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Orienteringssag: Analyse af +Way 150S 



• BRT-nettet er en indsats i Movias mobilitetsplan. Tager 
udgangspunkt i udvalgte S-buslinjer

• BRT-mulighedsstudie af 150S, 200S og 400S 

• Der er afsat midler til 400S og 200S i infrastrukturaftalen 
2021

• Arbejdet med forundersøglser er sat i gang med udarbe-
jdelse af kommisorier og udbud på rådgivning.

BRT-net i hovedstadsområdet
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150S BRT

Linje 150S

• Store udviklingsprojekter langs linjen ca. 900.000 m2

• Problemer med ureglmæssigheder i drift pga. trængsel

• Midterlagt BRT-spor fra Jægersborg St. mod nord

• Anlægsudgift: 87 mio.kr/km

• Passagerpotentiale på 21-27% tilvækst



“Analysen vil undersøge +Way på 150S herunder frem-
kommelighedsforbedringer på strækningen og undersøge 
mulighederne for kørsel i nødspor på Helsingørmotorvejen. 
Analysen vil bl.a. inkludere anlægsomkostninger, udvikling-
smuligheder for knudepunkter langs linjen, passagerpoten-
tialer, rejsetidsgevinster og driftsøkonomi. Analysearbejdet 
gennemføres i løbet af 2021.”

Analysens opdrag - budgettekst

+Way 
analyse 



+Way 
analyse 

Region H.  : bestiller, opdragsgiver og overordnet   
      styring

Movia   : projektledelse

Kommuner  : deltagere i arbejdsgrupper, inddragelse  
      af lokal viden om veje og udviklings-   
       projekter

Vejdirektoratet  : rådgivning om trafiksikkerhed og særlige  
      hensyn ved buskørsel i nødspor 

Analysens organisering
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2020-21:   BRT-studie af linje 150S (turkis streg)

Anlægsøkonomi:  ny beregning fra Jægersborg St. til    
    Kokkedal st. 

    tidligere beregning fra Jægersborg St. til  
    Nørreport St. genbruges 

Driftsøkonomi: beregnet for hele strækningen

Samfunds-
økonomi:  beregnet for hele strækningen

Analysens struktur



Resultater

• gennemgang af kørsel i nødspor med VD

• analyse af tryghed ved stoppesteder

• koordineret med udvikling af DTU Science (arealreservation)

• skitse af Jægersborg St.

• udviklingsprojekter i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommune er ind-

draget

• overslag på driftsøkonomi

• eksempler på etapedeling



4,8% intern rente

0,9 mio etage m2

31 mio. kr./km

15-18% pas. vækst

Resultater

• gennemgang af kørsel i nødspor med VD

• analyse af tryghed ved stoppesteder

• koordineret med udvikling af DTU Science (arealreservation)

• skitse af Jægersborg St.

• udviklingsprojekter i Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommune er ind-

draget

• overslag på driftsøkonomi

• eksempler på etapedeling



Ny viden: buskørsel i 
nødspor

• Opretholde eksisterende niveau fro trafik-
sikkerhed med supplerende nødlommer

• Nord for Klampenborgvej er der 3-4 m. 
nødspor 

• Syd for Klampenborgvej behov for sup-
plerende arealer til busbane

• Behov for præcisering og suppelerende 
beskrivelser i vejregler for buskørsel på 
motorveje
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Ny viden: tryghed ved 
stoppesteder

• kvalitative interview med passagerer på 
strækningen

• øget synlighed er godt

• biler kan skabe tryghed

• hyppig drift skaber tryghed

• flere adgangsveje er godt

• hærværk skaber utryghed



• Boliger med forskellige ejerformer og 
størrelser til ældre, studerende og famili-
er. 

• Butikker

• Renovering af stationsforplads

ny viden: 
regional udvikling



ny viden: 
regional udvikling

• Uddannelse og kontorfunktioner på DTU

• Udviklingsplaner for hele traceet 

• Novozymes forskningscenter



ny viden: 
regional udvikling

• Boliger og parkering

• Udvalgsvarebutik

• Sundhedshus



drift
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Forbedring af Jægersborg Station:
Etablering af nye stoppesteder på motorvejen
giver mulighed for at skifte mellem Lokaltog, 
S-tog, cykel og bus. 
Omlægning af eksisterende cykelstier til ny 
forbindelse giver adgang med dobbeltrettet 
cykelsti til S-tog via elevator og udviddet tunnel 

Sammenhængende busbaner :
På de eksisterende lokalgader bindes 
eksisterende busbaner sammen med nye baner
ved at inddrage græsrabbater mv. og 
genetablering støjafskærmning 
Stoppesteder opgraderes og kryds udvides
 

Omdanne nødspor til busbaner:
Tilslutningsanlæg udformes som Stockholms-
modellen. Sideudvidelser og omdisponering 
indenfor eksisterende vejareal.  
Nødlommer som supplement til busbaner pr. 1 km.
Stoppesteder opgraderes med overdækning, lys
cykelparkering samt forbedret tilgængelighed. 

Kokkedal Station:
Opgradering af eks. stationsområde og 
stoppesteder skal ske i tæt koordinering med
igangværende omdannelse og fortætning af 
stationsområdet

Kongevejscenteret:
Etablering af busbaner og opgradering af eks. 
stoppesteder. 
Buspriorintering i eksisterende kryds.

Hørsholm Bymidte:
Opgradering af stoppesteder og trafikdæmpning 
med begræsning af gennemkørende trafik.
Ombygning af eksisterende kryds med bus-
proritet og cykeltiltag.

Busbro og ny tilslutning (kun for buskørsel):
Direkte adgang fra Helsingør MV. til Bøge Allé og 
DTU Science med ny busbro i sydgående retning og 
forlængelse af eksisterende vej i nordgående 
retning. Eksisterende rasteplads Isterød og 
tilslutningsanlæg udvides med busbaner.

DTU Science:
Opgradering af stoppesteder med overdækning mv. 
Ombygning og udvidelse af eks. vejanlæg for at
skabe direkte forbindelse for busserne. 
Nyt stoppested og mindre busbane ved Fredens-
borgvej.

Breelte Skov:
Ombygning af rundkørsel, 
optimering af stoppesteds-
placering. Etablering af cykelsti, 
busbane og fortov  

Kokkedal Bymidte:
Busbaner på hele strækningen. 
Nye busstoppesteder med 
optimeret placering. 
Ombygning af kryds.  

Egedalsvej:
Busbaner ved udvidelse og om-
bygning af eks. vej. 
Opgradering af stoppesteder   

Anlægsprojekter



• Prioritering af buslinjen på Usserød Kongevej og Hør-
sholm Kongevej

• broforbindelse til DTU Science

• Busbane i nødspor

• Jægersborg St.

• Busbaner på lokalgaderne ved Lyngbyvejen

Udvalgte delprojekter
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