads, Provstevej

Provstevej

- Nedlægge 1 kørespor til fordel for bus-
bane
- Forbyde venstresving fra Hulgårdsvej
- Omlægning af parkeringsplads
- Indsnævring af grøn helle + plantning af 
nye træer på helle
- Udvide busperroner + plantning af karak-
tertræer som anført i strukturplanen

Provstevej
- Nedlægge kantstensparkering til fordel for 
busbane
parkering relokaliseres på sideveje
- Nedlæggelse af eksisterende stoppested
- Træer plantes på sideveje som anført i den 
grønne strukturplan

~ 1:1000

Strækning 7+6 (A+B-strækning)

Novembervej-Marbjergvej

Marbjergvej-Kobbelvænget
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Busbaner + 2 kørespor
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Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges

Bildosering i nytsignal med busprioritering

Trafiksikker krydsning ved Åfløjen

H
ul

gå
rd

sv
ej

Pr
ov

ste
ve

j

21



Glasvej
- Korte busbaner
- Udvide busperroner
- Tilføre nye karaktertræer ved busperroner, 
der passer ind i grøn strukturplan
- Plante træer på sidevejene

- Nye busbaner via nedlæggelse af kørespor
- Busprioritering i signal
- Udvide busperroner
- Supplering med nye træer, der passer ind i 
den grønne strukturplan 
- Træer på helle
- Supplering med træer på lille plads ved 
busperron
- Ny struktur for parkeringsanlæg på sidevej 
ved Bellahøj

Frederiksborgvej-Lygten

~ 1:1000

Strækning 7+6 (A+B-strækning)
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Bildosering i nytsignal med busprioritering

Busbaner forlænges
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Trafiksikker krydsning ved Åfløjen

~ 1:1000
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