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Kære Sophie Hæstorp Andersen
Region Hovedstaden inviteres hermed til, sammen med interesserede kommuner, at tilkendegive, om den har interesse i at deltage i en forsøgsordning, der giver mulighed for at afgrænse stationsnære kerneområder omkring BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerby.
Forsøgsordningen
Fingerplan 2019 åbner mulighed for en forsøgsordning, hvor der afgrænses
stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer i hovedstadsområdets fingerby.
Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med etablering og
drift af grønne BRT-linjer i eget tracé. Forsøgene skal afdække sådanne
linjers potentiale som et fremtidigt element i forsyningen af højklasset, kollektiv trafik i hovedstadsområdet.
Der gælder en række kriterier for forslag til BRT-linjer, som man bedes
være særligt opmærksom på. Der vil overordnet blive lagt vægt på, at der
er tale om en grøn busløsning, og at BRT-linjen vurderes at være et reelt
alternativ til biler og have positive trafikale effekter.
Specifikt vil der bl.a. blive lagt vægt på linjeføring, frekvens, opkoblingen
til det overordnede banenet og hastighed, herunder at BRT-linjen anlægges
i eget tracé. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at den kommunale planlægning skaber incitamenter til brug af BRT-linjen, fx ved fastlæggelse af
normer for et maksimalt antal parkeringspladser i nærområdet, planlægning for gode adgangsforhold til standsningssteder mv.
Der kan afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder
fordelt på op til 3 BRT-linjer i fingerbyens indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje. Der gives først mulighed for
at afgrænse stationsnære kerneområder omkring standsningssteder, når ansøgningsrunden er afsluttet, og der er truffet bindende beslutninger om finansiering, placering, anlæg og drift af BRT-linjer.
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Ansøgning og vejledning
Projektforslag behandles i to faser. I den første fase inviteres kommuner
og regioner til uforpligtende at tilkendegive, om de har interesse i at deltage
i forsøgsordningen. Fristen til at indsende interessetilkendegivelser er
den 14. december 2020.
I den anden fase, der forventes at starte primo februar 2021, kan interesserede kommuner og regioner indsende udførlige ansøgninger til forsøgsordningen. Fristen for at indsende ansøgninger er den 21. maj 2021.
Nærmere oplysninger om forsøgsordningen kan læses på planinfo.dk.
Med venlig hilsen

Simon Kollerup
erhvervsminister

Benny Engelbrecht
transportminister
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